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Po pierwsze decyzja o budowie zbiorczego 
systemu kanalizacji w północnej części Or-
nontowic podjęta była w okresie bardzo do-
brej sytuacji finansowej Gminy, co przełożyło 
się podczas planowania na duży zakres pro-
jektu, który obejmował całą centralną i pół-
nocną część Gminy (w zlewniach Centrum, 
Wschód i Zachód) z przyłączami kanalizacji 
pod dom każdego mieszkańca. Nadmienię 
tylko, że mówimy o budowie około 50 km 
sieci kanalizacyjnej, a łączny koszt budowy 
kanalizacji i nowej oczyszczalni oszacowa-
no wstępnie na około 100 milionów złotych! 
Dzisiejszy budżet inwestycyjny naszej Gmi-
ny kształtuje się w granicach ok. 3-5 mln zł 
rocznie i gdyby już dziś rozpocząć budowę 
kanalizacji, to przy zaangażowaniu wyłącz-
nie własnych środków całość zajmie 20-25 
lat. Oczywiście zakładając całkowity brak 
zaangażowania środków na inne inwestycje!

Po drugie wydaje się, że nie uwzględ-
niono ekonomicznego aspektu tak skrojo-
nego projektu, zwłaszcza chcąc ubiegać się 
o dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych. Unijna dyrektywa w tej sprawie mówi 
o ekonomicznie opłacalnych obszarach, 

które podlegają objęciu systemem kanali-
zacji zbiorczej. Żeby taka inwestycja była 
„opłacalna” ekonomicznie, powinno być 120 
mieszkańców na kilometr sieci (a w szcze-
gólnych przypadkach 90). Projektowana 
w Ornontowicach sieć kanalizacyjna nie 
spełnia tego wymogu, co skutkuje bra-
kiem możliwości ubiegania się o współfi-
nansowanie tej inwestycji z zewnętrznych 
środków europejskich lub krajowych.

I po trzecie, mimo że projekt kanalizacji 
powstaje od czerwca 2009 roku to wciąż 
nie jest gotowy, co uniemożliwia przystą-
pienie do budowy nowych odcinków ka-
nalizacji w Ornontowicach. Dysponujemy 
co prawda pozwoleniem na budowę samej 
oczyszczalni, ale – pomijając na razie kwe-
stie finansowe – aby myśleć o jej budowie 
potrzeba kanalizacji doprowadzającej ścieki 
do planowanej oczyszczalni. Przetarg na 
realizację projektu wygrała Spółdziel-
nia Rzemieślnicza „Wielobranżowa” 
z Tarnowskich Gór, która 7 lutego 2018 
r. zawiesiła swoją działalność, a obecnie 
toczy się postępowanie dotyczące rozwią-
zania ww. Spółdzielni. Problem dotyczący 
współpracy ze spółdzielnią, z którą Gmina 
podpisała umowę, powstał na długo przed 
formalnym zawieszeniem jej działalności 
i obecnie brak jest jakiegokolwiek kontaktu 
ze strony jej przedstawicieli. 

Powyżej przytoczone fakty skutkują 
tym, iż na dzień dzisiejszy nie ma możli-
wości przystąpienia do budowy kanalizacji 
w północnej części Gminy. Z uwagi na to, 
że począwszy od 2009 roku, na projekt bu-
dowlany kanalizacji wydano już 760 tys. 
zł (80% zaplanowanych środków) władze 
Gminy podjęły decyzję o kontynuacji współ-

pracy z projektantem, który dotychczas 
realizował projekt kanalizacji na zlecenie 
Spółdzielni. Celem dokończenia projektu 
i uzyskania pozwolenia na budowę zawarto 
umowę w formie indywidualnej. 

Analizując obecną sytuację finansową 
Gminy dochodzimy do wniosku, że zapla-
nowany wcześniej zakres i forma inwestycji 
jest nierealny do zrealizowania w dającym 
się zaplanować horyzoncie czasowym. Gdy-
by nawet Gmina dysponowała wszystkimi 
pozwoleniami, to dzisiejsza trudna sytuacja 
finansowa, powiązana z koniecznością zwro-
tu oprocentowania od podatków oraz z zbli-
żającym się terminem wykupu obligacji, 
skutecznie uniemożliwiają sfinansowanie 
tak znaczącej inwestycji. 

Biorąc pod uwagę powyższe, obecny 
Wójt wraz z urzędnikami oraz Radni 
od blisko roku podejmują szereg działań 
mających na celu sprawdzenie wszystkich 
możliwości racjonalizacji tej inwestycji 
i doprowadzenia do dalszego skanalizo-
wania naszej Gminy. 

Podjęto rozmowy z Gminą Gierałtowi-
ce na temat możliwości budowy rurociągu 
umożliwiającego przesył ścieków do Gierał-
towic i dalej istniejącą tam siecią do oczysz-
czalni w Przyszowicach, zamiast budowy 
własnej oczyszczalni przy ul. Zwycięstwa. 
Pomimo wstępnego zainteresowania Gminy 
Gierałtowice takim rozwiązaniem, ze wzglę-
dów technicznych zachodzi konieczność bu-
dowy rurociągu tranzytowego z Ornontowic 
bezpośrednio na oczyszczalnię w Przyszo-
wicach, a takie rozwiązanie wydaje się zbyt 
drogie i może być niewykonalne ze względu 
na konieczność zgody właścicieli wielu nie-
ruchomości. 

Gmina zwróciła się również z propo-
zycją współpracy do spółki PGWiR, która 
posiada oczyszczalnię w rejonie ul. Nowej. 
Spółka wyraziła chęć współpracy, a nawet go-
towość do rozbudowania swojej oczyszczalni 
we własnym zakresie i oczyszczania ścieków 
z całych Ornontowic. Problemy w tym wy-
padku są dwa. Po pierwsze, obecny projekt 
nie przewiduje połączenia z oczyszczalnią 
na ul. Nowej i trzeba je zaprojektować oraz 
wybudować łącząc rejon Myta z ul. Nową 
rurociągiem tłocznym. Po drugie, aby podjąć 
się rozbudowy oczyszczalni spółka oczekuje 
szybkiego skanalizowania Ornontowic i do-
stawy ścieków w okresie 2-4 lat.

Kolejnym podjętym działaniem była 
analiza zasadności budowy kanalizacji 
i oczyszczalni w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (PPP), które w skrócie 
polega na tym, że Gmina przekazuje inwesto-
rowi zewnętrznemu projekt, teren pod budowę 
oraz zobowiązanie dostarczania określonej 
ilości ścieków przez np. 30 lat. Inwestor we 
własnym zakresie finansuje budowę kana-
lizacji i oczyszczalni, po czym przez 30 lat 

Co dalej z kanalizacją?
Temat skanalizowania centralnej i północnej części Ornontowic przewija 
się od wielu lat. Można się zastanawiać dlaczego to tyle trwa? Odpowiedź 
na to pytanie jest trudna i niejednoznaczna. Jest co najmniej kilka głów-
nych czynników, które mają na to wpływ. 

DZIEŃ DZIECKA 
 

Z okazji Dnia Dziecka 
wszystkim małym i dużym dzieciom  

życzymy wiele uśmiechu,  
samych powodów do radości i 

beztroskiego odkrywania świata.  
Spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaciół  

oraz nieustającego wsparcia rodziny.

Wójt Gminy
Marcin Kotyczka

Przewodniczący 
Rady Gminy

Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy

Ryszard Milanowski

Zastępca Wójta
Dariusz Spyra

01.06.2020 r.
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Sesja Rady Gminy
– jednogłośne absolutorium dla Wójta

28 maja odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematami 
wiodącymi były Raport o Stanie Gminy i sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu za 2019 rok. W związku z epidemią korononawirusa, to jedne z naj-
ważniejszych w roku posiedzeń przeprowadzono w sposób zdalny. 

ją utrzymuje i eksploatuje. Po tym okresie 
oczyszczalnia wraca we władanie naszej 
Gminy. Inwestor oczywiście oczekuje zwrotu 
zainwestowanego kapitału w formie opłat za 
oczyszczone ścieki oraz dodatkowej opłaty za 
dostępność oczyszczalni. Jak wykazały prze-
prowadzone analizy finansowe przy obecnym 
projekcie, którego koszt szacuje się na ok. 100 
mln zł, łączna opłata dla mieszkańców za do-
starczanie wody i odbiór ścieków wzrosłaby 
powyżej 25 zł/m3, może nawet do 50zł/m3. 
Tymczasem, w obecnej sytuacji, Gmina nie 
jest w stanie dofinansować mieszkańcom tej 
opłaty tak aby wynosiła ona finalnie ok. 10-
15 zł/m3. Obecnie koszt odbioru i oczyszcza-
nia ścieków w Ornontowicach jest najniższy 
w okolicy i wynosi 6,83 zł/m3.

W chwili obecnej została również pod-
jęta decyzja o zaprojektowaniu i budowie 
łącznika kanalizacyjnego, który umożliwi 
wyłączenie wyeksploatowanej gminnej 
oczyszczalni w rejonie parku i przekie-
rowanie ścieków z południa Ornontowic 
do oczyszczalni PGWiR.

Podsumowując powyższe wydaje się, 
że należy dokończyć przygotowywany od 
2009 r. projekt. Jeśli dziś zaczęlibyśmy 
projektowanie od początku tracimy czas 
i już zainwestowane pieniądze. Mając go-
towy projekt i pozwolenie na budowę należy 
przeanalizować jego znaczące odchudzenie 
pod kątem rezygnacji z budowy części kana-
lizacji, a szczególnie przewidzianej również 
w tym projekcie kanalizacji deszczowej oraz 
przyłączy kanalizacji sanitarnej bezpośred-

nio do domów. 
Takie podejście pozwoli nam przystąpić 

do budowy kanalizacji w jednym z dwóch 
wariantów:

Wariant I
Etapowa budowa w pierwszej kolejności 

sieci kanalizacyjnej zlewni Zachód – wzdłuż 
zachodniej strony ul. Zwycięstwa do plano-
wanej nowej oczyszczalni (ewentualnie bu-
dowa rurociągu tłocznego do oczyszczalni 
przy ul. Nowej). Czas budowy będzie uza-
leżniony od aktualnej sytuacji finansowej 
Gminy i ewentualnej możliwości sięgnięcia 
po preferencyjne pożyczki celem sfinanso-
wania budowy kanalizacji. Kolejno można 
myśleć o budowie kanalizacji w pozostałych 
zlewniach Centrum i Wschód. 

Wariant II 
Budowa szkieletu całej planowanej sie-

ci kanalizacyjnej i oczyszczalni we wspo-
mnianej wcześniej formule PPP, przy czym 
zakres projektu należy tak dostosować, aby 
stawka za odbiór i oczyszczanie ścieków 
była akceptowalna dla mieszkańców. 

Moim zdaniem wariant pierwszy ma kil-
ka zalet. Przede wszystkim nie spowoduje 
znaczącej podwyżki opłat za odprowadzane 
ścieki. Przy budowie połączenia z oczysz-
czalnią przy ul. Nowej brak konieczności 
utrzymywania własnej oczyszczalni, co 
ostatecznie powinno wpłynąć na niższy 
koszt dla mieszkańca. Z kolei wadą jest 
rozłożenie budowy kanalizacji na wiele lat. 

W drugim wariancie otrzymujemy krót-
szy czas realizacji i budowę szkieletu sieci 

w całej centralnej i północnej części Gminy 
niemal jednocześnie, ale przy zobowiązaniu 
do wyższej opłaty za odbiór i oczyszczanie 
ścieków przez wiele lat. Wysokość tej opłaty 
musi oczywiście być przedmiotem konsul-
tacji z mieszkańcami. 

Obydwa warianty zakładają budowę ka-
nalizacji wzdłuż głównych ulic i ciągów 
zabudowy, co umożliwi przyłączanie się 
mieszkańców do powstałej sieci we wła-
snym zakresie. 

Na koniec należy zastanowić się, czy 
mamy alternatywę dla przedstawionych 
działań? Z punktu widzenia przepisów, 
na obszarach gdzie nie ma uzasadnionej 
ekonomicznie możliwości przyłączenia 
do sieci kanalizacyjnej, istnieje obowią-
zek budowy indywidualnych szczelnych 
szamb bądź przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Jak to wygląda obecnie sami naj-
lepiej wiemy. Ewentualnie można rozwa-
żyć zaprojektowanie kanalizacji od nowa 
– nie jako jednej dużej zbiorczej sieci, 
a kilku mniejszych z małymi lokalnymi 
oczyszczalniami ścieków. W tym wypadku 
zainwestowane w obecny projekt pienią-
dze „wyrzucamy w błoto”. Jako Prze-
wodniczący Rady Gminy Ornontowice 
jestem otwarty na wszelkie przemyślenia 
i sugestie mieszkańców w tym zakresie. 
Zapraszam do telefonicznego, mailowego 
lub bezpośredniego kontaktu w ramach 
pełnionych dyżurów. 

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Marcin Kotyczka przedstawił uczest-
nikom obrad Raport o Stanie Gminy Ornonto-
wice za 2019 rok, podsumowując działalność 
organów Gminy, w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii oraz uchwał 
Rady Gminy Ornontowice, a następnie przed-
stawił dane analityczne w poszczególnych ob-
szarach działalności Gminy. Po debacie nad 
raportem Rada Gminy Ornontowice więk-
szością głosów podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gmi-
ny Ornontowice (11 głosów ZA i 4 głosy 
WSTRZYMUJĄCE SIĘ).

W  kolejnym punkcie obrad Radni 
jednogłośnie podjęli uchwałę ws. zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Ornontowice za 2019 rok oraz 

jednogłośnie uchwałę ws. udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy Ornontowice 
za 2019 rok.

W następnej części posiedzenia przystą-
piono do procedowania uchwał. W sumie 
radni podjęli siedem uchwał, w tym m.in. 
w  sprawie: zmiany 
Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy 
Ornontowice na lata 
2020-2024, zmiany 
budżetu Gminy na 
2020 rok, regula-
minu zawierającego 
zasady przyznawania 
i wypłacania jedno-
razowego stypen-
dium specjalnego dla 

studentów zamieszkałych na terenie Gminy 
oraz regulaminu przyznawania i wypłacania 
jednorazowego stypendium specjalnego dla 
uczniów szkół, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Ornontowice. Wszystkie 
uchwały podjęte podczas majowej sesji do-
stępne są na stronie BIP.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz 
Przewodniczący Rady Gminy przekazali in-
formację o realizacji bieżących zadań oraz 
odczytano jedną interpelację, która wpłynę-
ła w okresie międzysesyjnym.

Transmisja z obrad XVIII Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na: www.
youtube.com/user/GminaOrnontowice
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„Gorzka prawda” o finansach Gminy
Co to znaczy być dobrym Wójtem? Jaką miarą oceniać Wójta? Te pytania nurtują mnie od początku obecnej ka-
dencji. Czy dobry wójt to osoba o właściwych cechach charakteru, zawsze uśmiechnięty i empatyczny w stosun-
ku do mieszkańców? Czy też wyrachowany menadżer, z dużą dawką odporności na stres, umiejący właściwie 
zarządzać zasobem ludzkim? A może dobry wójt to wyłącznie taki włodarz, który ma pokaźny zasób środków 
finansowych i wystarczy, że niezależnie rozporządza na jakie zadania przeznaczać te fundusze? Jeżeli oceniać 
moją osobę tą ostatnią miarą to już na starcie nie mam żadnych szans aby uznać mnie za dobrego wójta!

Prolog
Gmina Ornontowice stale się rozwija, 

jak „grzyby po deszczu” pojawiają się nowe 
budynki i osiedla mieszkalne, a co za tym 
idzie systematycznie przybywa nam nowych 
mieszkańców. Wprost proporcjonalnie do 
przyrostu mieszkańców, zwiększają się też 
wymagania w stosunku do władz gminnych, 
pojawiają się nowe, uzasadnione potrzeby na 
inwestycje. Jeszcze do niedawna Ornontowi-
ce było uznawane za legendarne „Eldorado” 
z największym w Powiecie Mikołowskim 
zakładem pracy tj. KWK „Budryk”, dzięki 
której wpływają do Gminy potężne podatki. 
Niestety nic bardziej mylnego. Nieskromnie 
przyznam, że od początku kadencji „robiłem 
dobrą minę do złej gry”, ale wydaje mi się, że 
właśnie teraz przyszedł właściwy moment na 
przedstawienie rzetelnej informacji o sytu-
acji finansowej Gminy, która nieprzerwanie 
„mrozi mi krew w żyłach”.

Dotychczas, w swojej prawie 30-letniej 
samorządowej historii, Gmina Ornontowice 
miała dwóch wójtów. Pierwszy z nich, wy-
wodzący się z lokalnego ugrupowania „GIP”, 
rządził nieprzerwanie w latach 1991-2018. Co 
odróżnia mnie od mojego poprzednika? Za-
sadniczo to, że obecna kadencja pod wzglę-
dem finansowym jest jedną z trudniejszych, 
a w mojej opinii najcięższą w historii Or-
nontowic!

Sądowe batalie o „podatkowy raj” – 
część 1. hossa

Aby w pełni zrozumieć całą sytuację należy 
się cofnąć się w czasie do roku 2006, kiedy 
to pojawiła się możliwość nowej interpreta-
cji przepisów dotyczących opodatkowania 
budowli znajdujących się w podziemnych 
wyrobiskach górniczych, która otwarła samo-
rządom gmin górniczych furtkę do pozyskania 
ogromnych, dodatkowych środków finanso-
wych. Z tej, mogłoby się wtedy wydawać 
niepowtarzalnej okazji, postanowił skorzy-

stać także ówczesny Wójt Gminy Ornonto-
wice. 18 maja 2006 roku Ornontowice jako 
pierwsza gmina w Polsce rozpoczęła sądową 
batalię o pozyskanie tych środków i wszczęła 
postępowania podatkowe dotyczące ponowne-
go rozpatrzenia deklaracji podatkowych za lata 
2003-2006, a w kolejnych latach również za 
rok podatkowy 2007 i 2012. Z perspektywy 
czasu okazało się, że decyzje te finalnie były 
zgubne dla Gminy Ornontowice, a ich skutki 
będą rzutować na płynność finansową gmin-
nego budżetu na następne 20-25 lat. 

Dzięki pozytywnym dla Ornontowic roz-
strzygnięciom Sądowego Kolegium Odwoław-
czego w sprawie postępowań podatkowych za 
lata 2003-2007, Gmina Ornontowice otrzy-
mała łącznie w latach 2008-2009 ogromny 
zastrzyk finansowy w postaci ponad 33 mln 
zł, w tym odsetki! W tym miejscu posłużę 
się statystyką za lata 2005-2007, aby mieć 
stosowny punkt odniesienia. Średnia docho-
dów Gminy w tych trzech latach wynosiła ok. 
16,5 mln zł rocznie, średnia wydatków ok. 17 
mln zł rocznie (w tym wydatki majątkowe na 
inwestycje, średnio ok. 3,6 mln zł rocznie). 

Stąd lata 2008-2010 są czasem najwięk-
szego dobrobytu Gminy Ornontowice, która 
odnotowywała czołowe miejsca w ogólnopol-
skich rankingach, a ówczesne gminne foldery 
promocyjne „pękały w szwach” odnośnie re-
alizowanych, czasem aż przesadnie, inwestycji. 
To dzięki ww. środkom finansowym zrealizo-
wano w kolejnych latach m.in. przebudowę 
północnej części ul. Zwycięstwa wraz z gę-
stym oświetleniem ulicznym i „chodnikową 
autostradą” w ciągu tej ulicy. Rozpoczęto 
sukcesywną budowę lub przebudowę sieci wo-
dociągowej, oświetleniowej oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Dokonano rewitali-
zacji I części Parku Gminnego, termomoder-
nizację budynku Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego. Wybudowano lub przebudowano 
ulice: Dworcową, Jarzębinową, Karola Miarki, 
Łąkową, Ogrodową, Skośną, chodnik na ulicy 
Orzeskiej, mieszkania socjalne przy osiedlu 
Żabik, dwa kompleksy „Orlik”, cztery place 
zabaw itd. Dwudniowe festyny z okazji Dni 
Ornontowic były naszpikowane celebrytami. 
Pojawiły się koncepcje odnośnie krytej pływal-
ni, hali sportowej, rynku za Urzędem Gminy, 
oczyszczalni ścieków oraz dwóch rond wraz 
z łącznikiem ulic Orzeska-Zamkowa, wszyst-
ko na miarę wielkiej aglomeracji. Nie mogę 
oprzeć się wrażeniu, że całość została wyda-
na bez stosownego umiaru ... Nie dziwi więc 

fakt, że w dwóch kolejnych wyborach samo-
rządowych z 2010 i 2014 roku mój poprzednik 
wygrał w cuglach, uzyskując poparcie w prze-
dziale 75-80%, dwukrotnie bez kontrkandy-
data. Warto podkreślić, że pokłosiem wpływu 
tak ogromnych środków do gminnego budżetu 
było tzw. „Janosikowe” – czyli wnoszona przez 
samorządy opłata wyrównawcza do budżetu 
państwa, która w przypadku Ornontowic w la-
tach 2010-2014 wyniosła ponad 6,2 mln zł. 
Każda poprawiająca życie mieszkańców inwe-
stycja cieszy, jednak na uwagę zasługuje fakt, 
że z bagatelnej kwoty ponad 33 mln zł nie 
pozostawiono nic na „czarną godzinę” np. 
na lokatach, tym bardziej, że przegrany po-
datnik niezwłocznie wniósł skargę na decy-
zje SKO, a rozstrzygnięcia podatkowe za lata 
2003-2007 zaczęto sukcesywnie przekazywać 
do ponownego rozpatrzenia do Wojewódzkie-
go i Naczelnego Sądu Administracyjnego, aż 
ostatecznie trafiło zapytanie do Trybunału 
Konstytucyjnego.

Sądowe batalie o „podatkowy raj” – 
część 2. bessa

Punktem zwrotnym tej układanki były 
wyroki NSA z czerwca 2014 roku, w wyni-
ku których zmieniła się interpretacja przepi-
sów w sprawie opodatkowania podziemnych 
wyrobisk górniczych, a Gmina Ornontowice 
została zmuszona do oddania całej zainka-
sowanej nadpłaty w wysokości ponad 33 
mln zł, w tym odsetki. Do początku 2019 
roku zwrócono 31 mln zł, ostatnią zaległą 
nadpłatę zwrócono już w obecnie trwającej 
kadencji w wysokości ok. 2,2 ml zł. Niestety 
na tym nie koniec, gdyż za te wszystkie lata na-
leży dodatkowo wpłacić tzw. oprocentowanie, 
które obecnie jest na różnych etapach procedo-
wania. W zależności od wyników postępowań 
szacujemy, że łączna kwota dodatkowego 
oprocentowania za lata 2003-2007, które 
Gmina Ornontowice będzie musiała zwró-
cić w najbliższych latach, może opiewać na 
bagatela 29 mln zł!!! Dotychczas wpłacono 
ok. 4,5 mln zł oprocentowania, a więc pozo-
staje jeszcze ok. 24,5 mln zł, ale niestety kwota 
ta wciąż rośnie. No cóż, jedni wydawali, a dru-
dzy muszą zwracać! Jeżeli decyzje odnośnie 
zwrotu oprocentowania nadejdą w bliskim sie-
bie odstępach czasowych, to Gmina będzie na 
skraju przetrwania …

W sumie w samym 2019 roku dokonano 
zwrotu w kwocie prawie 6,5 mln zł tytułem 
różnych zobowiązań za lata 2005, 2006 i 2012. 
W tym miejscu znów posłużę się statystyką, 



5S A M O R Z Ą DMAJ 2020    nr 5 (217)    GŁOS Ornontowic

tym razem za lata 2015-2019, aby mieć ade-
kwatny punkt odniesienia. Średnia dochodów 
Gminy w tych pięciu ostatnich latach wynosiła 
ok. 32 mln zł rocznie, średnia wydatków ok. 
31 mln zł rocznie (w tym wydatki majątkowe 
na inwestycje, średnio ok. 5 mln zł rocznie). 

Jakby tego było mało w 2015 roku, aby 
nie utracić płynności finansowej i całkowitego 
załamania wydatków majątkowych, Gmina 
zaciągnęła obligacje komunalne na kwotę 
5,5 mln zł z terminem spłaty w latach 2021-
2024. To kolejne obciążenie finansowe na naj-
bliższe lata, które otrzymałem „w bonusie” 
wraz ze stanowiskiem wójta.

Można z cała pewnością przyznać, że 
gdyby zaniechano decyzji z 2006 roku nasza 
Gmina zapewne w dalszym ciągu harmonijne 
by się rozwijała, ale stało się zupełnie inaczej 
i z rachunkowego punktu widzenia budżet 
gminny zdecydowanie więcej stracił, niż zy-
skał na sądowych bataliach podatkowych. Ile 
szacunkowo stracił? Aby zobrazować skalę 
problemu dla przykładu skupmy się tylko na 
jednym roku podatkowym, np. 2004 roku:

– prawidłowa należność główna wpłacona 
przez podatnika, czyli tyle, ile ostatecznie zy-
skałaby Gmina, gdyby zaniechała wszczęcia 
dodatkowych postepowań: 3,9 mln zł (na po-
czet Gminy);

– wysokość nadpłaty wraz z odsetkami 
(wpłynęła w 2009 roku): 7,2 mln zł (na po-
czet Gminy);

– zwrot całej nadpłaty (od 2014 roku): 7,2 
mln zł (na poczet podatnika);

– szacunkowa wysokość całego dodatkowe-
go oprocentowania: ok. 5,7 mln zł (na poczet 
podatnika).

Reasumując, tylko za 2004 rok Gmina 
Ornontowice „oddała” całą należnie zade-
klarowaną przez podatnika kwotę 3,9 mln zł, 
a ponadto szacujemy, że ostatecznie będzie 
musiała zwrócić dodatkowe ok. 1,8 mln 
zł. Suma to ok. 5,7 mln zł. Tak obliczo-
ne straty w pozostałych latach wynoszą 
ok.: 7,8 mln zł za 2003 rok, 5,5 mln zł 
za 2005 rok, 4,5 mln zł za 2006 rok oraz 
5,4 mln zł za 2007 rok. Dodajmy do tego 
6,2 mln zł „Janosikowego”. Zuchwałą 
decyzją z 2006 roku odnośnie wszczęcia 
dodatkowych postępowań podatkowych za 
lata 2003-2007 oraz powiązane z tym „Ja-
nosikowe”, utracono łącznie z gminnego 
budżetu kwotę 35,1 mln zł (która wciąż 
rośnie), nie wliczając do tego kwot pono-
szonych corocznie na obsługę kancelarii 
prawnych zajmujących się postepowaniami 
przed SKO, WSA i NSA. To tak jakby każ-
dy z 6 tysięcy mieszkańców Ornontowic 
(bez względu na wiek) musiał zwrócić po 
6 tysięcy złotych. Ugrupowanie „GIP” na 
czele z wójtem, już w Ornontowicach nie 
rządzi, ale pozostał po nim ogromny bałagan 
finansowy, który będzie ciążył na gminnym 
budżecie jeszcze przez wiele lat …

Niezaplanowane straty i wydatki
Sytuacja, którą starałem się zakomuniko-

wać w lutowym „Głosie Ornontowic”, doty-
cząca pogarszającej się kondycji finansowej 
lokalnych samorządów przybrała ostatnio 
na sile. Pomijając w tym momencie aspek-
ty zdrowotne, koronawirus poczynił również 
duże spustoszenie w budżetach domowych, 
przedsiębiorczych i gminnych. Niestety Or-
nontowice nie są w tym przypadku wyjątkiem. 
Cierpią mieszkańcy, którzy niejednokrotnie 
tracą pracę, cierpią przedsiębiorcy, którzy 
przez kilka miesięcy nie mogli świadczyć 
swoich usług i co za tym idzie zarabiać, cierpi 
również budżet gminy.

Po pierwsze. W związku z szeroko po-
jętym przeciwdziałaniem zagrożeniu, które 
pomimo poluzowania obostrzeń w dalszym 
ciągu jest bardzo realne, byliśmy zmuszeni 
podjąć szereg działań i wydatków na szero-
ko pojętą walkę z koronawirusem. Na koniec 
maja br. kwota, którą z tego tytułu poniósł 
Urząd Gminy to 30 494,18 zł. Wydatki 
w związku z COVID-19 ponoszą również 
jednostki organizacyjne Urzędu Gminy, któ-
re na koniec maja łącznie wydały na ten cel 
10 510 zł. Powyższe wydatki są niezwykle 
ważne i bez cienia wątpliwości potrzebne, 
jednak tak jak straty z tego tytułu były nie-
zaplanowane. Jeszcze kilka miesięcy temu 
nikt z Nas nie podejrzewał, że będziemy 
świadkami pandemii, a dziś musimy sobie 
z nią radzić na wielu frontach

Po drugie. Obniżki podatku PIT z 18% do 
17% oraz 0% podatek dla osób do 26 roku 
życia, które zamiast budżetu państwa obcią-
żają budżety gmin, to kolejny cios dla samo-
rządów. Już teraz możemy zauważyć znaczne 
obniżenie wpływów z tytułu podatków PIT 
i CIT. Względem 2019 roku, w analogicz-
nym okresie zmniejszyły się planowane do-
chody o kwotę 276 560 zł z podatku od osób 
fizycznych (PIT) oraz 2 869 370 zł z podat-
ku os osób prawnych (CIT), czyli łącznie 
3 145 930 zł mniej.

Czas wyrzeczeń
Powyższą wypowiedzią nie chce nikogo 

atakować. Proszę jej również nie odbierać 
jako formy narzekania z mojej strony, gdyż nie 
jestem typem osoby, która lubi się żalić. Pra-
gnę jednak, aby ornontowiczanie byli w peł-
ni świadomi skali problemu z jakim nasza 
Gmina się mierzy i będzie musiała jeszcze 
długo się zmagać. Stąd od początku kaden-
cji postawiłem na transparentność decyzji 
i starałem się być otwarty na głosy i sugestie 
Mieszkańców. W samym 2019 r. obyło się 
osiem spotkań z mieszkańcami (trzy ogólne, 
a pozostałe tematyczne – dedykowane stricte 
określonym grupom społecznym). Nigdy nie 
uciekałem od problemów, wręcz przeciwnie, 
starałem się otwarcie stawiać im czoła. Nie 
inaczej jest i tym razem. Stąd proszę Was 
o wyrozumiałość pod względem realizacji 

bieżących potrzeb gminnych. Jeszcze przyj-
dzie dobry czas, w którym zrealizujemy wiele 
więcej. Dziś musimy się jednak skupić na 
tym, by przetrwać i wyprowadzić naszą 
Gminę z finansowych tarapatów, w które 
popadliśmy wskutek niefortunnych decyzji 
z poprzednich kadencji. W tym trudnym dla 
nas wszystkich czasie liczę również na wspar-
cie wszystkich radnych w podejmowaniu 
trudnych i często niepopularnych decyzji, 
w drodze procedowanych uchwał. Czas zaci-
skania pasa nadszedł szybciej niż sądziliśmy 
i niestety będzie dla mieszkańców dotkliwszy 
niż początkowo zakładaliśmy.

Czasem słyszę od mieszkańców: dlaczego 
Gmina, pomimo wcześniejszych zapewnień 
sprzed kilku lub kilkunastu lat, w danym 
temacie nic nie robi? Nie wynika to z mo-
jej złośliwości lub niefrasobliwości. Odpo-
wiedź jest prosta: ponieważ nie ma na to 
środków finansowych. Dla jednych ważne 
są inwestycje np. remont gminnej drogi, mo-
dernizacja chodnika, rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej lub oświetle-
nia. Dla drugich wzrost nakładów na szeroko 
rozumianą walkę ze smogiem, poprawienie 
komunikacji z ościennymi miejscowościami 
lub usprawnienie gospodarki odpadami. Dla 
trzecich rozszerzenie oferty zajęć szkolnych 
czy wydarzeń kulturalnych lub sportowych 
w gminnych jednostkach. Dla czwartych 
większe nakłady na pomoc socjalną. Potrzeb 
i co za tym idzie wydatków jest wiele, ale 
proszę mi wierzyć – doskonale zdaję sobie 
z nich sprawę. Niestety budżet Gminy nie jest 
„z gumy”, nie naciągnę go. Gmina nie spełni 
wszystkich oczekiwań Mieszkańców, ponie-
waż na tę chwilę nie ma z czego, a z pustego 
nawet „Kotyczka nie naleje”. W najbliższych 
latach w sferę marzeń możemy odłożyć reali-
zację niezaplanowanych inwestycji z katalogu 
„koncertu życzeń”. Razem z pracownikami 
Urzędu Gminy oraz partnerami z Rady Gmi-
ny zamierzamy w obecnej sytuacji sukcesyw-
nie realizować tylko te plany, które są realne 
w miarę finansowych możliwości gminnego 
budżetu. Kładziemy szczególny nacisk na 
pozyskiwanie środków zewnętrznych i re-
alizację najpilniejszych inwestycji poprzez 
dofinansowania z różnych źródeł. Przykła-
dami z obecnej kadencji są już: zakup lapto-
pów dla uczniów ZS-P w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła” (100% dofinansowania), 
wymiana 218 opraw oświetlenia ulicznego 
(95% dof.), zakup sprzętu dla OSP ratującego 
życie i zdrowie mieszkańców (90% dof.), in-
stalacja 81 paneli fotowoltaicznych w ramach 
Programu „Słoneczna Gmina Ornontowice 
II” (85% dof.), budowa sięgaczy w rejonie 
ulic Orzeskiej i Tartacznej (50% dof.).

Epilog
Nawiązując do początku mojej wypowie-

dzi: nie sztuką jest wydawać i podejmować 
beztroskie decyzje dotyczące inwestycji, gdy 
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Analiza gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Ornontowice

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, obowiązkiem właściciela jest przyłącze-
nie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasad-
niona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.
Wymagania formalne związane z budową 

i usytuowaniem bezodpływowych zbiorników 
na nieczystości ciekłe określa rozporządze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Dla zbiorników warunki zosta-
ły wskazane w § 35 rozporządzenia; zgodnie 
z nim zbiorniki bezodpływowe na nieczysto-
ści ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprze-
puszczalne oraz szczelne przykrycie z zamy-
kanym otworem do usuwania nieczystości, 
ponadto muszą być one wyposażone w odpo-
wietrzenie wyprowadzone przynajmniej 0,5 
m ponad poziom terenu. Rozporządzenie w § 
36 szczegółowo określa wymogi dotyczące 
sytuowania zbiorników, odległości pokryw 
i wylotów wentylacji ze zbiorników bezod-
pływowych od okien, drzwi i granic działki.

Budowa przydomowej oczyszczalni ście-
ków wymaga w pierwszej kolejności zgło-

szenia do Starostwa Powiatowego w Mi-
kołowie, a następnie zgłoszenia Wójtowi 
Gminy (druk zgłoszenia na BIPie w Ka-
talogu usług) – jeżeli oczyszczalnia ścieków 
posiada przepustowość do 5 m3 na dobę, 
wykorzystywana jest na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego lub rolnego w ra-
mach zwykłego korzystania z wód, a ścieki 
z oczyszczalni wprowadzane są do wód lub do 
ziemi na terenie swojej działki. Eksploatacja 
oczyszczalni wiąże się także z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego, które leży 

w kompetencjach Dyrektora Zarządu Zlewni 
w Gliwicach, a nie jak do tej pory Starostwa 
Powiatowego.

Należy pamiętać, że każdy właściciel 
nieruchomości zabudowanej, wyposażonej 
w zbiornik bezodpływowy lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków, powinien regularnie 
(biorąc pod uwagę zużycie wody) opróżniać 
zbiornik lub w przypadku przydomowej 
oczyszczalni przekazywać do unieszkodliwie-
nia osad nadmierny. Obowiązkiem właścicie-
la jest także podpisanie umowy na wywóz 
nieczystości ciekłych oraz posiadanie dowo-
dów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie Ornontowic, według stanu na 
dzień 31 grudnia 2019 r., znajdowały się 703 
budynki wyposażone w zbiorniki „bezodpły-
wowe” oraz 36 nieruchomości oczyszczają-
cych wytworzone ścieki w przydomowych 
oczyszczalniach ścieków. W 2019 r. pracowni-
cy Gminy zakończyli kontrole przydomowych 

oczyszczalni oraz szamb zlokalizowanych na 
terenie nieruchomości mieszkalnych. Niestety 
wyniki kontroli nie są zadowalające. Wynika 
z nich bowiem, że w przypadku budynków 
wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 
zaledwie 13% ścieków odprowadzanych 
jest w sposób prawidłowy, czyli przez przed-
siębiorców posiadających zezwolenie Wójta 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych. Warto tu 
wspomnieć, że na terenie Ornontowic działa 
aż 9 przedsiębiorców, z usług których mogą 

korzystać mieszkańcy (dane kontaktowe firm 
znajdują się na stronie internetowej w zakład-
ce: Dla mieszkańców – Ochrona środowiska 
– Zbiorniki bezodpływowe). Jeżeli chodzi 
o budynki korzystające z przydomowych 
oczyszczalni ścieków to 30% posesji realizuje 
wywóz osadu, pozostałe 70% nie eksploatu-
je instalacji w sposób zgodny z zaleceniami 
producenta i zapewniający ich prawidłowe 
funkcjonowanie.

Podsumowując: w Gminie Ornontowice 
tylko niewielki procent wytworzonych ście-
ków usuwany jest zgodnie z literą prawa. 
Większość nieruchomości wyposażona jest 
w nieszczelne zbiorniki, posiadające odpro-
wadzenie do pobliskich rowów przydrożnych, 
czy też lokalnych potoków. Takie działania są 
nielegalne i przyczyniają się do zanieczysz-
czenia środowiska, a co bardziej nas dotyka 
– utrudniają wielu mieszkańcom funkcjono-
wanie z uwagi na pojawiające się zapachy. 
Zdajemy sobie sprawę z problemu, jakim 
jest niezadowalający stopień skanalizowania 
Gminy, chociaż w tej kwestii Ornontowice 
nie są odosobnione. Na koniec 2018 r. stopień 
skanalizowania gmin wiejskich, wyrażony 
jako stosunek liczby budynków mieszkalnych 
podłączonych do sieci kanalizacyjnej do licz-
by budynków mieszkalnych ogółem wyno-
sił niespełna 37 %, a w przypadku Gminy 
Ornontowice obejmuje ok. 45% budynków. 

Brak podłączenia budynku do kanalizacji 
nie daje jednak właścicielowi nieruchomo-
ści prawa do niekontrolowanego pozbywa-
nia się nieczystości. Do czasu uporządko-
wania gospodarki ściekowej przez Gminę, 
poczynienia nowych inwestycji w kierunku 
rozbudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej, 
mieszkańcy muszą odpowiedzialnie podejść 
do problemu usuwania nieczystości ciekłych 
i zrozumieć, że jedynym sposobem pozbycia 
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ma się pełny portfel. Dobrym wójtem jest 
według mnie ten, kto racjonalnie wydaje 
publiczne pieniądze, a w razie okoliczności 
nie boi się podejmowania trudnych i nie-
popularnych decyzji. Zwłaszcza wtedy, gdy 
pomimo potężnych zobowiązań z przeszłości 
zaczyna brakować środków na bieżące inwe-
stycje, a samorządowy budżet jest dodatkowo 
uszczuplany przez nieprzewidywalne zdarze-
nia. Miarą oceny wójta powinno być to, jak 

radzi sobie nie w najlepszej, a w najgor-
szej możliwej sytuacji, której moim zda-
niem jesteśmy aktualnie świadkami.

Jeszcze podczas mojej kampanii wyborczej 
oraz od czasu objęcia przeze mnie stanowiska 
Wójta Gminy Ornontowice unikałem obietnic. 
Obietnica to słowo, które wyraźnie zobowią-
zuje, ale dziś wyjątkowo złożę Państwu jed-
ną: obiecuję, że zrobię wszystko co w mojej 
mocy, aby w tym najtrudniejszym dla nas 

czasie wyprowadzić Naszą Małą Ojczyznę 
„na prostą”! Tylko tyle, a może aż tyle. Jak 
mi to wyjdzie? Czas pokaże, a moje działania 
ocenicie w przyszłych wyborach samorządo-
wych. Aby jednak tak się stało czeka nas wiele 
ciężkiej pracy i wyrzeczeń.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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Jak otrzymano dotacje z Unii Europejskiej na fotowoltaikę
„Program Słoneczna Gmina Ornontowice II” – krok po kroku

W odpowiedzi na liczne pytania zaniepokojonych mieszkańców naszej 
Gminy pragniemy poinformować, jakimi etapami przebiegał dotychczas 
proces uzyskiwania dotacji na fotowoltaikę, tak aby każdy beneficjent 
miał pełną wiedzę na temat całego procesu aplikacyjnego.

Pierwszym krokiem do ubiegania się 
o dotacje z Unii Europejskiej jest wybra-
nie odpowiedniego programu operacyjnego 
oraz działań, tak aby wyznaczony w ramach 
projektu cel przyczynił się do osiągnięcia 
zamierzonych wskaźników. W celu złożenia 
wniosku, zgodnie z zasadami Regulaminu 
danego konkursu, konieczne jest przygo-
towanie odpowiedniego formularza, wraz 
z niezbędnymi dokumentami, m.in. harmo-
nogramem realizacji projektu oraz analizą 
finansową. Tak złożony pakiet dokumentów 
jest oceniany formalnie oraz merytorycznie. 
Oznacza to, iż sprawdzana jest treść pro-
jektu, jego wykonalność, a także zgodność 
z wymogami. Czas oceny wniosku może 
trwać nawet do 10-12 miesięcy.

Aby otrzymać dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
Gmina Ornontowice już w 2016 roku roz-
poczęła prace nad projektem. Na wstępie 
ogłoszono rekrutację do udziału w projek-
cie, która odbyła się w terminie od 21 lipca 
do 5 sierpnia 2016 r. Na podstawie zło-
żonych przez mieszkańców dokumentów 
wybrano 49 osób do udziału w projekcie. 
Pierwszy wniosek o dofinansowanie zo-
stał złożony w dniu 27 kwietnia 2017 r. 
w ramach naboru RPO WSL „Poddziałanie 
4.1.1 Odnawialne źródła energii”. Po po-
nad pół roku wniosek ostatecznie został 
odrzucony z powodu braku spełnienia kry-
teriów formalnych (zła interpretacja możli-
wości odzyskania podatku VAT w projek-
cie). Po otrzymaniu informacji z Urzędu 
Marszałkowskiego z dnia 12 października 
2017 roku o nieprzyznaniu dofinansowa-
nia, Gmina Ornontowice wniosła protest 
od negatywnej oceny formalnej, który nie 
został uwzględniony. Wniosek przygo-
towany przez firmę zewnętrzną zawierał 
błędy, dlatego też firma zobowiązała się 
do nieodpłatnej poprawy całości dokumen-
tacji celem złożenia wniosku w kolejnym 
naborze. Na tym etapie poddano weryfi-
kacji listę uczestników i ogłoszono nabór 
dodatkowy. Jednocześnie skierowano zapy-
tanie do poprzednich uczestników projek-
tu dotyczące podtrzymania woli dalszego 
udziału. W wyniku otrzymanych deklaracji 
dotychczasowych uczestników oraz osób 
nowych, ostatecznie do udziału w kolejnej 
edycji projektu wybrano 81 osób.

Drugi wniosek aplikacyjny został zło-
żony w dniu 23 maja 2018 r. w ramach 
naboru RPO WSL „Poddziałanie 4.1.3. 
Odnawialne źródła energii”. Wniosek prze-
szedł pozytywną ocenę formalną i meryto-
ryczną, jednak w dniu 22 maja 2019 roku, 
czyli po roku oczekiwania, otrzymano in-
formację, iż ze względu na ograniczoną 
ilość środków projekt nie został wybra-
ny do dofinansowania. Na 125 złożonych 
wniosków przez różne podmioty, zostało 
wybranych tylko 14 wniosków.

Mając na uwadze grupę 81 mieszkań-
ców – uczestników planowanego projektu, 
niezwłocznie przystąpiono do przygoto-
wania nowej dokumentacji aplikacyjnej 
i w dniu 7 grudnia 2018 r. został złożo-
ny trzeci wniosek w ramach naboru RPO 
WSL „Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne 
źródła energii”. W dniu 29 maja 2019 
r. otrzymano informację o pozytywnej 
ocenie formalnej. Następnie Urząd Mar-
szałkowski kilkakrotnie przesuwał terminy 
rozstrzygnięcia konkursu i dopiero w dniu 
17 września 2019 r. nadeszła informa-
cja o pozytywnej ocenie merytorycznej. 
Ostatecznie w dniu 25 września 2019 r. 
projekt został wybrany do dofinansowania, 
czyli znów upłynęło ponad 9 miesięcy. Po 
otrzymaniu ww. informacji Urząd Gminy 
niezwłocznie przystąpił do przeprowadze-
nia procedur przetargowych na realizację 
zadania w formule zaprojektuj i wybuduj, 
do którego ofertę złożyła tylko jedna firma. 
Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 
10 grudnia 2019 r. W tym dniu odbyło się 
również spotkanie przedstawicieli Gminy 

Ornontowice z mieszkańcami – benefi-
cjentami projektu, na którym został omó-
wiony m.in. planowany przebieg projektu. 
W spotkaniu uczestniczyli także przed-
stawiciele firmy wykonawczej, inspektor 
nadzoru oraz koordynator projektu. Umo-
wa z wykonawcą zakładała zakończenie 
prac w terminie do 30 czerwca 2020 r. 
W międzyczasie przeprowadzono wszyst-
kie niezbędne procedury formalne pomię-
dzy Gminą Ornontowice a Urzędem Mar-
szałkowskim i w dniu 20 grudnia 2019 
r. podpisano umowę o dofinansowanie. 
Proszę zauważyć, że od chwili złożenia 
wniosku o dofinansowanie do czasu podpi-
sania umowy z Urzędem Marszałkowskim 
minęło 12 miesięcy!

Pierwszym etapem realizacji projektu 
były uzgodnienia z mieszkańcami oraz 
wykonanie audytów technicznych, które 
zgodnie z harmonogramem, zakończy-
ły się w  pierwszym kwartale 2020 r. 
W równoległym czasie trwały prace nad 
uzgodnieniami i wnioskami materiało-
wymi. Obecnie trwa etap zatwierdzania 
81 indywidualnych projektów. Wykona-
nie tych czynności umożliwi rozpoczęcie 
prac w terenie u poszczególnych uczestni-
ków projektu. Niestety sytuacja związana 
z utrzymującym się zagrożeniem epide-
miologicznym wpłynęła na działanie go-
spodarki w skali globalnej, a jej skutki 
nie ominęły także realizowanego projek-
tu, wpływając na opóźnienie w terminach 
dostaw materiałów. W związku z  tym, 
opierając się na przesłance siły wyższej, 
na wniosek wykonawcy prolongowano 
termin wykonania projektu o 2 miesiące, 
czyli do 31 sierpnia 2020 r.

Projekt zakłada 85% dofinansowania 
dla każdego uczestnika. Mieszkaniec 
wnosi jedynie wkład własny w wysokości 
15% kosztów kwalifikowalnych powięk-
szonych o  podatek VAT od tej kwoty, 
co w przeliczeniu oscyluje w granicach 
3-4 tys. zł brutto, w zależności od mocy 
instalacji (3, 4 lub 5 kW).

Z przykrością informujemy, że w dniu 3 maja br. zmarła najstarsza mieszkanka Or-
nontowic. W lipcu Pani Maria Owczarek skończyłaby 101 lat. Licznej rodzinie i przy-
jaciołom Pani Marii składamy najszczersze wyrazy współczucia. 

Jednocześnie informujemy, że obecnie najstarsza mieszkanka Ornontowic skończy 
w listopadzie br. 99 lat. Życzymy nie stu, a dwustu lat w zdrowiu i szczęściu oraz 
wsparciu najbliższych.

Odeszła najstarsza
mieszkanka Ornontowic
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a większy dostęp do świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Tarcza antykryzysowa

Fundacja JSW dla
Gminnego Ośrodka Zdrowia

Tym razem z darowizny Fundacji JSW 
skorzystają najmłodsi mieszkańcy i ich ro-
dzice. Środki w wysokości 15 tys. zł prze-
kazane przez jastrzębską Fundację posłużyły 
na wyposażenie uprzednio wyremontowane-
go „kącika malucha” w części pediatrycznej 
ośrodka zdrowia.

Oczekiwanie na wizytę lekarską niero-
zerwalnie łączy się ze stresem maluchów, 
który można próbować załagodzić przez 
odpowiednio zaprojektowanie otoczenie – 
komentuje dyrektor GOZ Tomasz Holecki. 
I tak wchodząc do „kącika malucha” (par-
ter, na prawo od rejestracji) w krótkim, ale 
stresującym oczekiwaniu na wizytę lekarską, 
najmłodsi mogą oddać się kreatywnym za-
bawom i rozgościć się na wygodnych, kolo-
rowych kanapach.

21 maja w obecności Prezesa Zarządu 
Fundacji JSW – Artura Dyczko, Koordyna-

tora Biura Zarządu Fundacji JSW – Piotra 
Kijańskiego, Wójta Gminy – Marcina Ko-
tyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza 
Spyry oraz wspomnianego wcześniej Dy-
rektora Gminnego 
Ośrodka Zdrowia 
– Tomasza Holec-
kiego nastąpiło ofi-
cjalne oddanie do 
użytku wyremonto-
wanego i doposażo-
nego pomieszczenia. 
Celem projektu było 
stworzenie przy-
jaznego otoczenia 
dla najmłodszych 
pacjentów i z całą 
pewnością można 
stwierdzić, że się 
udało. I  chociaż 

Dzięki wysiłkom pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornonto-
wicach oraz wsparciu finansowemu Fundacji JSW zrealizowano kolejny 
projekt, zwiększający komfort życia mieszkańców naszej Gminy.

dostęp do Ośrodka jest w dalszym ciągu 
ograniczony, to nowa, dziecięca pocze-
kalnia już teraz idealnie spełnia swoją 
funkcję.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Ornontowi-
cach serdecznie dziękuje Fundacji JSW za 
otrzymaną dotację.

Od lewej: Tomasz Holecki, Artur Dyczko,Od lewej: Tomasz Holecki, Artur Dyczko,
Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra i Piotr Kijański.Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra i Piotr Kijański.

Większy dostęp do zasiłków rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
zapewniają wprowadzone zmiany w tarczy 
antykryzysowej. I tak obniżenie wynagro-
dzenia z tytułu zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub obniżenia dochodu z pozarol-
niczej działalności gospodarczej z powodu 
przeciwdziałania COVID-19 są traktowane 
jako utrata dochodu.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo 

rodzic, który do tej pory nie otrzymywał na 
dziecko zasiłku rodzinnego lub świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, ponieważ 
przekraczał kryterium dochodowe, a dzi-
siaj ma obniżone wynagrodzenie za pracę 
z powodu epidemii koronawirusa, może 
ponownie złożyć wniosek o przyznanie 
tych świadczeń. Konieczne jest tu udo-
kumentowanie swojej aktualnej sytuacji 
dochodowej.

Jeżeli okaże się, że po uwzględnieniu 
utraty dochodu wynikającej z obniżenia wy-
nagrodzenia za pracę kryterium dochodowe 
uprawniające do świadczenia jest spełnione, 
to będzie ono przysługiwać co do zasady od 
miesiąca złożenia wniosku.

W związku z powyższym, do wniosku 
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
należy dołączyć dokumenty potwierdzają-
ce, że obniżenie dochodu jest spowodowane 
przeciwdziałaniem COVID-19 oraz kwotę 
obniżonego dochodu.

Wszelkich informacji dotyczących ww. 
świadczeń udzielają pracownicy Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Żabik 
9 lok. 9 tel. 32 235 45 03, 796 076 480. 

8
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Co dalej ze Strategicznym 
Studium Lokalizacyjnym 
Inwestycji Centralnego 

Portu Komunikacyjnego?
Przedstawiamy treść pisma Wój-
ta Gminy Ornontowice ws. Stra-
tegicznego Studium Lokalizacyj-
nego, które 11 maja br. zostało 
skierowane do Prezesa Zarządu 
Centralnego Portu Komunikacyj-
nego Sp. z o.o.
Proszę o informację, czy otrzymam od-

powiedź pisemną na złożone uwagi wraz 
z uzasadnieniem, czy tylko w planowa-
nym na czerwiec br. podsumowującym 
raporcie ustosunkujecie się Państwo do 
przedłożonych opinii, czy oczekiwań sa-
morządów i mieszkańców. Proszę również 
o informację, czy w ramach dalszych eta-
pów konsultacji CPK, zaplanowane są już 
jakieś terminy spotkań z samorządami czy 
mieszkańcami, a może w związku z ogło-
szoną epidemią koronawirusa, ten etap jest 
przesunięty w czasie?

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Na ostatni dzień maja Urząd Gminy Or-
nontowice nie otrzymał żadnej odpowiedzi. 
O ewentualnej dalszej korespondencji w tej 
sprawie będziemy informować na bieżąco za 
pośrednictwem strony internetowej www.
ornontowice.pl. Informacje nt. inwestycji 
SSL: www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Wideokonferencja ws. reorganizacji
komunikacji publicznej

Informacja o rozpoczęciu eksploatacji

W dniu 20 maja br. odbyła się wideokonferencja w sprawie reorganiza-
cji komunikacji publicznej w kierunku Gminy Gierałtowice (linia 636) 
oraz utworzenia nowego połączenia z Ornontowic w kierunku Miasta 
Zabrze (nowa linia 947).

Gospodarzem i inicjatorem spotkania był 
Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotycz-
ka, zaproszenie zaś przyjęli i udział wzięli 
przedstawiciele miasta Orzesza, Knurowa, 
Zabrza, Gminy Gierałtowice oraz przed-
stawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii jako organizatora publicznego 
transportu zbiorowego.

Potrzeby i oczekiwania każdej z gmin 
są różne, jednak aby polepszyć komunika-
cję m.in. na trasie Orzesze – Knurów przez 
Gminy Ornontowice i Gierałtowice konieczne 

jest wspólne stanowisko. Ważnym czynnikiem 
dla gmin przy ustalaniu połączeń komunika-
cyjnych są również koszty. Dla polepszenia 
komunikacji konieczne są dalsze spotkania 
i ustalenia, które kontynuowane będą po przy-
gotowaniu projektu zmian w obowiązujących 
rozkładach jazdy przez organizatora.

Cieszy fakt, że przedstawiciele wszyst-
kich miejscowości, przez które miałaby 
kursować nowa linia wyrazili pozytywne 
stanowisko i wstępne zainteresowanie no-
wym połączeniem.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK 
„Budryk” w Ornontowicach informuje, iż 
w trzeciej dekadzie maja br. rozpoczęła się 
eksploatacja pokładu 405/1 Ścianą Cz-2. 
Eksploatacja ta będzie oddziaływała na te-
reny północnej części Ornontowic. Szczegó-
łowe informacje w zakresie obszarów, które 
zostaną objęte wpływami tej eksploatacji 
przedstawiono na poniższym planie.

W przypadku wystąpienia szkody, 
spowodowanej ruchem JSW S.A. KWK 
„Budryk”, można złożyć wniosek o na-
prawienie szkody. Wniosek, którego wzór 
zamieszczony jest na stronie: www/jsw.pl, 
w zakładce Szkody Górnicze/Przykładowe 
wnioski do pobrania/wniosek o naprawie-
nie szkody, należy kierować na adres: JSW 
S.A. KWK „Budryk” ul. Zamkowa 10, 
43-178 Ornontowice.
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Z ARTERII CKiP

Tekst i zdjęcia: Arteria CKiP

SŁOWA WAŻNE DLA ORNONTOWI-
CZAN – DO POBRANIA

W ramach projektu „100/100 czyli 100 
słów na 100 lecie Niepodległości” w roku 
2018 powstała publikacja „Słowa ważne dla 
Ornontowiczan z perspektywy ostatnich 100 
lat historii”.

Projekt został sfinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Kultury, z programu 
„Ojczysty – dodaj do ulubionych”, a koordy-
natorem przedsięwzięcia była dyrektor AR-
Terii Aleksandra Malczyk, która wspólnie 
z Towarzystwem Miłośników Ornontowic 
zaprosiła do udzielenia wywiadów miesz-
kańców Ornontowic o różnym doświadcze-
niu życiowym i zawodowym. 
W przeprowadzaniu wywiadów 
byli zaangażowani ówcześni 
uczniowie gimnazjum.

I tak piętnaście z dwudziestu 
przeprowadzonych wywiadów 
znajdziecie Państwo w publika-
cji dostępnej na stronie www.
centrumarteria.pl w zakładce 
„Do pobrania”. Osobiste histo-
rie mieszkańców Ornontowic 
z perspektywy konkretnych wy-
darzeń historycznych to bardzo 
ciekawa lektura. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do pobrania 
publikacji.

KAMELEONY W ARTERII 
Pewnie nie wszyscy wiedzą, że nazwa 

kameleon wywodzi się z języka greckiego 
„chamaileon”, co oznacza Lew na Ziemi. 
Zwierzęta te zamieszkują Madagaskar i te-
reny Afryki, ale można je spotkać również 
w południowej Europie, na Bliskim Wscho-
dzie, Hawajach czy Indiach. 

Dlaczego kameleony zawitały do ARTe-
rii? Kameleony są wyjątkowymi zwierzę-
tami o niepowtarzalnych umiejętnościach. 
To tak jak z ludźmi, którzy tworzą miej-
sce dla ludzi z pasją, czyli ARTerię, i nie 
chodzi tu tylko o zespół, który na co dzień 
pracuje w biurze, ale o wszystkie osoby, 
które są związane z ARTerią i ornonto-
wicką kulturą. Kameleon jest niebywale 
kreatywnym zwierzątkiem. Co prawda 
mitem jest, że potrafi zmienić kolor na 
zgodny ze swoim otoczeniem, ale zmie-
nia on barwę dostosowując ją do swojego 
nastroju.  To tak jak u nas, w zależności od 
potrzeb, sytuacji, czy świąt dostosowujemy 
naszą ofertę kulturalną dla Was. Dlatego 
chcemy, aby kameleony stały się naszym 
przyjaznym zwierzątkiem, a w przyszłości 
i naszą maskotką.

W sali zabaw dla dzieci powstały już 
pierwsze malunki na ścianie przedstawiają-

ce dwa kameleony. Prac malarskich podjęła 
się nasza Pani Dyrektor Aleksandra Mal-
czyk, a reszta zespołu dzielnie ją przy tym 
wspierała i podziwiała talent :) Zresztą sami 
zobaczcie efekt końcowy. Ciekawi jesteśmy 
reakcji naszych najmłodszych uczestników 
zajęć, po powrocie ARTeryjnej Akademii 
Malucha. Tymczasem mamy dla Was Kon-
kurs – wymyślcie imiona dla rodzeństwa Ka-
meleonów –  pamiętajcie, że jedno z nich to 
dziewczynka, drugie chłopiec. 

Kartę zgłoszeniową wraz z regulaminem 
znajdziecie na naszej stronie internetowej 
lub facebooku. Zgłoszenia przyjmujemy do 
19 czerwca br. 

POMAGAMY PSZCZOŁOM BEZ 
LIPY

W  2019 r. Rejonowe Stowarzyszenie 
Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach 
(RSP) uroczyście świętowało 100–lecie 
Pszczelarstwa w Ornontowicach oraz zo-
stało wyróżnione Statuetką „Ornontowickie 
Bzy”. Ich aktywność to nie tylko pasieki, 
czy cykliczne spotkania, ale także wyciecz-
ki oraz organizacja zajęć, podczas których 
chętnie dzielą się zdobytą wiedzą. Także 
w tym roku nie zwalniają tempa. 

Z inicjatywy RSP, ARTeria CKiP objęła 
patronatem akcję „Pomagamy pszczołom 
bez lipy”. W ramach tej kampanii zachęca-
my do wysiewania i sadzenia roślin atrak-
cyjnych dla zapylaczy. Kampania PSOR 
#PomagamyPszczołomBezLipy prowa-
dzona jest na dedykowanym wydarzeniu na 
Facebooku, w którym każdy może wziąć 
udział. Wystarczy zasiać lub zasadzić ro-
śliny miododajne w najbliższym otocze-
niu i pochwalić się zdjęciami na stronie 
wydarzenia. Kampania promowana jest na 
kanałach w mediach społecznościowych, 
a także przy wsparciu partnerów kampanii 
oraz w mediach. 

21 maja br. roku członkowie RSP przy 
współpracy z ARTerią oraz dzięki uprzej-
mości Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Ornontowicach, na terenie ww. 
Zespołu Szkół umieścili ul z rodziną pszcze-

lą. Cały sprzęt został zakupiony ze środków 
darowizny Fundacji Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, jaki pozyskała wiceprezes Stowarzy-
szenia Leokadia Gospodorz, która zajęła się 
również organizacją tego przedsięwzięcia. 
Do wspólnej pracy włączyli się członkowie 
Stowarzyszenia. Seweryn Kalabis prezes 
Stowarzyszenia, ufundował matkę ze swojej 
pasieki hodowlanej w Bujakowie. Sławomir 
Kusz właściciel „Pasieka Polna”z Ornonto-
wic, ofiarował odkład pszczeli do zasiedlenia 
ula. Opiekunem tej rodziny będzie Ronald 
Kotyczka, mieszkaniec Ornontowic. W cza-
sie umieszczania i zasiedlania ula obecni byli 
również pani Dyrektor ZSP Ornontowicach 
Teresa Stasik-Szyszka oraz Dyrektor CKiP 
członek Honorowy Stowarzyszenia pani Alek-
sandra Malczyk.

Celem przedsięwzięcia jest 
przekazywanie wiedzy pszcze-
larskiej i uświadamianie mło-
dzieży jak ważna jest rola 
pszczoły w naszym środowi-
sku, które w obecnym czasie 
ulega degradacji. Jakże istotna 
jest praca pszczelarza w opiece 
nad rodziną pszczelą i uświa-
damianie społeczeństwa, iż za 
wszelką cenę należy chronić 
środowisko przyjazne pszczo-
łom. Członkowie Stowarzysze-
nia będą przekazywać swoją 

wiedzę młodemu pokoleniu poprzez lekcje 
praktyczne, przy rodzinie pszczelej oraz teo-
retyczne na zajęciach w szkole.

Wiceprezes RSP – Leokadia GospodorzWiceprezes RSP – Leokadia Gospodorz

KameleonKameleon
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Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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Biblioteka otwarta dla czytelników!
Od 6 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Ornontowicach jest otwarta dla 
czytelników w zmienionych godzinach: pn, 
wt, czw, pt 9:00-16:00 i śr. 10:00-17:00.

1. Bibliotekarze obsługują czytelników 
z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności, dlatego wszystkie osoby, 
które chcą skorzystać z biblioteki, 
muszą obowiązkowo nosić maseczki 
i zdezynfekować ręce.

2. Istnieje możliwość zarówno zwraca-
nia, jak i wypożyczania książek, au-
diobooków i czasopism, ale nie ma 
wolnego dostępu do półek (książki 
podaje bibliotekarz). Celem spraw-
nej obsługi, można wcześniej umó-
wić się na wizytę i/lub zamówić 
wybrane tytuły.

3. Od 1 czerwca br. biblioteka świadczy 
usługi reprograficzne (wydruki).

4. Do odwołania nieczynne są czytelnie 
(komputerowa i prasy).

5. Dane kontaktowe do biblioteki ws. 
wizyt lub rezerwacji książek:

nr tel.: 32 336 13 90; e-mail: biborn@in-
teria.pl; katalog online: www.szukamksiąż-
ki.pl; strona internetowa: www.biblioteka-
ornontowice.pl.

Zapraszamy!
XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 

8-15 maja 2020 r.
„Zasmakuj w bibliotece” – pod takim 

hasłem odbyła się tego-
roczna edycja Tygodnia 
Bibliotek. Z uwagi na stan 
epidemii zasmakowaliśmy 
go inaczej, bo również za 
pośrednictwem internetu. 
Mimo ograniczeń, czytel-
nicy mieli szansę wzięcia 
udziału w  konkursach 
„Sleeveface – ubierz się 
w  książkę”, „Jedzenie 
może być... kolorowe” 
(trwa do 15 czerwca) 
i akcji czytelniczej „Za-
smakuj w  książce”. 
Wielbiciele dobrej lektury 
mieli „książkową ucztę”, 
tj. możliwość wypożycze-
nia kilkudziesięciu nowo-
ści wydawniczych. A na 

zakończenie Tygodnia Bibliotek w interne-
cie został udostępniony filmik pt. „Z kroniki 
Tygodnia Bibliotek”, prezentujący historię 
akcji organizowanej przez naszą bibliotekę od 
pierwszej edycji w 2004 roku.

Rezerwacje i dostęp do konta czytelnika 
online

Czytelnicy, którzy chcą rezerwować 
książki w systemie bibliotecznym MAK+, 
powinni zarejestrować się na www.szu-
kamksiążki.pl. W tym celu konieczny jest 
pesel oraz nr czytelnika, który jest dostępny 
u bibliotekarzy. Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny lub mejlowy. Korzy-
stanie z konta jest całkowicie bezpłatne!

Organizatorzy zaprosili mieszkańców 
do podobnej akcji, jaka organizowana była 
w tym czasie  w Mikołowie, polegającej 
na sprzątaniu lasów i okolic przy okazji 
spacerów czy wycieczek rowerowych. Ideę 
ploggingu zapoczątkowano w Skandyna-
wii, gdzie podczas spacerów lub biegania 
zaczęto zbierać leżące wokół śmieci. W ten 
sposób z połączenia szwedzkiego słowa 
„plocka” (zbierać) i angielskiego joggingu 
powstał plogging, czyli forma aktywności 
fizycznej połączona ze sprzątaniem.

Niestety ze względu na trwający stan epide-
mii nie było możliwe zorganizowanie akcji na 
podobną skalę jak ubiegłoroczny Trashchal-
lenge. Pomimo tego ornontowiczanie oczy-
wiście nie zawiedli i z wielkim zaangażowa-
niem aktywnie zbierali śmieci. Tuż po długim, 

majowym weekendzie  pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 
zebrali wszystkie zostawione w ustalonych 
lokalizacjach worki z odpadami.

Dziękujemy za włączenie się w kolejną 
akcję, służącą oczyszczeniu terenów i po-
prawie estetyki naszej Gminy.

Trashchallenge Ornontowice 
– Plogging w czasie majówki 2020

Głównie za sprawą Przewodniczącego Rady Gminy Henryka Nieużyły 
i mieszkanki Ornontowic  Joanny Sodzawiczny, przy pomocy organizacyj-
no-informacyjnej Urzędu Gminy, na początku maja została zorganizowana 
akcja „Trashchallenge Ornontowice – Plogging w czasie majówki 2020”.

źródło: Facebook – wydarzenie: Trashchallenge źródło: Facebook – wydarzenie: Trashchallenge 
Ornontowice – Plogging w czasie majówki 2020Ornontowice – Plogging w czasie majówki 2020
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Z  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego
Wiosną w przedszkolu
Wiosenne kapelusze – prace konkurso-

we przedszkolaków
Wiosna to jedna z najpiękniejszych pór 

roku, kiedy po długim uśpieniu wszyst-
ko budzi się do życia. Aby utrwalić nie-
zwykłość tego okresu p. Ilona Gerus, p. 
Malwina Swiaczny oraz p. Danuta Golec 
zaprosiły przedszkolaków wraz z rodzica-
mi do udziału w konkursie „Wiosenne Ka-

pelusze” (zgodnie z Kalendarzem imprez 
i uroczystości przed-
szkolnych). Zadaniem 
było zaprojektowanie 
i wykonanie wiosen-
nego kapelusza na 
głowę z użyciem róż-
norodnych materiałów, 
a następnie zrobienie 
zdjęcia modelki lub 
modela. Dzięki prze-
słanym zdjęciom mo-
głyśmy śledzić etapy 
powstawania niektó-
rych kapeluszy, a ostatecznie podziwiać 
gotowe dzieła niezwykle kreatywne, pięk-
ne i niepowtarzalne. Gratulujemy pomy-
słowości, wyobraźni i inwencji twórczej. 
Dzieciom i Rodzicom bardzo dziękujemy 
za zaangażowanie i wspólną zabawę.

Wiosną w szkole 
Nasz wspólny problem
Tegoroczne Dni Ziemi odbyły się pod ha-

słem: NASZ WSPÓLNY PROBLEM. W ra-
mach Dnia Ziemi zostały przeprowadzone 
następujące konkursy, takie jak: 

1. Konkurs na najładniejszą maskotkę 
KORONAWIRUSA – I miejsce – Małgo-
rzata Stryczek – kl. VIII c, 

2. Konkurs na list do KORONAWIRUSA 
na temat: „Ludzkość w obliczu koronawi-
rusa” – I miejsce – Natalia Michałowska 
– kl. VII a

3. Konkurs na reklamę na temat przestrze-
gania higieny w czasie pandemii (w aplika-
cji „Chatter pix kids”) – I miejsce – Nikola 
Fojcik – kl. VIII a

4. Konkurs na plakat na temat: „Ornonto-
wice przed i w czasie pandemii” – I miejsce 
– Anna Smorz – kl. VII a

5. Konkurs na trzy praktyczne porady, 
które pomogą przetrwać w czasie pandemii 
– I miejsce – uczennica – kl. VI d

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursach dziękujemy. Autorom wyróż-
nionych prac gratulujemy.

Zdalny Konkurs 
Taneczny

Jury Zdalnego Kon-
kursu Tanecznego dla 
klas IV-VIII było za-
chwycone liczebnością 
zgłoszeń, a także kre-
atywnością, energią, 
techniką tańca oraz 
pomysłem na siebie 
i miejscem wykonania 
układu.

W związku z tym, 
że filmów było dużo, jury postanowiło przy-

znać 3 miejsca na podium oraz 3 wyróżnie-
nia. Pragniemy podkreślić, że wybór osób 
„na podium” i do wyróżnienia sprawił nam 
ogromny kłopot.

Miejsca na podium i puchary ZDALNE-
GO INDYWIDUALNEGO KONKURSU 
TANECZNEGO 2020 otrzymali: 

I miejsce – Dominika Kolada
II miejsce – Wiktoria Mroczkowska
III miejsce – Sandra Bończyk
Wyróżnienia i dyplomy otrzymali: Klau-

dia Ulbrich, Oliwia Kolada oraz Dominika 
Słupik.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Bicie Rekordu Świata w największej 
lekcji wf online

22 kwietnia 2020 r. Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Gminie Ornontowice posta-
nowił przyłączyć się do wielu szkół z krajów 
całego świata objętych epidemią i również 
wziąć udział w wyjątkowych ruchowych 
zajęciach. Przez 30 minut wraz z uczniami 
z innych krajów wspólnie braliśmy udział 

w ćwiczeniach online – zarówno Ci naj-
młodsi, jak i starsi, uczniowie i nauczycie-
le, dzieci i rodzice. Była to świetna zaba-
wa dla wszystkich, a jednocześnie dawka 
codziennej aktywności fizycznej, która jest 
niezbędna dla naszego zdrowia i dobrego 
samopoczucia. 

50 uczniów z naszej szkoły przyczyniło 
się do pobicia rekordu świata – w sumie 
w  lekcji brało udział prawie 12 tysięcy 
uczestników. Za udział w przedsięwzięciu 
nasza szkoła otrzymała międzynarodowy 
certyfikat.

Organizatorem wydarzenia były Vision-
4Sport i Fundacja V4Sport. Partnerami 
globalnymi byli Active Healthy Kids i In-
ternational Sport and Culture Association. 
Do wydarzenia dołączyły również Aktywne 
Szkoły MultiSport. Lekcja była transmito-
wana na fanpage Vision4Sport, korzystając 
z Facebooka LIVE.

 „Oswoić stres i lęk, czy jest to możliwe?”
Czas pandemii, zamknięcia w domu, 

izolacji od szkoły i rówieśników dla wielu 
uczniów może być dużym stresem. Wie-
lotygodniowa niepewność, czy odbędą się 
egzaminy i w jakiej formie, spędzały sen 
z powiek wielu ósmoklasistom. W związ-
ku z tym chcieliśmy, aby uczniowie nie od-
czuwali zbyt mocno stresu i umieli sobie 
z nim radzić nie tylko w gorącym okresie 
przed egzaminami ósmoklasisty. Uczniowie 
ostatnich klas skorzystali z zajęć online za-
proponowanych przez Poradnię Psycholo-
giczno-Pedagogiczną w Mikołowie. Psy-
cholog i psychoterapeuta Magdalena Lipiak 
przeprowadziła ciekawe zajęcia pt. „Oswoić 
stres i lęk, czy jest to możliwe?”. Uczniowie 
dowiedzieli się, czym się różni stres od lęku, 
jakie są rodzaje stresu i – przede wszystkim 
– jak sobie z nim radzić, nie tylko podczas 
egzaminów, ale i w codziennych sytuacjach. 
Mamy nadzieję, że uczniowie wyposażeni 
w wiedzę poradzą sobie wyśmienicie z na-
pisaniem egzaminu.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach
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Z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
Technik ogrodnik – architektura krajo-

brazu
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 

w Ornontowicach ma przyjemność za-
prezentować tegorocznym absolwentom 
szkół podstawowych kierunek technik 
ogrodnik-architektura krajobrazu.

Kierunek polecany jest tym wszystkim, 
którzy chcieliby projektować i zakładać 
ogrody przydomowe, produkować warzy-
wa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje 
i sady owocowe oraz własne gospodarstwo 
ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub 
usługowym. Zajęcia teoretyczne odbywają 
się w budynku szkoły przy ul. Dworcowej 1, 
a zajęcia praktyczne również na terenie 
szkoły oraz Śląskiego Ogrodu Botaniczne-
go w Mikołowie. Szkoła posiada internat.

Cechami niezbędnymi w tym zawo-
dzie są: umiejętność współpracy z innymi, 
gotowość do pracy w trudnych warunkach 
atmosferycznych, podzielność i koncen-
tracja uwagi, ostrożność, dokładność, 
wyobraźnia przestrzenna, zdolność prze-
widywania konsekwencji swoich działań, 
zainteresowania techniczne, przyrodnicze, 
chemiczne i ekonomiczne oraz uzdolnienia 
organizacyjne.

Kształcenie w  zawodzie odbywa się 
w pięcioletnim technikum. Po zdobyciu dy-
plomu potwierdzającego kwalifikacje w za-
wodzie OGR.02 i OGR.05, technik ogrodnik 
może podwyższyć kwalifikacje w szkołach 
wyższych na kierunku ogrodnictwo, rolnic-
two, agroturystyka, architektura krajobrazu 
oraz przetwórstwo spożywcze.

Technik ogrodnik może być zatrud-
niony w: ogrodniczych przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i usługowych zajmujących 
się uprawą warzyw, roślin sadowniczych 
i ozdobnych,  w biurach i instytucjach zaj-
mujących się marketingiem ogrodniczym, 
w kwiaciarniach i firmach zajmujących się 
dekoracjami roślinnymi, bukieciarstwem 
i florystyką, gospodarstwach szkółkarskich 
i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni, 
ogrodnictwach ekologicznych, gospo-
darstwach z uprawami roślin zielarskich 
i  grzybów jadalnych, w  ogrodniczych 
przedsiębiorstwach usługowych, zajmu-
jących się urządzaniem, projektowaniem 
i pielęgnowaniem terenów zieleni, biurach 
i organizacjach społeczno-gospodarczych 
zajmujących się konserwacją i pielęgna-
cją terenów zieleni oraz jako pracownik 
prywatny przedsiębiorca (właściciel) lub 
jako właściciel gospodarstwa agrotury-
stycznego.

Jeśli chcesz być na bieżąco polub nasz 
profil na FB Ogrodnicy ZSP Ornontowice.

Technik architektury krajobrazu
Czerwiec, miesiąc najdłuższych dni i naj-

krótszych nocy, ożywia nas soczystą zielenią 
rozwiniętych już na dobre liści drzew i krze-
wów. Nawet najpóźniej rozwijające się dęby 
powiewają listkami. Jest to czas pełnej mobi-
lizacji technika krajobrazu, który dawno już 
rozpoczął prace w ogrodach, czy na terenach 
zieleni miejskiej. Wnet ozdobi on nasze ron-
da, pasy towarzyszące przy drogach, czy 
place miejskie w barwne, kwitnące kwiaty. 
W ogrodzie zaproponuje wykonanie prac 

pielęgnacyjnych, a może nawet przekona nas 
do nowych nasadzeń lub drobnej zmiany wy-
stroju naszego ogrodowego, czy tarasowego 
wnętrza. Jeżeli dopiero myślimy o założeniu 
naszej zielonej oazy, to chętnie naszkicuje 
Ci ją, doradzi jakie rośliny najlepsze są dla 
Twojej działki oraz wykona nasadzenia za-
akceptowanej koncepcji.

Tak właśnie wygląda jeden z zawodów, 
którego uczymy w Zespole Szkół Ponad-
podstawowych w Ornontowicach. Jeżeli 
lubisz przebywać na świeżym powietrzu, ry-
sować, interesują Cię rośliny, masz ciekawe 
pomysły i jesteś osobą lubiącą pracę z ludź-
mi, to zawód ten nie rozczaruje Cię, a może 
okazać się Twoją największą pasją! W ZSP 
w Ornontowicach postaramy nauczyć Cię 
zawodu technika architektury krajobrazu 
oraz przygotujemy Cię do przyszłej pracy.

Technik ekonomista i technik rachun-
kowości

Ósmoklasisto! Nie wiesz jaką szkołę wy-
brać? Zastanawiasz się nad wyborem zawodu? 
Pomyśl o zawodach ekonomicznych w Ze-
spole Szkół Ponadpodstawowych w Or-
nontowicach. Firmy stawiają na wykwali-
fikowanych pracowników, którzy zajmują 
się organizacją ich funkcjonowania. Praca 
w sekretariacie, dziale kadrowo-płacowym, 
czy w księgowości bez odpowiednio przy-
gotowanych osób będzie trudna… Dlatego 
zapraszamy do poznania fachu w zawodzie 
technik ekonomista lub technik rachunkowo-
ści. Technik ekonomista funkcjonuje z powo-
dzeniem w naszej szkole od 27 lat. Uczniowie 
zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe w 100%. Szkolimy na programach 
finansowo-księgowych. Mamy indywidualne 
podejście do ucznia.

Wybierz zawody ekonomiczne w Zespole 
Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowi-
cach.

Tekst i zdjęcia: ZSP w Ornontowicach
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Od połowy marca, kiedy zapadły decyzje o zaprzestaniu prowadzenia zajęć spor-
towych wszyscy zastanawialiśmy się, co dalej?

Gwarek nie próżnuje!

Ornontowiccy sportowcy  
– Piotr Przewłocki

W tym miesiącu prezentujemy kolejnego młodego, utalentowanego spor-
towca z Ornontowic. Poznajcie czternastoletniego Piotra Przewłockiego, 
którego pasją popartą pierwszymi sukcesami jest tenis stołowy.

Na dzień dzisiejszy już wiemy, że rozgryw-
ki zostały odwołane, niestety na sam koniec 
zmodyfikowano ich regulamin, w wyniku 
czego nasza drużyna spadła z 11 miejsca, 
które zajmowała po pierwszej rundzie na 13, 
mimo iż nie rozegrała ani jednego spotkania, 
zaś druga drużyna występująca w rozgryw-
kach klasy C awansowała z drugiego miejsca 
do Klasy B.

Pierwsze dni po zawieszeniu rozgrywek 
były dla zarządu i  zawodników małym 
szokiem, wszyscy zastanawialiśmy się jak 
ten czas przetrwać, musieliśmy się podpo-
rządkować odgórnym zaleceniom. Po paru 
dniach bezczynności stwierdziliśmy, że nie 
da się nic nie robić. Trenerzy rozpoczęli pro-
wadzenie zajęć online. Zawodnicy wszyst-
kich grup wykonywali zadania przygotowa-
ne przez swoich trenerów, indywidualnie 
w domu lub w terenie.

Swoją przygodę z tenisem stołowym Piotr 
rozpoczął już jako dziewięciolatek w 2015 
r. Na pierwszy trening zabrał mnie tata, któ-
ry był wówczas grającym trenerem w AKS 
Mikołów. To dzięki niemu połknąłem spor-
towego bakcyla i rozpocząłem regularne 
treningi – wspomina Piotrek.

Po roku spędzonym w  mikołowskim 
klubie przyszedł czas na sąsiednie Orzesze, 
a dokładnie UKTS SOKÓŁ Orzesze i to wła-
śnie w tym klubie udało się odnieść pierwsze 
poważne sukcesy. Dzięki ciężkiej pracy, re-
gularnym treningom, wsparciu rodziny oraz 
niewątpliwemu talentowi w ubiegłym roku 
Piotr zdobył III miejsce w Mistrzostwach 
Polski Zrzeszenia LZS w Tenisie Stołowym 
w Brzegu Dolnym, III miejsce w Mistrzo-

W tym trudnym dla wszystkich czasie za-
rząd klubu wyszedł z ciekawą inicjatywą wy-
konania własnymi siłami niezbędnych prac 
remontowych w budynku klubowym i całym 
obiekcie przy ul. Zwycięstwa 7b, których re-
alizacja w trakcie trwania rozgrywek byłaby 
niemożliwa. W pierwszej kolejności odma-
lowano wszystkie pomieszczenia w budynku 
klubowym i dokonano drobnych remontów 
w łazienkach. W zależności od rozwoju sy-
tuacji planowane są kolejne prace na obiek-
cie sportowym, m.in. wymiana ogrodzenia od 
strony trybuny i zakonserwowanie płyt pod 
banery reklamowe. Okres bez spotkań ligo-
wych wykorzystano również na wykonanie 
dosiewu trawy na płycie głównej boiska.

Na szczęście po tym trudnym czasie, kie-
dy wszyscy musieliśmy wykazać się dużą 
dyscypliną i odpowiedzialnością, pojawiło 
się światełko w tunelu dające nadzieję na 
lepsze jutro. Najpierw pod szczególnymi ry-
gorami rozpoczęły się zajęcia w małych, sze-
ścioosobowych grupach zarówno w szkółce 
piłkarskiej, jak i w grupie seniorów. Następ-
nie w wyniku usunięcia kolejnych obostrzeń 
rozpoczęto zajęcia w  pełnych składach 
osobowych. Jakby tych dobrych informacji 
było jeszcze mało, to w Śląskim Związku 
Piłki Nożnej padły pierwsze terminy wzno-
wienia rozgrywek (druga połowa lipca br.) 
i dokonano podziału drużyn na dwie grupy 

stwach Śląska Młodzików w Tenisie Sto-
łowym w Bytomiu oraz II miejsce w roz-
grywkach III Ligi Mężczyzn i co za tym 
idzie prawo do gry w barażach o awans do 
II Ligi. Za powyższe osiągnięcia w grudniu 
2019 r. młody mieszkaniec Ornontowic ode-
brał z rąk Wójta Gminy Marcina Kotyczki 
nagrodę za wyniki sportowe.

I choć od 11 marca br. w związku z epide-
mią koronawirusa orzeski klub był zmuszony 
zawiesić działalność treningową, nasz bohater 
nie traci czasu i trenuje z tatą w domu. Mam 
ten komfort, że mam w domu trenera. Ma to 
również swoje minusy, ponieważ nie mam żad-
nej taryfy ulgowej – śmieje się Piotrek.

W wolnych chwilach kształcący się na 
co dzień w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Ornontowicach sportowiec chętnie 
gra w piłkę nożną i bardzo się cieszy, że 
ponownie wraz z kolegami może korzystać 
z Orlików. W kręgu jego zainteresowań po-
zostaje również mechanika samochodowa 
i to właśnie ten kierunek chce obrać jako 
swój kolejny etap kształcenia.

Piotrkowi życzymy dalszych sukcesów 
sportowych i realizacji swoich pasji.

Fot. UKTS SOKÓŁ Orzesze

w IV lidze, z którego wynika, że podobnie 
jak w ubiegłym sezonie zagramy w grupie 
I, a jednym z naszych nowych rywali będzie 
sąsiad „zza miedzy” – Jedność Przyszowice. 

Na uwagę zasługuje fakt, że czeka nas bar-
dzo ciężki sezon, gdyż w grupach, w zależ-
ności od tego, kto awansuje do III ligi będzie 
występować 19 i 18 drużyn!

Wszyscy już nie możemy się doczekać, 
kiedy wrócą emocje związane z rozgrywka-
mi sportowymi. My jednak z czystym sumie-
niem możemy stwierdzić, że czasu bez piłki 
nie zmarnowaliśmy.

Tekst i zdjęcia:
GKS Gwarek Ornontowice

Piotr Przewłocki na trzecim miejscu podiumPiotr Przewłocki na trzecim miejscu podium
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 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

W projekcie biorą udział: Zespół Szkół Tech-
nicznych w Mikołowie, Zespół Szkół Energe-
tycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornon-
towicach oraz Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych 
w Mikołowie.

– Dzięki wdrożeniu tego przedsięwzięcia, 
z form różnego rodzaju wsparcia skorzystało 
715 uczniów szkół zawodowych oraz szkoły 
przysposabiającej do pracy, u których przewi-
dziano wzrost kwalifikacji zawodowych i kom-
petencji niezbędnych na rynku pracy. Ucznio-
wie, uczestnicząc w tym projekcie, otrzymują 
niepowtarzalną szansę udziału w praktykach 
i stażach zawodowych u pracodawców, za które 
otrzymują wynagrodzenie w postaci stypendium sta-
żowego. Biorą także udział w kursach zawodowych, 
wybierając spośród takich kursów jak: prawo jazdy 
kat. B, kat. T, spawanie MAG135, uprawnienia SEP 
do 1kV, operator wózków jezdniowych (IIWJO) z wy-
mianą butli, barista, barman, carving, kelner, kurs 
powożenia, projektowanie AUTOCAD, kasy fiskalne 
i inne urządzenia sklepowe, specjalista kadrowo-pła-
cowy, ECDL base, księgowość i rachunkowość, kasjer 
walutowo–złotowy, kurs z obsługi oprogramowania 
GASTRO, programowanie sterowników PLC. Ponad-
to uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach 
specjalistycznych z przedmiotów zawodowych oraz 
w kursach przygotowawczych na studia z matematy-
ki i fizyki. Mają także okazje do wyjazdów na targi 
spedycyjne, logistyczne oraz do współpracujących 
przedsiębiorstw. Uczniowie są również objęci doradz-
twem edukacyjno–zawodowym, które ma im pomóc 
w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej – wyja-
śnia Aleksandra Łataś-Makuch, naczelnik Wydziału 
Rozwoju Zdrowia i Promocji starostwa powiatowego, 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji 
Narodowej rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 
rusza 15 czerwca i potrwa  do 10 lipca. W tym czasie  
absolwenci szkół podstawowych będą mogli składać 
dokumenty do szkół ponadpodstawowych, mogą to 
uczynić także w wersji elektronicznej. Od 23 czerwca 
do 7 lipca odbędą się sprawdziany uzdolnień kierun-

Uczniowie klas trzecich technikum, aby otrzymać 
promocję muszą odbyć praktyki zawodowe. Do tej 
pory niektórzy uczniowie Zespołu Szkół Ponadpod-
stawowych w Ornontowicach zdążyli zrealizować je 
w całości, inni tylko w części. Przy czym możliwe jest 
zaliczenie realizowanych wcześniej staży zawodowych. 
Dla pozostałych uczniów trzecich klas technikum prak-
tyki rozpoczęły się 25 maja. 

– Zdecydowanie w najtrudniejszej sytuacji znalazła 
się młodzież kształcąca się w zawodach górniczych, 
która praktyki zawodowe miała realizować w kopalni 
JSW KWK „Budryk”. W chwili obecnej ze względu na 
sytuację zagrożenia koronawirusem, nie jest to moż-
liwe – zaznacza Teresa Stasik-Szyszka, dyrektor ZSP 
w Ornontowicach.

Praktyki mogą jednak być realizowane do końca 
sierpnia, więc jest nadzieja, że do tego czasu kopalnia 
zezwoli na ich przeprowadzenie.

 – Jednak w sytuacji, gdy uczeń odbywa praktykę 
zawodową w czasie wakacji, termin jego klasyfikacji 
ulega przesunięciu na koniec sierpnia i dopiero wtedy 
uczeń będzie mógł odebrać świadectwo – informuje 
dyrektor ZSP. 

EFS na finiszu 
Kończy się realizacja trzyletniego projektu „Efektywne Funkcjonalne Szkoły – Pro-
gram Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego”. Jego 
głównym celem było poprawienie jakości oferty edukacyjnej siedmiu szkół Po-
wiatu Mikołowskiego prowadzących kształcenie zawodowe, a także wzmocnienie 
zdolności do zatrudnienia uczniów szkół, we współpracy z pracodawcami, przez 
realizację kompleksowego programu rozwoju w latach 2017-2020.

koordynująca z ramienia Powiatu Mikołowskiego re-
alizację programu.

 Oferta dla uczniów ZSP w Ornontowicach 
Młodzież ucząca się w Zespole Szkół Ponadpodsta-

wowych w Ornontowicach mogła skorzystać z kursu 
spawacza MAG-135. Jego uczestnicy odbyli ponad 140 
godzin zajęć praktycznych i teoretycznych wykładów 
zakończonych egzaminem, który cała grupa zdała po-
myślnie, otrzymując zaświadczenia oraz książeczki 
spawacza. 

Z kolei w październiku 2019 r. dwunastu uczniów 
ZSP nabywało umiejętności  operatora wózka jezdnio-
wego z wymianą butli. W zajęciach uczestniczyli peł-
noletni uczniowie klas III technikum i ZSZ. Wykłady 
i praktyczne jazdy na placu manewrowym odbywały 
się na terenie szkoły. Po ich zakończeniu kursanci 
zdawali egzamin certyfikowany przez Urząd Dozoru 
Technicznego. 

Uczniowie klas gastronomicznych w trakcie trzy-
dniowego szkolenia poznawali tajniki carvingu, czyli 
rzeźbienia owoców i warzyw. Uczestnicy uczyli się de-
korowania potraw, tworząc czasem fantazyjne rzeźby,  
postacie zwierząt, kwiaty i napisy wykrawane chociaż-

by w arbuzach. 
Młodzież kształcąca się na 

kierunku technik hodowli koni 
mogła nauczyć się powożenia. 
W części teoretycznej uczniowie 
dowiadywali się w jaki sposób 

przygotować konia do pracy w zaprzęgu oraz poznawali  
budowę i rodzaje uprzęży. W części praktycznej uczyli 
się zaprzęgania konia,  powożenia  zaprzęgiem jedno 
i dwukonnym. Kursanci odbywali również lekcje jazdy 
stępem i kłusem oraz pokonywania przeszkód, co  było 
dla nich formą przygotowania do zdobycia brązowej od-
znaki Polskiego Związku Jeździeckiego w powożeniu.
Nie tylko uczniowie 

Projekt obejmuje również 49 nauczycieli zawodu 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez 
działania mające na celu zwiększenie ich kompeten-
cji zawodowych. Nauczyciele biorą udział w studiach 
podyplomowych i specjalistycznych kursach doskona-
lących. 

– Realizacja tych przedsięwzięć służyła stworzeniu 
warunków kształcenia zawodowego, odzwierciedlają-
cych naturalne warunki pracy, a w przypadku szkoły 
przysposabiającej do pracy dostosowanie budynku do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, mające na celu uła-
twienie dostępu do zajęć. Zakupiono szereg wyposaże-
nia, które uczniowie wykorzystują w trakcie zajęć pro-
jektowych i w procesie nauczania w szkole. W Zespole 
Szkół nr 2 Specjalnych zamontowano platformę schodo-
wą, która umożliwia uczniom z niepełnosprawnościami 
udział w zajęciach na piętrze budynku – podsumowuje 
Aleksandra Łataś-Makuch. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014–2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie po-
tencjału edukacyjnego dla działania 11.2. Dostosowanie 
oferty kształcenia zawodowego uczniów dla poddziała-
nia 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT. 

Harmonogram przyjęć do szkół 
ponadpodstawowych

kowych. Pomiędzy 26 czerwca a 10 lipca należy do-
starczyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 
12 sierpnia zostanie podana lista kandydatów zakwali-
fikowanych i niezakwalifikowanych, zaś 13-18 sierpnia 
to termin, w którym kandydat potwierdza wolę wyboru 
szkoły. Ostateczne listy przyjętych do szkół ogłoszone 
zostaną 19 sierpnia.

Praktyki 
zawodowe w ZSP

Zajęcia z carvingu dla klas gastronomicznychZajęcia z carvingu dla klas gastronomicznych



16 A K T U A L N O Ś C I GŁOS Ornontowic    nr 5 (217)    MAJ 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 5/2020 (217): 05.06.2020 r. Ornontowice
Nakład: 1000 egz.
Data wydania kolejnego numeru: do 03.07.2020 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

INFORMATOR TELEFONICZNY

KORONAWIRUS – WAŻNE NUMERY 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tychach:  32 227 62 15
– całodobowa infolinia na temat koronawirusa:  517 497 829, 512 370 717
Szpital Specjalistyczny w Tychach:  32 325 53 04
– oddział obserwacyjno-zakaźny: 887 277 805 
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie:  32 346 36 41
– oddział obserwacyjno-zakaźny: 797 189 603
Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu:  32 281 92 44
– oddział obserwacyjno-zakaźny: 32 281 92 41 wew. 230
Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach:  32 330 83 00
– teleporady: 32 330 84 13
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Mikołowie:  112
– wsparcie psychologiczne w czasie epidemii: 530 220 954, 530 309 759

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
PSZOK – Ornontowice  32 723 16 41
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

Urząd Gminy Ornontowice jest dostępny dla mieszkańców, 
jednak z pewnymi ograniczeniami.

Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po uprzed-
nim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględ-
nie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wchodząc 
do Urzędu Gminy mieszkaniec musi być zaopatrzony w swoją 
maseczkę ochronną. Przy wejściu do urzędu znajdują się środki 
do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki.

Liczba interesantów przebywających w tym samym czasie 
w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba 
na jedno stanowisko obsługi.

W portierni urzędu w dalszym ciągu funkcjonuje biuro po-
dawcze, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/
wniosków do urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu, a na parterze budynku (po lewej stronie od głów-
nego wejścia) znajdują się nieodpłatne druki do pobrania 
w wersji papierowej.

W dalszym ciągu rekomendujemy załatwianie spraw w sposób 
zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją 
tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Dostępność Urzędu Gminy 
w dobie koronawirusa

Od poniedziałku 25 maja, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 16 maja 2020 r., urzędy administracji sa-
morządowej są zobowiązane do przywrócenia bezpośred-
niej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygo-
rów sanitarnych.

Informacje z Gminy 
Ornontowice 
na bieżąco: 

/www.facebook.com/Ornontowice/ 


