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Wojewoda Śląski 
w Gminie Ornontowice

Dziyń
Ślonskiyj

Fany

7 lipca br. Gminę Ornontowice odwiedził Wojewoda Śląski, Jarosław Wie-
czorek, wraz ze współpracownikami, celem dokonania przeglądu wybra-
nych inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu Państwa w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych.

15 lipca br. minęło równo 100 lat od 
przyjęcia przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej ustawy konstytucyj-
nej zawierającej statut organiczny 
województwa Śląskiego. W akcie 
tym Sejm RP nadał województwu 
śląskiemu prawa samorządowe, 
wyróżniające Górny Śląsk spośród 
regionów II Rzeczypospolitej.

Jak głosowaliśmy w II turze 
wyborów prezydenckich?
12 lipca br. odbyła się II tura wyborów 

prezydenckich, w której Polacy wybrali 
prezydenta Andrzeja Dudę na kolejną, 
pięcioletnią kadencję. Jak dokładnie na-
sze głosy rozłożyły się w Ornontowicach, 
powiecie mikołowskim i województwie 
śląskim?

Gmina Ornontowice:
Andrzej Duda – 1962 (62,05%)
Rafał Trzaskowski – 1200 (37,95%)

Frekwencja – 70,13%

Powiat mikołowski:
Andrzej Duda – 25 024 (48,80%)
Rafał Trzaskowski – 26 259 (51,20%)
Frekwencja – 70,40% 

Województwo śląskie:
Andrzej Duda – 1 110 233 (48,99%)
Rafał Trzaskowski – 1 155 894 (51,01%)
Frekwencja – 66,91%

Wojewoda wraz z Wójtem Gminy, Mar-
cinem Kotyczką, udali się w teren, gdzie 
została zakończona inwestycja pn. „Prze-
budowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie bu-
dynków 63 i 65) wraz z budową kanalizacji 
deszczowej”.

Realizację zadania zakończono 4 czerw-
ca br. W ramach inwestycji wykonano 
drogę o nawierzchni z kostki betonowej 
o długości 326m, kanalizację sanitarną, 
kanalizację deszczową oraz zabudowano 9 
słupów oświetlenia ulicznego z oprawami 
LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 833 
345,25 zł, w tym 315 072,36 zł zostało 
pokryte z dofinansowania uzyskanego ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Podany koszt całkowity zadania objął 
wszystkie koszty, łącznie z nadzorem i do-
kumentacją projektową.

Od lewej: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek.Od lewej: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek.

Jak co roku z tej okazji Gmina Ornon-
towice włączyła się w inicjatywę mającą 
na celu upamiętnienie tamtego wydarzenia 
wywieszając od 10 lipca br. flagę Górnego 
Śląska na budynku Urzędu.

Święto Śląskiej Flagi to inicjatywa regio-
nalistów z Ruchu Autonomii Śląska. Promuje 
barwy regionalne, a także upamiętnia roczni-
cę uchwalenia Statutu Organicznego Woje-
wództwa Śląskiego. Ustawa przyjęta 15 lipca 
1920 roku przez Sejm Rzeczypospolitej przy-
znawała polskiej części Śląska szeroką samo-
rządność – autonomię. Dzięki niezależności 
finansowej (podatki z obszaru województwa 
trafiały wpierw do Skarbu Śląskiego) Górny 
Śląsk przeżywał w okresie międzywojennym 
okres dynamicznego rozwoju i prosperity.

Żółto-niebieskie barwy regionu nawią-
zują do tradycji heraldycznej Piastów gór-
nośląskich. Złoty orzeł na niebieskiej tarczy 
pojawił się po raz pierwszy w 1222 roku na 
pieczęci księcia Kazimierza I opolskiego. 
W przeciwieństwie do orła dolnośląskiego 
inspirowanego wzorami niemieckimi godło 
władcy Górnego Śląska nawiązywało do 
herbów francuskich i włoskich. Symbolika 
ta została utrwalona przez Władysława Opol-
czyka, który w XIV wieku zarządzał m.in. 
Rusią Halicką (dzisiejsza Zachodnia Ukra-
ina). Stąd na ukraińskiej fladze barwy nasze-
go regionu, choć w odwróconej kolejności. 
Symbolika górnośląska przetrwała do czasów 
współczesnych. Złoty orzeł na błękitnym polu 
ustanowiony został herbem autonomicznego 
województwa śląskiego oraz był obecny także 
w herbie dawnego województwa katowickie-
go. Barwy regionalne odnajdziemy w emble-
matach wielu górnośląskich miast i gmin. Na-
wiązują do nich nawet tworzone dziś znaki 
i logotypy promocyjne. Barwy regionalne 
to istotny element naszej tożsamości. Kolo-
ry żółty i niebieski odnajdziemy w herbach 
wszystkich gmin w powiecie mikołowskim, jak 
i samego powiatu. Cieszy fakt, że bliskie są 
one również naszym burmistrzom i wójtom 
– mówi Marek Gołosz, przewodniczący mi-
kołowskiego koła Ruchu Autonomii Śląska.
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CPK – nowe warianty
linii kolejowej 

W drugiej połowie lipca br. Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., po-
informował o nowych planach przebiegu projektowanej linii kolejowej 
kolei dużych prędkości na odcinku Katowice – Jastrzębie Zdrój – grani-
ca RP – Ostrawa.

Po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych 
w trakcie konsultacji do dokumentu Strate-
gicznego Studium Lokalizacyjnego Inwe-
stycji Centralnego Portu Komunikacyjnego 

(SSL) na przełomie lutego i marca br. CPK 
wskazał nowe warianty przebiegów projek-
towanej linii kolejowej LK 170 Katowice 
- Ostrava, które przebiegają m.in. przez po-
łudniową część Ornontowic, zgodnie z załą-
czoną mapą. Swoje opinie, uwagi i sugestie 
można było zgłaszać do 31 lipca br. 

Stanowisko Wójta Gminy Ornontowice 
jest w tej sprawie negatywne. Wyraził on 
swój stanowczy sprzeciw wobec nowych 
proponowanych wariantów, planowanej 
linii kolejowej, przewidzianej w Ornonto-
wicach. Zdaniem ornontowickiego włodarza 
racjonalne jest rozwiązanie, aby wykorzysty-
wać istniejącą sieć kolejową, która w jakimś 
stopniu już na terenie naszego województwa 
istnieje. Pełne stanowisko Wójta Gminy oraz 
link do mapy, na której wkreślono przebie-
gi planowanej linii kolejowej są dostępne 
na www.ornontowice.pl. Dodatkowo Wójt 
Gminy zachęcał Mieszkańców Ornontowic 
do wysyłania indywidualnych uwag z róż-
norodnymi i zasadnymi argumentami. Im 
więcej uwag zostanie przesłanych, tym głos 
zainteresowanych będzie bardziej słyszalny 
– komentował Marcin Kotyczka. 

26 lipca z inicjatywy Sołectwa Mokre 
w ramach działań „TAK dla nas – NIE dla 
kolei dużych prędkości” w Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym zorganizowano konferencję pra-
sową nt. nowych planów CPK. Negatywne 
stanowisko i opinie ws. proponowanych prze-
biegów wygłosili m.in. I Zastępca Burmistrza 
Miasta Mikołów – Mateusz Handel, Dyrektor 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Leszek 
Trząski oraz Prezes Stowarzyszenia Kolej na 
Śląsk – Wojciech Dinges. Z kolei 28 lipca od-
było się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego 

zaangażowanych w sprzeciw wobec planom 
CPK mieszkańców Ornontowic. W powyż-
szych spotkaniach udział wzięli przedstawi-
ciele władz samorządowych naszej Gminy 

w osobach Zastępcy 
Wójta Gminy – Da-
riusza Spyry oraz 
Naczelnika Wydziału 
Środowiska, Przedsię-
biorczości i Gospodar-
ki Gruntami – Justyny 
Sittek-Goj. W trakcie 
drugiego spotkania 
obecni byli również 
ornontowiccy radni 
z  Przewodniczącym 
Rady Gminy – Hen-

rykiem Nieużyłą na czele. Przedstawiono 
zagrożenia wynikające z zaktualizowanych 
planów CPK oraz zachęcano do zgłaszania 
indywidualnych sprzeciwów. 

Podobnie jak to miało miejsce w lutym 
br. w portierni Urzędu Gminy wystawiono 
listy – sprzeciw wobec nowych wariantów 
przebiegu linii kolejowej przez teren Gmi-
ny Ornontowi-
ce, które można 
było podpisywać 
i dostarczać do 
29 l ipca br. 
W  akcję zbie-
rania podpisów 
zaangażowal i 
się mieszkańcy, 
którzy odwie-
dzali z  listami 
rodzinę i znajo-
mych. Wszystkie 

zebrane podpisy w liczbie 1725 wraz ze 
stanowiskiem Wójta Gminy zostały w prze-
widzianym terminie wysłane na wskazany 
przez CPK adres w formie cyfrowej i pa-
pierowej. 

Konsultowane warianty nie są ostatecz-
nymi rozstrzygnięciami planistycznymi. 
Zgodnie z zapewnieniem CPK uwagi intere-
sariuszy, w tym jednostek samorządu teryto-
rialnego i mieszkańców zostaną przez CPK 
wzięte pod uwagę w trakcie dalszych prac. 
Wszystkie te elementy wraz z danymi płyną-
cymi z inwentaryzacji przyrodniczej, pozwolą 
na dokładną, pogłębioną analizę pozyskanych 
danych i uwag, zgłaszanych na etapie prac 
planistycznych i studialnych.

Konferencja prasowa ws. CPK w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 26 lipcaKonferencja prasowa ws. CPK w Śląskim Ogrodzie Botanicznym 26 lipca

Spotkanie ws. CPK - 28 lipca sala ARTerii CKiPSpotkanie ws. CPK - 28 lipca sala ARTerii CKiP

Mapa wariantow przebiegow projektowanej Mapa wariantow przebiegow projektowanej 
linii kolejowejlinii kolejowej

Informacja ws. programu 
Słoneczna Gmina Ornontowice II

Urząd Gminy Ornontowice informuje, 
że trwają prace montażu mikroinstalacji 
na posesjach beneficjentów programu Sło-
neczna Gmina Ornontowice II.

Niestety, mimo usilnych nacisków 
Urzędu Gminy, Wykonawca nadal nie 
posiada do dyspozycji modułów (paneli) 
gotowych do montażu. Fakt ten tłumaczy 
stanem epidemii, spowolnieniem gospo-
darczym, przestojem produkcji, przerwa-

niem łańcuchów dostaw i generowanymi 
tymi okolicznościami opóźnieniami. 
Zgodnie z ostatnim zapewnieniem do-
stawa modułów ma nastąpić w okolicach 
11-17 sierpnia. Sytuacja ta jest całkowicie 
niezależna od Gminy jako Zamawiającej 
i zapewniamy, że wobec Wykonawcy zo-
staną wyciągnięte wszelkie sankcje wyni-
kające z umowy, jeżeli nie zrealizuje jej 
w terminie.
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W lutym br. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ornon-
towicach otrzymała dotację Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej na reno-
wację pokrycia dachu wieży kościoła. Dotowany projekt musiał zostać zakoń-
czony do końca sierpnia br. Dach wieży kościoła był rozszczelniony w wielu 
miejscach, a pokrywająca go blacha cynkowa była w złym stanie technicznym.

Wieża naszego kościoła była pokryta bla-
chą ocynkowaną w tzw. kopertę, która z bie-
giem lat uległa degradacji. Stała się krucha 
i pękała wskutek czego podczas deszczu woda 
zalewała drewniany podest, nad którym za-
montowane są dzwony. Ponadto silny wstrząs 
z 13 stycznia br. powiększył rozszczelnienia 
dachu. Wraz ze złym stanem technicznym 
kościelnej wieży wzrastało zagrożenie ode-
rwania się fragmentów blachy, zwłaszcza pod-
czas silnych wiatrów. Między innymi w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które 
przechodzą obok kościoła niezbędne było 
przeprowadzenie renowacji pokrycia dacho-
wego kościelnej wieży oraz jej elewacji. Ko-
ściół pw. św. Michała Archanioła w Ornonto-
wicach został zbudowany w latach 1892-1893 
i jest wpisany do gminnego rejestru zabytków. 

Dotacja z  Fundacji JSW wyniosła 
49 000 zł. Środki te zostały przeznaczone na 
montaż, wynajem i zdemontowanie ruszto-
wań niezbędnych do przeprowadzonych prac 
dekarskich związanych z wymianą pokrycia 

Renowacja dachu wieży kościoła zakończona

dachu wieży. Reszta środków z darowizny 
została przeznaczona na zakup drewnianych 
krokwi oraz blachy tytanowo-cynkowej. Pozo-
stałą część kosztów związanych z renowacją 
pokryła parafia. 

W trakcie prac, które rozpoczęto 11 maja 
br. w kuli (pod krzyżem na szczycie wieży) 
znaleziono kapsułę czasu. W środku znajdo-
wały się informacje zarówno z roku 1963, 
jak i z 2009. 

Notatka z roku 1963 zawierała ogólne in-
formacje dotyczące ówczesnego życia parafii, 
w tym nazwiska biskupów oraz powód re-
montu. W czerwcu 1963 r. zdjęto krzyż z wie-
ży, ponieważ pochylił się na skutek zacieków 
i pognicia słupa oraz podtrzymujących go kro-
kwi. Okuto zakończenia więźby, poprawiono 
kulę, a sam krzyż zamontowano w częściach. 

Całość wieży została również pomalowana. 
Remont przeprowadził P. Kołek z Bujakowa 
wraz ze swoim kuzynem. Ówczesnym pro-
boszczem był ks. Józef Bołda, a wikariuszem 
ks. Karol Wypler. 

Druga informacja z kapsuły czasu po-
chodząca z 2009 r. została spisana przez 
ówczesnego proboszcza, ks. Jerzego Kieł-
basę i również zawierała bieżące informacje 
o parafii, najnowszy wówczas numer „Go-
ścia Niedzielnego” i symboliczne złotówki 
w bilonach. Powodem remontu było ponow-
ne pochylenie się krzyża. Wikariuszem był 
Mirosław Smykała, a prace remontowe wy-

konywała firma naszego parafianina Rudolfa 
Malczyka – Rotametr. 

Punktem kulminacyjnym tegorocznej re-
nowacji było umocowanie wysokiego na 3 m 
i ważącego 100 kg krzyża na wyremontowa-
nej wieży, które pomyślnie przeprowadzono 
23 czerwca. Ks. proboszcz Grzegorz Lech 
dołączył do kapsuły czasu dane z bieżącego 
roku. Zawarto w niej podstawowe informa-
cje z życia naszej parafii, w tym m.in. na-
zwy wszystkich grup parafialnych i liczbę  
szafarzy. Nie zabrakło również wzmianki 
o koronawirusie i ogłoszeń duszpasterskich 
z pierwszej niedzieli po ogłoszeniu pandemii, 
czyli z 15 marca br. Ornontowicki proboszcz 
dołączył również ciekawostki dot. bieżących 
cen żywności, począwszy od chleba na wę-
dlinach kończąc. 

Ks. proboszcz Grzegorz Lech pragnie ser-
deczne podziękować Fundacji JSW za otrzy-
maną dotację oraz wszystkim parafianom, 
którzy wsparli tegoroczny remont duchowo 
i materialnie, w szczególności Parafialnej 
Radzie Duszpasterskiej oraz Radzie Ekono-
micznej. Prace przebiegły zgodnie z planem 
i zakończyły się w drugiej połowie czerwca.

W trakcie remontu - czerwiec br.W trakcie remontu - czerwiec br.

List z kapsuły czasu z 1963 r.List z kapsuły czasu z 1963 r.

Wieża po remoncieWieża po remoncie

Moment mocowania krzyża Moment mocowania krzyża 
– 23 czerwca br.– 23 czerwca br. Mocowanie krzyża, w którym umiesczona była kapsuła czasuMocowanie krzyża, w którym umiesczona była kapsuła czasu
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Zasady usuwania drzew i krzewów
Które rośliny wymagają zgody, czy ze-

zwolenia Wójta na ich usunięcie?
• drzewa, których obwód pnia na wy-

sokości 5 cm przekracza:
 – 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzy-
stego,

 – 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plata-
nu klonolistnego,

 – 50 cm – w przypadku pozostałych 
drzew,

• krzewy rosnące w skupisku o po-
wierzchni powyżej 25 m2.

Kto jest obowiązany zgłaszać zamiar 
usunięcia drzew lub krzewów?

• osoba fizyczna usuwająca drzewa i krze-
wy w celach niezwiązanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej musi zgłosić zamiar 
ich usunięcia. W tym celu należy wypełnić 
prosty druk zgłoszenia zwierający informacje 
o właścicielu nieruchomości (imię i nazwi-
sko, adres, nr telefonu), numer geodezyjny 
działki, z której ma być usuwana roślina oraz 
numer księgi wieczystej. Do zgłoszenia na-
leży dołączyć mapę (może być odręczna), na 
której zaznacza się lokalizację drzew i krze-
wów na nieruchomości. Druk zgłoszenia 
znajduje się na stronie internetowej www.or-
nontowice.pl w zakładce: Dla mieszkańców 
→ Druki do pobrania → Katalog usług → 
Ochrona środowiska.

Procedura zgody na usunięcie drzew 
i krzewów w tym przypadku jest nastę-
pująca:

złożenie przez właściciela nieruchomości 
zgłoszenia do Wójta Gminy → zawiadomie-
nie o terminie oględzin drzew/krzewów → 
oględziny dokonane przez pracowników 
Urzędu Gminy na nieruchomości, w termi-
nie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia → 
milcząca zgoda na usunięcie, po upływie 
14 dni od dnia oględzin (można usuwać 
drzewa po 14 dniach od dnia oględzin, bez 
otrzymania jakiegokolwiek pisma z Urzędu 
Gminy) → lub → wniesienie przez Wójta, 
w terminie 14 dni od dnia oględzin, sprze-
ciwu w drodze decyzji (sprzeciw może zo-
stać wniesiony w przypadku: nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabytków; na terenie 
przeznaczonym w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego na zieleń 
lub chronionym innymi zapisami planu; na 
terenach objętych formami ochrony przy-
rody; gdy drzewo spełnia kryteria uznania 
go za pomnik przyrody). Wójt może przed 
upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, 
wydać zaświadczenie o braku podstaw do 
wniesienia sprzeciwu; wydanie zaświadcze-
nia wyłącza możliwość wniesienia sprzeci-

wu i uprawnia do usunięcia drzewa (opłata 
skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł).

W przypadku nieusunięcia drzewa przed 
upływem 6 miesięcy od daty przeprowadze-
nia oględzin, jego usunięcie może nastąpić po 
dokonaniu ponownego zgłoszenia.

• przedsiębiorca/wspólnota mieszkanio-
wa/spółdzielnia/właściciel urządzeń prze-
syłowych usuwając drzewa lub krzewy musi 
złożyć wniosek o wydanie zezwolenia. Druk 
zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej 
www.ornontowice.pl w zakładce: Dla miesz-
kańców → Druki do pobrania → Katalog 
usług → Ochrona środowiska.

Procedura wydania zezwolenia w tym 
przypadku jest następująca:

złożenie do Wójta wniosku wraz z załącz-
nikami → zawiadomienie o terminie oglę-
dzin drzew/krzewów → oględziny drzew na 
nieruchomości dokonane przez pracowników 
Urzędu Gminy → ewentualne uzgodnienia 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środo-
wiska w Katowicach w przypadku lokalizacji 
drzew w pasie drogi publicznej → informacja 
o możliwości zapoznania się z dokumentacją 
przed wydaniem decyzji → wydanie decyzji 
(po jej uprawomocnieniu się możliwość usu-
nięcia roślin w terminie i warunkach określo-
nych w zezwoleniu).

Usuwanie drzew i krzewów z terenu nieru-
chomości reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 55), która odnosi się 
także do prac prowadzonych w obrębie korze-
ni, pnia lub korony drzewa oraz korzeni lub 
pędów krzewu. Wskazuje, że prace ziemne, 
czy inne prace wykonywane ręcznie, z wy-
korzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, przeprowadza się 
w sposób najmniej szkodzący roślinom.

W obrębie korony drzewa nie można usu-
wać gałęzi w wymiarze przekraczających 
30% korony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa, chyba że wynika to z: 
usunięcia obumarłych lub nadłamanych gałę-
zi; utrzymania uformowanego kształtu korony 
drzewa; wykonania specjalistycznego zabiegu 
w celu przywróceniu statyki drzewa. Zabiegi 
należy wykonywać na podstawie dokumen-
tacji (w tym fotograficznej), wskazującej ko-
nieczność prac. Dokumentację przechowuje 
się przez okres 5 lat od końca roku, w którym 
wykonano zabieg.

Usunięcie gałęzi, w celach innych niż 
wskazane wyżej, w wymiarze:

• przekraczającym 30% korony, uzna-
je się za uszkodzenie drzewa,

• przekraczającym 50% korony, uzna-
je się za zniszczenie drzewa.

Wójt wymierza administracyjną karę 
pieniężną za:

a) zniszczenie drzewa lub krzewu,
b) uszkodzenie drzewa spowodowane 

wykonaniem prac w obrębie korony drzewa,
c) usunięcie drzewa lub krzewu bez 

wymaganego zezwolenia, bez zgody posia-
dacza nieruchomości,

d) usunięcie drzewa bez dokonania 
zgłoszenia lub przed upływem 14 dni od 
dnia przeprowadzenia oględzin drzewa przez 
pracowników Urzędu,

e) usunięcie drzewa pomimo sprzeci-
wu wydanego przez Wójta i bez zezwolenia 
(wydanego na wniosek, który należy zło-
żyć w celu usunięcia drzewa po wniesieniu 
sprzeciwu).
Wysokość kar liczona jest w oparciu 

o  rozporządzenie Ministra Środowiska 
w sprawie wysokości stawek opłat za usu-
nięcie drzew i krzewów. Rozporządzenie 
to określa wysokość stawek dla poszcze-
gólnych rodzajów i gatunków drzew w za-
leżności od obwodu pnia oraz rodzajów 
i gatunków krzewów w zależności od po-
wierzchni krzewu albo krzewów rosnących 
w skupisku. W przypadku uszkodzenia 
drzewa (pkt b) karę ustala się w wysoko-
ści opłaty za usunięcie drzewa pomnożonej 
przez 0,6. Natomiast w pozostałych przy-
padkach, kara równa się dwukrotności 
opłaty.

Dodatkowo warto wspomnieć o odle-
głościach w jakich należy sadzić drzewa 
i krzewy od granicy nieruchomości, czy 
też obiektów budowlanych. Przepisy nie-
stety nie regulują tych zagadnień, w tym 
zakresie zastosowanie mogą mieć jedynie 
dobre praktyki, zgodnie z którymi odległość 
sadzenia zależna jest od docelowych rozmia-
rów roślin.

Ponadto warto także przybliżyć kwestie 
spraw sąsiedzkich dotyczących zieleni, regu-
lują je zapisy art. 148-150 Ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.), 
które wskazują:

• art. 148. Owoce opadłe z drzewa lub krze-
wu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. 
Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt są-
siedni jest przeznaczony na użytek publiczny,

• art. 149. Właściciel gruntu może wejść na 
grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających 
się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właści-
ciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać 
naprawienia wynikłej stąd szkody,

• art. 150. Właściciel gruntu może obciąć 
i zachować dla siebie korzenie przechodzące 
z sąsiedniego gruntu.

To samo dotyczy gałęzi i owoców zwie-
szających się z sąsiedniego gruntu; jednak-
że w wypadku takim właściciel powinien 
uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni 
termin do ich usunięcia.
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10 lipca br. Polska Grupa Górnicza S.A. w ramach projektu wsparcia dla 
gmin górniczych ufundowała i przekazała Gminie Ornontowice nowe wy-
posażenie w postaci urządzeń oraz zabudowy placu zabaw „Dolinka” zlo-
kalizowanego przy ul. Chudowskiej.

29 czerwca br. zakończono realizację zadania pod nazwą 
„Fit Park”, polegającego na dostawie i montażu urządzeń 
„street workout” wraz z wykonaniem nawierzchni bez-
piecznej na terenie istniejącego placu zabaw przy ul. Żabik.

6

Nowe miejsce
do rekreacji – „Fit Park”

Plac zabaw „Dolinka”
z nowym wyposażeniem

Urządzenia, które dotychczas znajdo-
wały się na terenie placu zabaw „Dolin-
ka” były już wysłużone i w zdecydowanej 
większości nie nadawały się do dalszego, 
bezpiecznego użytkowania. Dzięki wspar-
ciu Polskiej Grupy Górniczej S.A. młodzi 
mieszkańcy Ornontowic mogą cieszyć się 
zupełnie nowym i bezpiecznym wyposaże-
niem – wyjaśnia Ewa Kurzik, Kierownik 
Referatu Komunalnego Urzędu Gminy 
Ornontowice.

W ramach projektu wsparcia, nasza Gmi-
na otrzymała następujące wyposażenie placu 
zabaw:

Zestaw Marlenka Premium, Huśtawka 
Bocianie gniazdo Premium, Huśtawka wa-
hadłowa Mix (górna belka metalowa) Pre-
mium, Bujawka na sprężynie (Słonik, Sku-

ter) – 2 szt., Bujawka Ważka na sprężynie 
Premium, Pociąg z dwoma wagonami i ze 

zjeżdżalnią Premium, Metalowy kosz na 
śmieci, Ławka z oparciem - 3 szt., Piaskow-
nica 3mx3m oraz Regulamin placu zabaw. 
Strefy bezpieczeństwa urządzeń wykonano 
z bezpiecznej nawierzchni – maty przero-
stowej o gr. 2,3cm.

Dziękujemy Polskiej Grupie Górniczej 
S.A. za bezinteresowną inicjatywę oraz 
ufundowanie nowego wyposażenia placu 
zabaw. Najmłodszym mieszkańcom Or-
nontowic życzymy udanej i bezpiecznej 
zabawy.

Od lewej: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych Od lewej: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych 
PGG – Jerzy Janczewski, Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Ornontowice – Ewa Kurzik, PGG – Jerzy Janczewski, Kierownik Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Ornontowice – Ewa Kurzik, 
Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń PGG – Przemysław Praus. Dyrektor Departamentu Wynagrodzeń PGG – Przemysław Praus. 

W ramach zadania zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń 
kalistenicznych umożliwiających wykonywanie ćwiczeń wzmacnia-
jących mięśnie klatki piersiowej, pleców, brzucha, ramion i obręczy 
barkowej. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników w obrę-
bie urządzeń wykonano nawierzchnię bezpieczną z gumowych mat 
przerostowych.

Realizacja zadania została wsparta przez Fundację Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej darowizną w wysokości 20 000 zł. Koszt 
całkowity zadania wyniósł 34 388,87 zł. Dziękujemy Fundacji 
JSW za wsparcie kolejnego projektu poprawiającego jakość życia 
mieszkańców naszej Gminy, a użytkownikom „Fit Parku” życzymy 
udanej i bezpiecznej rekreacji.
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Miejsca parkingowe z ograniczonym 
czasem parkowania

W lipcu ustanowiono miejsca parkingo-
we z ograniczonym czasem parkowania na 
parkingu obok boiska GKS „Gwarek” Or-
nontowice oraz na parkingu po przeciwnej 
stronie ulicy. Czas postoju na miejscach 
wskazanych przez znaki drogowe wyno-
si 15 min. Zmiana ta podyktowana jest 
zbliżającym się rokiem szkolnym 2020/21 
i wprowadzona stricte z myślą o rodzicach/
opiekunach dowożących dzieci do Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego. Dodatkowo 
przy wyjeździe z parkingu obok „Gwar-
ka” wprowadzono oznakowanie poziome 
jezdni: lewo i prawoskręt. 

Jesienią tego roku planowane są 
kolejne nasadzenia bzów na pose-
sjach mieszkańców, jest to konty-
nuacja akcji rozpoczętej w 2003 r.

Zmiany organizacji ruchu

Akcja nasadzeń bzów 2020

Ul. Hutnicza
Od 6 lipca br. nastąpiła zmiana organi-

zacji ruchu na ul. Hutniczej. Począwszy od 
tej daty w obrębie drogi gminnej wprowa-
dzono zakaz postoju i zakaz zatrzymywania 
się (zakazy nie dotyczą pobocza). Zakazy są 
odpowiedzią na liczne apele mieszkańców 
tej ulicy, którzy na skutek nagminnie parku-
jących w obrębie drogi pojazdów mieli pro-
blemy ze swobodnym przemieszczaniem się. 

Zgodnie z zapewnieniem komisariatu 
policji w Orzeszu obszar ten jest i będzie 
w najbliższych miesiącach patrolowany 
przez funkcjonariuszy, którzy będą zwra-
cać szczególną uwagę na stosowanie się do 
nowych zakazów.

Oznakowanie ul. HutniczejOznakowanie ul. Hutniczej

Nowe przystanki bezpłatnej komuni-
kacji gminnej 

Zgodnie z wprowadzonymi 6 lipca br. 
zmianami w rozkładzie jazdy bezpłatnej 
komunikacji gminnej, przy ul. Nowej usytu-
owano dwa nowe przystanki, które oznaczo-
no oznakowaniem pionowym i poziomym. 
Jeden przy bocznej bramie boiska GKS 
„Gwarek” Ornontowice, drugi w rejonie 
skrzyżowania z ul. Graniczną. Aktualny roz-
kład jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej 
dostępny jest na stronie www.ornontowice.
pl w zakładce informacje ogólne → komu-
nikacja → rozkłady jazdy.

Przystanek przy bocznej bramie Przystanek przy bocznej bramie 
GKS „Gwarek” OrnontowiceGKS „Gwarek” Ornontowice

Przystanek w rejonie skrzy-Przystanek w rejonie skrzy-
żowania z ul. Graniczną żowania z ul. Graniczną 

Miejsce parkingowe z ograniczo-Miejsce parkingowe z ograniczo-
nym czasem parkowanianym czasem parkowania

Zapraszamy mieszkańców Gminy Or-
nontowice, na posesjach których dotych-
czas nie nasadzono bzów, do złożenia pi-
semnego zgłoszenia zapotrzebowania, na 
przygotowanym druku, który dostępny jest 
na stronie www.ornontowice.pl lub w por-
tierni Urzędu Gminy. Akcją objęte są tak-
że posesje, na których nasadzone w latach 
wcześniejszych bzy obumarły.

Zgłoszenia można składać do dnia 
21 sierpnia 2020 r. w portierni Urzędu 
Gminy lub przesłać wypełniony i podpi-
sany skan na adres: ug@ornontowice.pl.

Sadzenie bzów odbędzie się jesienią, a jego 
wykonaniem zajmie się firma wyłoniona 
przez Urząd Gminy. Posesja objęta akcją 
otrzymuje maksymalnie 2 sadzonki, które 

zgodnie z przyjętymi zasadami, powinny 
być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy.

Bliższych informacji w  tym temacie 

udziela Wydział Środowiska, Przedsię-
biorczości i Gospodarki Gruntami pod nr 
tel.: 32 33 06 237.

Na początku lipca br., na pniu złama-
nego pomnikowego dębu czerwonego, 
rosnącego w części zabytkowej Parku 
Gminnego, zawieszono 4 budki lęgowe dla 
ptaków. Działanie to zostało zrealizowane 
w celach ekologicznych i edukacyjnych, 
z myślą o upowszechnianiu idei czynnej 
ochrony ptaków. 

Wykonaniem domków dla ptaków 
zajęli się uczniowie Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Ornontowicach, 
natomiast pracownicy Urzędu Gminy 
umieścili na skrzynkach informacje 
o ich typie (typ A, B), a także zdjęcia 

i  nazwy ptaków, które je zasiedlają. 
Działania uzgodnione zostały z Woje-
wódzkim Urzędem Ochrony Zabytków 
w Katowicach.

Montaż budek lęgowych 
w Parku Gminnym
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W  lipcu br. na zasłużoną emeryturę przeszło dwóch dyrektorów jedno-
stek organizacyjnych Urzędu Gminy Ornontowice: Grażyna Jastrzębska – 
Dyrektor Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych 
oraz Irena Jabłonka – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Gwałtowne ulewy, które miały miejsce w Ornontowicach w drugiej połowie 
czerwca br. spowodowały całkowite zamulenie rowu Potoku Ornontowic-
kiego na odcinku ok. 300 mb, od przepustu pod ul. Chudowską w Ornon-
towicach w kierunku południowym. Woda płynąca ciekiem wyżłobiła nowe 
koryto w terenach prywatnych działek.

Obie Panie – w ostatnich dniach pra-
cy zawodowej – odwiedził Wójt Gminy, 
Marcin Kotyczka, wraz ze swoim Zastęp-

Czas pożegnań…

cą, Dariuszem Spyrą, Skarbnikiem Gminy, 
Aleksandrą Sewerin oraz Wiceprzewod-
niczącym Rady Gminy, Ryszardem Mi-

lanowskim, którzy dziękując za wiele lat 
wytężonej pracy na rzecz  lokalnej spo-
łeczności wręczyli przyszłym emerytkom 
kwiaty i drobne upominki. Nie zabrakło 
także chwili wspomnień i refleksji oraz 
życzeń zdrowia, optymizmu i realizacji 
pasji na nowym etapie życia. Obie Panie 
sumiennie wykonywały swoje obowiązki 
oraz stanowiły źródło wiedzy i doświad-
czenia, którymi zawsze chętnie się dzieliły 
– komentował Marcin Kotyczka.

Grażyna Jastrzębska pełniła funkcję 
kierownika, a następnie dyrektora Zakła-
du Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek 
Oświatowych od jej powstania, czyli od 1 
sierpnia 2000 roku. Na jej stanowisku za-
stąpiła ją od 1 sierpnia br. Lilianna Len-
czowska.

Irena Jabłonka była zatrudniona w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej od 
1 sierpnia 1991 roku. W trakcie swojej 
pracy zawodowej pełniła funkcję kierownika 
i później dyrektora jednostki. Jej obowiązki 
od 1 sierpnia br. pełni Karina Mura.

Potok Ornontowicki do naprawy

Swoje uwagi do stanu potoku po ulewach 
i konieczność jego uporządkowania zgłosił 
podczas czerwcowej Sesji Rady Gminy w for-
mie interpelacji radny Zbigniew Machulik.

W związku z powyższym 6 lipca br. Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej wy-
stosował pismo do Państwowego Gospodar-
stwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 
w Gliwicach z prośbą o natychmiastowe 
rozeznanie sytuacji i podjęcie awaryjnych 
działań zmierzających do powrotu cieku do 
koryta i naprawy zaistniałych szkód. Ponadto 

Statystyka urodzeń i zgonów za II kwartał 
2020 r. w naszej Gminie to:

• 16 urodzeń mieszkańców zameldowa-
nych (4 w kwietniu, 9 w maju oraz 3 w 
czerwcu);

• 12 zgonów mieszkańców zameldowa-
nych (2 w kwietniu, 5 w maju oraz 5 w 
czerwcu).

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 31 marca 2020 r. stałych miesz-

kańców było 5941, czasowych 141, co 
daje razem 6082 mieszkańców;

• na koniec II kwartału stałych mieszkań-
ców było 5937, czasowych 125, czyli w 
sumie 6062 mieszkańców.

W zakresie ewidencji ludności:
• wykonano 44 czynności dotyczące 

zameldowań i wymeldowań;
• nadano 2 numery PESEL.
Z zakresu czynności o dowodach osobi-

stych:
• przyjęto 60 wniosków o wydanie nowe-

go dowodu osobistego;
• przyjęto 5 zgłoszeń o jego utracie;
• wydano 51 dowodów osobistych (co 

stanowi 56 mniej wydanych dowodów 
niż w poprzednim kwartale).

Zarejestrowano 9 aktów stanu cywilnego 
w tym:

• 3 małżeństwa;
• 6 zgonów.
Ponadto wydano:

• 8 zaświadczeń oraz 112 odpisów.

Ornontowice w podsumowaniu 
II kwartału 2020 roku Urzędu Stanu 
Cywilnego i Ewidencji Ludności

Czy wiesz, że…?Czwarta od lewej – Grażyna JastrzębskaCzwarta od lewej – Grażyna Jastrzębska

 Piąta od lewej: Irena Jabłonka Piąta od lewej: Irena Jabłonka

podpisany w piśmie dyrektor ZGKiW – Arka-
diusz Pamuła poprosił o wyznaczenie terminu 
spotkania z przedstawicielami Wód Polskich 
w celu omówienia zaistniałej sytuacji i podję-
cia dalszych działań zmierzających do napra-
wy cieku i jego właściwego funkcjonowania. 

Na koniec lipca do ZGKiW nie wpłynęła 
żadna odpowiedź w tej sprawie. Nie podję-
to również prac w terenie. Zarządcą potoku 
i terenu bezpośrednio do niego przyległego 
jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach.
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ORNONTOWICKIE BZY
Agnieszka Wojtaś

40-letnia dziś Agnieszka nie lubi bezczyn-
ności. W życiu nie można się nudzić, a jeśli 
swoim działaniem możemy komuś pomóc, to 
robię to bez zastanowienia, ponieważ sprawia 
mi to ogromną przyjemność – tak komentuje 
swoją motywację do działania.

Przez długi czas działała jako rodzic w Ra-
dzie Rodziców w Przedszkolu im. Kubusia 
Puchatka, Szkole Podstawowej im. Karo-
la Miarki oraz Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Ornontowicach. Później także 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Aktyw-
nie włącza się w działania GKS „Gwarek” 
Ornontowice, angażując się w organizację 
turniejów, festynów, a przede wszystkim za-
baw karnawałowych, które od 10 lat swoim 
dochodem wspierają rozwój młodych zawod-
ników Klubu. Od 3 lat jest również członkiem 
Parafialnej Rady Duszpasterskiej i stara się 
angażować w inicjatywy parafialne.

Jednym z działań społecznych, które dają 
jej największą satysfakcję jest Szlachetna 
Paczka, w którą włącza się od kilku lat wspól-

nie z „Gwarkiem”. Kilka razy dostarczałam 
paczki bezpośrednio do potrzebujących ro-
dzin i muszę przyznać, że emocje są wówczas 
ogromne, a wdzięczność i radość, która wy-
pływa od tych ludzi utwierdza mnie w prze-
konaniu, że warto to robić. Pamiętajmy, że 
dobro zawsze wraca – podkreśla Agnieszka. 

Z  kolei jednym z  większych wyzwań, 
z jakim się zmierzyła, było zgłoszenie się 
jako wolontariusz Festiwalu YAI w Żorach, 
poprzedzającego Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie. Wówczas z grupą pozostałych 
wolontariuszy Dekanatu Orzesze koordynowa-
ła przyjazd do Ornontowic ok. 200 pielgrzy-
mów z Włoch. Pamiętam, że to była ogromna 
odpowiedzialność i stres, ale był to również dla 
mnie wewnętrznie niesamowity czas. Doświad-
czenia które zdobyłam, ludzi, których pozna-
łam, a przede wszystkim piękne wspomnienia, 
są dla mnie bezcenne – wspomina.

Jak na wszystkie swoje działania, przy ro-
dzinnych i domowych obowiązkach, Agniesz-
ka znajduje czas? Jak sama mówi postrzega 

siebie jako osobę dobrze zorganizowaną, a je-
śli wszystko odpowiednio się zaplanuje, to 
można wszystko pogodzić. W chwilach tylko 
dla siebie lubi zobaczyć dobry film i spotykać 
się ze znajomymi. 

Jak sama przyznaje przychodzą czasem mo-
menty zwątpienia. Czasem w jej głowie nara-
stają pytania: Może już odpuszczę? Może już 
dosyć? Jednak kiedy tylko na horyzoncie poja-
wia się nowy projekt lub ktoś po prostu potrze-
buje pomocy, to nie zastanawia się długo, tylko 
bierze się do działania. Obecnie ze względu na 
najmłodszą, 2-letnią córkę Klarę, nie może so-
bie pozwolić na udział we wszystkich dużych 
wydarzeniach, ale jak zapewnia: „daje radę”. 

Korzystając z okazji Agnieszka pragnie po-
dziękować za otrzymane wyróżnienie w posta-
ci Statuetki „Ornontowickie Bzy”, które było 
dla niej miłym zaskoczeniem. To również za-
sługa tych wszystkich dobrych ludzi, z którymi 
miałam i ciągle mam okazję współpracować. 
Dziękuję wszystkim – podsumowuje Agnieszka. 

Agnieszka Wojtaś – trzecia od lewejAgnieszka Wojtaś – trzecia od lewej fo
t. 
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Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy !!!
W terminie od 1 września do 30 listopada 

2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 
2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się 
Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w nim 
jest obowiązkowy.

Kogo obejmuje spis rolny?
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa 

rolne w Polsce prowadzone przez:
– osoby fizyczne (w gospodarstwach in-

dywidualnych),
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne niemające oso-

bowości prawnej.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji 

o gospodarstwach rolnych poprzez:
– samospis na stronie internetowej GUS 

(stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym 

przeprowadzanym przez rachmistrza telefo-
nicznego,

– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rachmistrza tereno-
wego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Zachęcamy wszystkich do spisania się za 

pomocą strony internetowej bądź wywiadu 
telefonicznego.

W spisie rolnym będą zbierane dane, doty-
czące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem 
rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach 
o ograniczeniach naturalnych, osobowości 
prawnej, typu własności użytków rolnych, 
produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowa-
nych gruntów, powierzchni zasiewów według 
upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia 
nawozów mineralnych i organicznych, po-
głowia zwierząt gospodarskich według grup 

wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków go-
spodarskich, a także wkładu pracy w gospo-
darstwo rolne użytkownika i członków jego 
gospodarstwa domowego oraz pracowników 
najemnych.

Szczegółowych informacji udziela Gmin-
ne Biuro Spisowe w godzinach pracy Urzędu 
Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33-06-241.

Zgodnie z hasłem „Spiszmy się, jak na 
rolników przystało!” zapraszamy do jak naj-
szybszego zapoznania się, przygotowania oraz 
niezwłocznego spisania się.

Dariusz Spyra
Z-ca Gminnego Komisarza Spisowego

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Żona oraz dumna mama trójki dzieci dźwigająca na  swoich barkach 
obowiązki związane z prowadzeniem domu. Wolny czas, który uda jej 
się wygospodarować pomiędzy rodzinnymi i domowymi sprawunkami 
często poświęca na bezinteresowne działania społeczne. Poznajcie tro-
chę bliżej laureatkę tegorocznych „Ornontowickich Bzów” w kategorii 
„Działalność społeczna” – Agnieszkę Wojtaś. 
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ARTeria – dla ludzi z pasją! Już od 10 lat 
tworzymy dla Was miejsce, gdzie możecie 
rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Z tej 
okazji w tym roku przygotowaliśmy wyjątko-

wą PAKĘ – Parkową Akademię Kreatywną 
ARTerii, czyli ciekawe, bezpłatne warsztaty 
o przeróżnej tematyce. Zajęcia odbywają się 
w przestrzenni Gminnego Parku w Ornon-
towicach. Działania te odbywają się dzięki 
dofinansowaniu z darowizny Fundacji JSW.

Pierwsze nasze spotkanie odbyło się 
podczas Warsztatów Cyrkowych. Zajęcia 
te ukierunkowane są bezpośrednio na roz-
wój kreatywności, nabywanie umiejętności 
i zwiększanie motywacji. Poprzez stosowane 
ćwiczenia aktywizujemy i integrujemy pra-
cę obu półkul mózgowych. Pan Piotr i Pan 
Kuba wprowadzają nas w świat cyrkowy 
poprzez naukę, ale też i świetną zabawę.

Kolejnego dnia odbył się Plener Rysun-
kowy, tym razem miło i efektywnie spędzi-
liśmy czas w Świątyni Dumania, gdzie pod 
czujnym okiem Pani Moniki powstawały 

wspaniałe prace, przedstawiające okoliczne 
krajobrazy i architekturę.

Odbyły się także zajęcia Cyrkomotory-
ki, czyli zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 
ćwiczących wraz rodzicami. Zajęcia prowa-
dzone w oparciu o metodę cyrkomotoryki 
Riki Taeymans i pedagogikę cyrku mają na 
celu przede wszystkim wspólne spędzenie 
czasu i zabawę, budowanie relacji, wspiera-
nie rozwoju percepcji ruchowej, poznawanie 
i kontrolę własnego ciała. Warsztaty są skie-
rowane dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Zaczarowany ogród w szkle – to kolej-
ne warsztaty podczas, których z dostępnych 
materiałów, takich jak rośliny, naczynia, 
podłoże, detale dekoracyjne oraz wszystkich 
innych elementów niezbędnych do wyko-
nania zadania stworzyliśmy własne ogrody 
w szkle. Każdy z etapów został dokładnie 

omówiony, aby wszyscy uczestnicy sprostali 
naszemu bio-wyzwaniu.

W niedzielne popołudnie 12 lipca poznali-
śmy Historię Małego Księcia, podczas spek-
taklu Teatru „Lufcik na Korbkę”, okazało 
się, że ma ona wiele wymiarów i kontekstów. 

Zobaczyliśmy ją z perspektywy Lisa. Widzo-
wie wraz z aktorami odbyli podróż, podczas 
której, dowiedzieli się, czym jest przyjaźń czy 
odpowiedzialność za bliskich.

Warsztaty stolarskie, to spotkanie 
z „majster klepką”, który zamienił nasz 
Amfiteatr w warsztat stolarski :) Wbrew 
pozorom własnoręczne skręcenie karmnika 
dla ptaków nie jest takie proste jak mogłoby 

się wydawać, jednak dzięki pracy zespoło-
wej i pomocy prowadzących wszystkim się 
udało! Radość dzieci była bezcenna.

Warsztaty z drukarką 3D to niesamowi-
ta przygoda, która wyobraźni nadaje realne 
kształty i przenosi je… w trzeci wymiar. 
Podróż po krainie wyobraźni przestrzennej. 
Podczas warsztatów uczestnicy otrzymali 
szablony twórcze i na ich bazie stworzyli 
własne, trójwymiarowe dzieła!

Podczas pierwszego spotkania na Warsz-
tatach Fotograficznych eksperymentowali-
śmy z wodą, próbując uchwycić wpadającą 
do niej truskawkę, czy moment przedziu-

rawienia balona również z wodą, poza tym 
„łapaliśmy” bańki mydlane oraz bawiliśmy 
się szklaną kulą.

Wiele warsztatów jeszcze przed nami, 
dlatego już dziś zapraszamy na wspólne spo-
tkania w kolejnym wakacyjnym miesiącu!

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Plener rysunkowyPlener rysunkowy

Warsztaty ekologiczneWarsztaty ekologiczne

Warsztaty cyrkoweWarsztaty cyrkowe

Warsztaty z drukarką 3DWarsztaty z drukarką 3D

Warsztaty stolarskieWarsztaty stolarskie
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Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Ornontowicach oraz wsparciu 
finansowemu Fundacji JSW, dzieci w wie-
ku 7-14 lat aktywnie biorą udział w bez-

płatnych wakacyjnych zajęciach pn. „Smak 
Letniej Przygody”. Spotkania prowadzone 
są w ramach dwóch bloków tematycznych. 
Pierwszy, to warsztaty edukacyjno-artystycz-
ne „Dookoła Świata z Ciocią Asią” prowa-
dzone przez Joannę Sodzawiczny. W ramach 
zajęć uczestnicy - poprzez animacje i twórcze 
zabawy z wykorzystaniem różnych technik 
plastycznych - odbywają podróże do różnych 
krajów. Drugim blokiem są warsztaty przygo-
dowo-edukacyjne „Survival z Dziką Drogą”, 
prowadzone przez Firmę Outdoorową Dzika 
Droga. Uczestnicy poznają zasady zachowa-
nia w terenie, wykonują rękodzieło leśne, 
uczą się obsługi map i busoli, biorą udział 
w licznych grach – a wszystko w ramach te-
matów: Pierwszy krok w naturę, Woodcraft 
i Terenoznawstwo.

Spotkania rozbudzają ciekawość świata 
oraz zainteresowanie aktywnym wypoczyn-
kiem i bliskim obcowaniem z naturą, a po-
przez zabawę uczestnicy zdobywają wiedzę 
i nowe umiejętności. Bardzo dziękujemy za 
wsparcie finansowe Fundacji JSW.

Biblioteka w wakacje
Informujemy, że od 1 lipca do 31 sierp-

nia 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna 

w Ornontowicach jest czynna od poniedział-
ku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Nie ma 
konieczności umawiania wizyt na godziny. 
Zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Zdjęcia zrealizowano pod koniec lipca 
br. w Ornontowicach, a w akcję zaanga-
żowali się również inni włodarze miej-
scowości, na terenie których koncentruje 
się działalność Fundacji JSW. Efekt pracy 
dostępny jest już w sieci.

Przypomnijmy, że kampania społecz-
na „Stop hejtowi! Nie oczerniaj górni-
ka” skierowana jest przeciwko dyskry-
minacji osób związanych z górnictwem 
i mieszkańców Śląska. Szczegóły na 
www.nieoczerniaj.pl.

Nie oczerniaj Górnika
– spot z udziałem Wójta Gminy Ornontowice

Zaangażowany w kampanię społeczną „Stop Hejtowi! Nie oczerniaj Gór-
nika” Wójt Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka, wziął udział w nagraniu 
spotu promującego akcję Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Tegoroczne wakacje są wyjątkowe, ponieważ większość dzieci i młodzie-
ży spędza je w swojej rodzinnej miejscowości lub najbliższych okolicach. 
Z tego powodu ważne jest, by zapewnić im atrakcyjną ofertę, dzięki której 
będą mogły w wartościowy sposób zagospodarować swój wolny czas.

Smak Letniej Przygody 
#Wakacje z Fundacją JSW

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
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– „Ja-Szkoła-Wakacje”
PROJEKT WAKACJE Z FUNDACJĄ JSW

W okresie od 29 czerwca do 10 lipca br., w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Gminie Ornontowice odbyły się zajęcia w ramach Konkursu Waka-
cje z Fundacją JSW: Ja – Szkoła – Wakacje. Dzięki otrzymanej z Fundacji 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej darowiźnie dla 12 uczniów klas V zorgani-
zowano wypoczynek letni w formie półkolonii o charakterze rekreacyjno 
– sportowym wraz z atrakcyjnymi wycieczkami (Kopalnia Srebra w Tar-
nowskich Górach, Ustroń – Czantoria, Zator – Energylandia, Rybnik Ka-
mień – Pluskadełko). 

Liczba dzieci w grupie była zgodna z za-
leceniami Głównego Inspektoratu Sanitar-
nego oraz zasadami bezpieczeństwa reko-
mendowanymi przez MEN podczas zajęć 
i przejazdów w związku z COVID-19.

Oferta wypoczynku połączona była 
z atrakcyjnymi zajęciami z gier drużyno-
wych, zawodów sprawnościowych, fitness 
i aerobiku, ćwiczeniami na siłowni, biegami 
w terenie czy wyprawą do lasu. Odbyły się 
również zajęcia artystyczne (np. konkurs 
na najciekawszą fotografię w plenerze), 
naukowe (z robotyki) i hobbystyczne (np. 
z udziałem przedstawiciela Stowarzyszenia 
Gier Planszowych „Zalew Gier”, projekcja 
filmu Wakacje Mikołajka). Duży nacisk 

zwrócony był również na aspekt zdrowot-
ny przedsięwzięcia – powrót do formy 
sprzed pandemii, zdrowe odżywianie oraz 
na aspekt społeczny – możliwość spędze-
nia czasu w towarzystwie rówieśników po 

okresie izolacji i zdalnego nauczania. Dzieci 
miały zapewnioną profesjonalną opiekę pe-
dagogów, którzy są również instruktorami 
rekreacji ruchowej.

Największym wyzwaniem była dbałość 
o bezpieczeństwo dzieci w związku z pro-
filaktyką COVID-19, w tym dbałość o wła-
ściwą higienę podczas zajęć, dezynfekcję 
sprzętu oraz używanie maseczek w miej-
scach, gdzie są one obowiązkowe. Wszystkie 
zajęcia i wycieczki udało się bezpiecznie 
przeprowadzić.

Dzięki środkom Fundacji JSW szkoła 
miała możliwość kontynuacji pracy eduka-
cyjno – wychowawczej w okresie wakacji, 
za co ogromnie wdzięczni byli zarówno 
uczniowie, jak i ich rodzice. Bardzo liczymy, 

że w przyszłości również będzie możliwość 
wzięcia udziału w podobnym przedsięwzię-
ciu organizowanym przez Fundację JSW, 
z jeszcze większą grupą uczniów. 

Serdecznie dziękujemy Fundacji JSW 
za przekazane środki, dzięki którym projekt 
mógł się odbyć, a także Arterii – Centrum 
Kultury i Promocji w Ornontowicach za 
umożliwienie projekcji filmu oraz Refera-
towi Komunalnemu Urzędu Gminy Ornon-
towice, za możliwość skorzystania z obiektu 
Orlik podczas zajęć sportowych.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w  Gminie Ornontowice 
informuje, że z dniem 1 lipca 2020 r. 
wznowiło działalność Przedszkole im. 
Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowi-
ce. Przedszkole będzie czynne również 
w miesiącu sierpniu. Dodatkowe infor-
macje pod nr tel.: 32 23 55 016.

Informacja z Przedszkola
im. Kubusia Puchatka
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Uczestnikom zapewniamy pyszny posiłek 
przygotowany przez Zakład Usługowo-Po-
mocniczy dla Jednostek 
Oświatowych, nie stroni-
my od przekąsek: lodów, 
czekolad, lizaków itp. Or-
ganizujemy cotygodnio-
we seanse kina letniego  
– uczestnicy samodzielnie 
wybierają filmy. Mamy 
plenerowe warsztaty pla-
styczne – Wasze zdolno-
ści wciąż nas zaskakują! 
Każdy wakacyjny ponie-
działek spędzamy w Par-
ku Gminnym, korzystając 
z siłowni pod chmurką, 
toru do kręgli, bulodromu 
oraz minigolfa. W czwart-
ki organizujemy warszta-
ty survivalowe, dlatego 
pogoda  w tym dniu nie 
ma dla nas znaczenia. Sa-
modzielnie przygotowuje-
my i rozpalamy ogniska. 
Uczymy się rozpoznawa-
nia roślin. Mieliśmy oka-

Co robimy w lipcu w Świetlicy
Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej?
Bawimy się jak bohaterowie książki „Dzieci z Bullerbyn”. Młodzi miesz-
kańcy skandynawskiej wioski wymyślali  najdziwniejsze sposoby na  spę-
dzanie wolnego czasu. Nasza oferta jest spokojniejsza, ocenzurowana 
przez wychowawców Świetlicy.

zję wykonać peleryny przeciwdeszczowe z… 
worków na śmieci. Organizujemy dłuuugie 

spacery krajoznawcze, w trakcie, których 
poznajemy nasze Ornontowice. Znaleźli-
śmy w lesie dziwne betonowe konstrukcje, 
czy ktoś wie co to takiego? Nasze wyprawy 
dotyczą także okolicy: przemieszczamy się 
korzystając z komunikacji publicznej (kasu-
jemy bilety, zachowujemy reżim sanitarny). 
Odwiedziliśmy Park Chopina i Palmiarnię 
w Gliwicach.

Planów mamy mnóstwo. Chcemy w spo-
sób bezpieczny i atrakcyjny spędzić wakacje  
w naszym Bullerbyn-Ornontowicach. Za-
praszamy do współpracy.

Tekst i zdjęcia: Świetlica
Profilaktyczno-Wychowawcza

i Terapeutyczna w Ornontowicach

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 
podręczników,materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż 
w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 
pomoc w formie dofinansowania zakupu 
podręczników do kształcenia ogólnego 
i do kształcenia w zawodach, materiałów 
edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do 
kształcenia zawodowego oraz materiałów 
ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim,
5) z  niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją,
6) z  autyzmem, w  tym z  zespołem 

Aspergera,
7) z niepełnosprawnościami sprzężo-

nymi, w przypadku gdy są to niepełno-
sprawności spośród niepełnosprawności, 
o których mowa odpowiednio w pkt 1–6,

8) z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

9) z niepełnosprawnościami sprzężony-
mi, w przypadku gdy są to niepełnospraw-
ności spośród niepełnosprawności, o któ-
rych mowa odpowiednio w pkt 1–6 i 8

– uczęszczającym do szkół ponadpod-
stawowych i  posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski należy pobierać i składać 
u  dyrektora szkoły ponadpodstawo-
wej, do której uczeń będzie uczęszczał 
w roku szkolnym 2020/2021, znajdują-
cej się na terenie Gminy Ornontowice. 
Termin składania wniosków zostanie 
określony Zarządzeniem Wójta Gminy 
Ornontowice, w drugiej połowie miesią-
ca sierpnia 2020 r.

Więcej informacji na temat ww. progra-
mu można uzyskać:

• z Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania 
pomocy uczniom niepełnosprawnym 
w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów eduka-
cyjnych i materiałów ćwiczenio-
wych w latach 2020–2022  (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1227),

• ze strony internetowej Kuratorium 
Oświaty w Katowicach (www.ku-
ratorium.katowice.pl, w zakładce: 
Kuratorium→ Zadania publiczne→ 
Wsparcie osób niepełnosprawnych),

• w sekretariacie i na stronie inter-
netowej szkoły ponadpodstawowej 
znajdującej się na terenie Gminy 
Ornontowice oraz na stronie in-
ternetowej Gminy Ornontowice 
(www.ornontowice.pl, w zakładce: 
Dla mieszkańców→ Edukacja → 
wsparcie uczniów niepełnospraw-
nych oraz www.bip.ornontowice.
pl, w zakładce: tablica ogłoszeń → 
wsparcie uczniów niepełnospraw-
nych) i w Urzędzie Gminy Ornon-
towice (I piętro, pok. 207, tel. 32 
3306216).
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W nowym sezonie piłkarskim rozgrywki w IV lidze nadal toczyć się będą w dwóch 
grupach. Obie będą liczyć po 17 drużyn. Start nowego sezonu zaplanowany był 
na  25 lipca, runda jesienna trwać będzie do 14 listopada. Nasza drużyna będzie 
występowała kolejny sezon w grupie I.

Nowy sezon w GKS „Gwarek” Ornontowice

Skład grupy I: Ruch Radzionków, AKS 
Mikołów, Przemsza Siewierz, Raków II Czę-
stochowa, Unia Kosztowy, Znicz Kłobuck, 
Warta Zawiercie, Sarmacja Będzin, Unia 
Dąbrowa Górnicza, Śląsk Świętochłowice, 
Gwarek Ornontowice, RKS Grodziec, Dra-
ma Zbrosławice, Rozwój Katowice, Jedność 
Przyszowice, MKS Myszków, Szczakowianka 
Jaworzno, Szombierki Bytom.

Terminarz IV ligi Gr. I, sezon 2020/2021, 
runda I

Kadra IV-ligowej drużyny GKS „Gwarek” 
Ornontowice przedstawia się następująco:1. 
Boczar Dawid, 2. Bogacz Remigiusz, 3. Bu-
chalik Krzysztof, 4. Gałązkiewicz Bartosz, 
5. Harkawy Mateusz, 6. Jedyński Łukasz, 7. 
Kasprzyk Tomasz, 8. Kaszok Dawid, 9. Ko-
łoczek Rafał, 10. Majeranowski Robert, 11. 
Małkowski Dominik, 12. Miłek Dominik, 13. 
Oleksy Paweł, 14. Rajca Mateusz, 15. Saliń-
ski Szymon, 16. Sewerin Jakub, 17. Sikora 
Marek, 18. Spałek Tomasz, 19. Steuer Jakub, 
20. Wawoczny Kamil, 21. Woźnica Błażej, 
22. Zdrzałek Jakub

I trener drużyny: Biliński Łukasz
II trener drużyny: Zdrzałek Mateusz
Trener bramkarzy: Nowak Paweł
Kierownik drużyny: Oszek Krzysztof
Przyszli:
1. Gałązkiewicz Bartosz (Górnik Zabrze 

S.A.), 2. Kaszok Dawid (Polonia Łaziska 
Górne), 3. Kołoczek Rafał (MKS Zaborze), 

4. Majeranowski Robert (GieKSa Katowice), 
5. Miłek Dominik (Polonia Łaziska Górne - 
powrót z wypożyczenia), 6. Remigiusz Bo-
gacz (UKS Ruch Chorzów), 7. Spałek Tomasz 
(GieKSa Katowice), 8. Steuer Jakub (Wilki 
Wilcza), 9. Wawoczny Kamil (Wilki Wilcza), 
10. Woźnica Błażej (LKS 45 Bujaków)

Odeszli:
1. Czekaj Michał, 2. Długosz Jakub, 3. 

Hałatek Damian, 3. Joachim Kacper, 4. Ko-
siorowski Sebastian, 5. Leszczyński Tomasz, 

6. Małecki Szymon, 7. Maziarz Filip, 8. Pa-
wełczyk Piotr

Słowem trenera – Łukasza Bilińskiego:
Ocena przygotowań do I rundy sezonu 
2020/2021.
Wszyscy wiemy, w jakich realiach się zna-

leźliśmy. Okres pandemii, a następnie powol-
ny powrót do treningów nie ułatwił przygo-
towań do sezonu. Mimo to, na ten moment 

bardzo pozytywnie oceniam okres przygoto-
wawczy. Z każdym tygodniem widać postępy 
u zawodników zwłaszcza pod kątem fizycz-
nym. Po sparingach także widać, że idziemy 
w dobrym kierunku, ponieważ z meczu na 
mecz wyglądamy lepiej. Oczywiście moje 
wymagania są bardzo wysokie, ale musimy 
budować zawodników powoli, by nie pojawiły 
się kontuzje. Uważam, że na pierwszy mecz 
będziemy odpowiednio przygotowani.

Ocena kadry I zespołu.
Co do kadry zespołu, to po raz kolejny 

nastąpiło bardzo dużo zmian. Choć trzeba 
przyznać, że z pozyskanych zawodników 
jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, 
że nie będziemy już musieli w kolejnej run-
dzie robić tylu zmian i pozyskani zawodnicy 
sprawdzą się w meczach mistrzowskich. Je-
śli chodzi o personalia, to z Polonii Łaziska 
wrócił do nas Dominik Miłek wywodzący się  
z Ornontowic oraz pozyskaliśmy doświad-
czonego Dawida Kaszoka. Z Wilki Wilcza 
przyszli Jakub Steuer oraz Kamil Wawoczny. 
Pozyskaliśmy także grupę młodych zawodni-
ków, na których mocno liczymy. Są to: Robert 
Majeranowski i Tomasz Spałek (GKS Katowi-
ce), Remigiusz Bogacz (UKS Ruch Chorzów), 
Błażej Woźnica (LKS 45 Bujaków), Bartosz 
Gałązkiewicz (Górnik II Zabrze) oraz Rafał 
Kołoczek (MKS Zabrze).

Plany na sezon 2020/2021.
Pierwszym celem w tym sezonie jest to, 

aby kadra zespołu była bardziej stabilna oraz 
by bazowała na zawodnikach z Ornontowic 
lub bliskich okolic, co mam nadzieję przy-
ciągnie kibiców. Kolejnym jest to, by młodzi 
zawodnicy trenowali w jak najbardziej profe-
sjonalnych warunkach by mogli rozwijać się 
i w przyszłości stanowić o sile „Gwarka” 
Ornontowice. Oczywiście chcielibyśmy także 
powalczyć o coś więcej niż tylko utrzymanie 
i głęboko w to wierzę, że zespół, który teraz 
stworzyliśmy jest w stanie grać na wysokim 
poziomie. Z mojej strony oraz ze strony sztabu 
szkoleniowego zrobimy wszystko, by tak było. 
A co będzie, to zobaczymy w najbliższych ty-
godniach. Na pewno stęskniliśmy się bardzo 
za meczami o punkty i nie możemy się już 
doczekać by sezon wreszcie ruszył.

Tekst i zdjęcie:
GKS „Gwarek” Ornontowice

Kolejka Data Godzina Gospodarz Gość

1 2020.07.25 17:00 GKS Gwarek Ornontowice KS Unia Dąbrowa Górnicza

2 2020.08.02 15:00 RKS Raków II Częstochowa GKS Gwarek Ornontowice

3 2020.08.08 17:00 GKS Gwarek Ornontowice KP Warta Zawiercie

4 2020.08.15 17:00 BKS Sarmacja Będzin GKS Gwarek Ornontowice

5 2020.08.22 17:00 GKS Gwarek Ornontowice MKS Myszków

6 2020.08.29 17:00 KS Ruch Radzionków GKS Gwarek Ornontowice

7 2020.09.05 16:00 GKS Gwarek Ornontowice KS Polonia Łaziska Górne

8 2020.09.12 16:00 TS Szombierki Bytom GKS Gwarek Ornontowice

9 2020.09.19 16:00 GKS Gwarek Ornontowice PAUZA

10 2020.09.26 16:00 MLKS Znicz Kłobuck GKS Gwarek Ornontowice

11 2020.10.03 15:00 GKS Gwarek Ornontowice MKS Śląsk Świętochłowice

12 2020.10.10 15:00 RKS Grodziec GKS Gwarek Ornontowice

13 2020.10.17 15:00 GKS Gwarek Ornontowice LKS Przemsza Siewierz

14 2020.10.24 15:00 GKS Gwarek Ornontowice LKS Drama Zbrosławice

15 2020.10.31 14:00 JSP Szczakowianka GKS Gwarek Ornontowice

16 2020.11.07 14:00 GKS Gwarek Ornontowice AKS Mikołów

17 2020.11.14 13:30 LKS Unia Kosztowy GKS Gwarek Ornontowice
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Centrum Zdrowia w  Mikołowie przy-
mierza się do modernizacji Szpitala 
Powiatowego oraz doposażenia go 
w  niezbędną aparaturę i  sprzęt me-
dyczny do walki z COVID-19.

CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Modernizacja i doposażenie
szpitala powiatowego

– Obecna infrastruktura jest niewystar-
czająca do efektywnego przeciwdziałania 
COVID-19. Szpital nie posiada izolatek 
szpitalnych ani też odpowiednio wyposa-
żonych oddziałów szpitalnych w aparaturę 
i sprzęt monitorujący chorych z niewydol-
nością krążeniowo-oddechową. Brak także 
możliwości zdalnego dezynfekowania po-
mieszczeń drogą powietrzną – przyznaje 
Cezary Tomiczek prezes Spółki Centrum 
Zdrowia.

Modernizacja ma objąć oddziały: 
wewnętrzny i neurologiczny. W każdym 
z nich mają powstać dwie izolatki szpital-
ne dodatkowo wyposażone w niezbędną 
aparaturę i sprzęt zgodny z rekomendo-
waną przez Ministerstwo Zdrowia listą 

wyposażenia do walki z COVID-19 – kon-
tynuuje.

Poza stworzeniem czterech izolatek, mo-
dernizacja ma polegać na przystosowaniu 
oddziału ginekologiczno-położniczego, na 
którym mają zostać stworzone trzy osobne 
sale porodowe z oddzielnymi węzłami sani-
tarnymi. By uzyskać fundusze na realizację 
tego zadania Powiat Mikołowski, który jest 
100% udziałowcem Spółki Centrum Zdro-
wia złożył wniosek o dofinansowanie z tzw. 
Solidarnościowego Programu Wsparcia Po-
wiatów i Miast na Prawach Powiatu Wo-
jewództwa Śląskiego w Zakresie Ochrony 
Zdrowia. Z tego funduszu Centrum Zdrowia 
udało się pozyskać  547 000 złotych przy-
znane przez Sejmik Województwa Śląskie-
go, zaś ponad 137 tysięcy złotych przekazało 
starostwo powiatowe jako wkład własny na 
realizację tego przedsięwzięcia.  

– Mamy dokumentację i projekt bu-
dowlany. Obecnie czekamy na pieniądze 
z  Urzędu Marszałkowskiego. Dalszym 
etapem będzie realizacja tego zadania – 
podsumowuje prezes Centrum Zdrowia.

DYŻUR NOCNY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU 
MIKOŁOWSKIEGO NA SIERPIEŃ 2020 ROKU

Dyżur nocny 
od 22 00 do 6 00 Nazwa apteki Adres

31.07/01.08.2020r.; Apteka „Niezapominajka dla całej rodziny” Łaziska Górna, ul. Plac Ratuszowy 3 tel. bd

01/02.08.2020r.; Apteka „Libra” Orzesze, ul. Katowicka 11a, tel. 32 221 59 90

02/03.08.2020r.; Apteka „Margofarm” Orzesze, ul. Mikołowska 144, tel. 32 221 15 03

03/04.08.2020r.; Apteka Melissa Orzesze, ul. Mikołowska 17, tel. 32 737 11 00

04/05.08.2020r.; Apteka „Pod Wieżą” Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3, tel. 32 737 15 57

05/06.08.2020r.; Apteka „Twoje zdrowie” Orzesze, ul. Rynek 17A, tel. 32 216 10 43

06/07.08.2020r.; Apteka „NOVA” Ornontowice ul. Klasztorna 3, tel. 32 235 59 84 

07/08.08.2020r.; Apteka Św. Stanisława Ornontowice ul. Zwycięstwa 4, tel. 32 237 81 41

08/09.08.2020r.; Apteka „Gostyń” Wyry, Gostyń, ul. Pszczyńska 368, tel. 32 218 76 22 

09/10.08.2020r.; Apteka im. Łukasiewicza S.J. Wyry, ul. Tysiąclecia 3, tel. 32 218 72 46

10/11.08.2020r.; Apteka „Dr. Max” (Magiczna) Mikołów, ul. Pszczyńska 14 tel. 32 226 70 23

11/12.08.2020r.; Apteka „Majowa” Mikołów, ul. Jana Pawła II 10 tel. 32 205 59 25

12/13.08.2020r.; Apteka „Medialis” Sp. z o.o. Mikołów, ul. Gliwicka 3 tel. 32 736 94 12

13/14.08.2020r.; Apteka „Mikołowska” Mikołów, ul. Okrzei 20 tel. 32 218 61 15

14/15.08.2020r.; Apteka Na Rynku Mikołów, Rynek 7/3 tel. 32 738 10 30

15/16.08.2020r.; „Nowa Apteka” Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37 tel. 32 226 43 13

16/17.08.2020r.; Apteka „Piastowska” Mikołów, ul. K. Prusa 14 tel. 32 226 20 51

17/18.08.2020r.; Apteka „Przy Starym Kościele” Mikołów, ul. Okrzei 17 tel. 32 738 06 60

18/19.08.2020r.; Apteka „SALIX” Mikołów, ul. Przelotowa 70a tel. 32 226 10 36

19/20.08.2020r.; Apteka „STARA” -Piechula s.j. Mikołów, Rynek 5 tel. 32 738 10 00

20/21.08.2020r.; Apteka „Św. Wojciecha” Mikołów, ul. Okrzei 28 tel. 32 226 08 34

21/22.08.2020r.; „Apteka w Bujakowie” Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29 tel. 32 336 12 46

22/23.08.2020r.; Apteka „VEGA 2” Mikołów, ul. K. Prusa 13 tel. 32 322 12 12

23/24.08.2020r.; Apteka św. Anny Łaziska Górna, ul. Wyrska 12b tel. 322163092

24/25.08.2020r Apteka „ARNIKA” Łaziska Górna, os. Centrum 7 tel. 32 224 38 39

25/26.08.2020r.; Apteka „Dbam o zdrowie” Łaziska Górna, ul. Wiejska 1 tel. 800 110 110

26/27.08.2020r.; Apteka „Dr. Max” Łaziska Górna, ul. Plac Ratuszowy 1b tel. 32 217 10 51

27/28.08.2020r.; Apteka „Moja Apteka” Łaziska Górna, ul. Staszica 2 tel. 327368090

28/29.08.2020r.; Apteka „Moja Apteka” Łaziska Górna, ul. Barlickiego 2 tel. 327389090

29/30.08.2020r.; Apteka „Niezapominajka dla całej rodziny” Łaziska Górna, ul. Plac Ratuszowy 3 tel. bd

30/31.08.2020r.; Apteka „Libra” Orzesze, ul. Katowicka 11a, tel. 32 221 59 90

31.08/01.09.2020r.; Apteka „Margofarm” Orzesze, ul. Mikołowska 144, tel. 32 221 15 03

 Apteki pracujące w najdłuższych godzinach pracy:
Apteka „Dr. Max” (Magiczna), ul. Pszczyńska 14, Mikołów, tel. 32 226 70 23, PN-PT: 8.00-22.00; SOB: 8.00-21.00; 
NIEDZ I ŚWIĘTA: 9.00-21.00
Apteka „Św. Wojciecha”, ul. Okrzei 28, Mikołów, tel. 32 226 08 34, Codziennie (PN-PT, SOB, NIEDZ I ŚWIĘTA)  
od 6.00 do 22.00

Niezależnie od tego projektu moderni-
zacyjnego, Centrum Zdrowia rozpoczęło 
zbiórkę funduszy na realizację przedsię-
wzięcia nazwanego „Dwa Światy”. Jego 
głównym celem jest przebudowa sal po-
rodowych dla Oddziału Ginekologiczno-
-Położniczego i przygotowanie miejsca, 
w którym przyszła mama będzie mogła 
spędzić czas do porodu i zaraz po nim 
z  najbliższą osobą. Dodatkowo rozpo-
częła się zbiórka środków na zakup dla 
bloku porodowego wanny do porodów 
w wodzie oraz koła porodowego. Taki 
sprzęt ma przyczynić się do tego, że ro-
dząca poczuje się pewniej i bezpieczniej, 
a przede wszystkim będzie rodzić w wa-
runkach zbliżonych do naturalnych. Oba 
przedsięwzięcia realizowane są w ramach 
Akcji Społecznej Powiatu Mikołowskie-
go i Centrum Zdrowia w Mikołowie „Ko-
biety Kobietom”. Jej celem jest promocja 
zdrowia wśród pań oraz realizacja planów 
związanych z modernizacją oddziału gine-
kologiczno-położniczego mikołowskiego 
Centrum Zdrowia.
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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

CENNIK 
REKLAM

Powierzchnia Strony 
wewnętrzne

Ostatnia 
strona

Cała strona 500 zł 900 zł

1/2 strony 260 zł 500 zł

1/4 strony 140 zł 260 zł

1/8 strony 80 zł 140 zł

1/16 strony 50 zł 80 zł

glos@ornontowice.pl


