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UCHWAŁA NR XIV/117/19
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt. 9 litera d oraz pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 
61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz.506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 
art. 216, art. 217, art. 218 art. 220, art. 221 ust. 1 , art. 222 , art. 235, art. 236, art. 
237 art. 239, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) na 
wniosek Wójta Gminy 

Rada Gminy Ornontowice
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39 952 886,55 zł – załącznik 
nr 1 do uchwały w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie  37 947 543,69 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie  2 005 342,86 zł 
w tym:
a) ze sprzedaży majątku  215 425,00 zł
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań 

finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych 1 787 261,34 zł

§ 2.
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 42 979 878,57 zł – załącznik nr 2 
do uchwały w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 37 403 444,38 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 25 032 633,49 zł, w tym:
  – wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 14 775 776,03 zł,
  – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie  
10 256 857,46 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 235 311,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 975 499,89 zł,
d) obsługa długu w kwocie 160 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 576 434,19 zł w tym:
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 5 576 434,19 zł 
w tym:
 – na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 
5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2 220 292,19 zł
 – załącznik nr 3.

§ 3.
1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 3 026 992,02 zł. Zostanie on sfinan-

sowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 
o finansach publicznych.

2. Ustala się przychody w kwocie 3 055 749,42 zł z następującego tytułu:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fi-
nansach publicznych.

3. Ustala się rozchody w kwocie 28 757,40 zł z następującego tytułu:
a) spłaty z tytułu zaciągniętej pożyczki 28 757,40 zł zgodnie z załącznikiem 
nr 4.

§ 4.
Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 190 000,00 zł w tym:
1. rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł,
2. rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie 120 000,00 zł.

§ 5.
Ustala się dochody i wydatki na kwotę 9 264 791,00 zł związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami na 2020 rok – załącznik nr 5.

§ 6.
Ustala się dochody i wydatki na kwotę 376 470,00 zł na realizację własnych 
zadań bieżących gmin na 2020 rok – załącznik nr 6.

§ 7.
Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości  
2 235 311,00 zł
a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych :
     – dotacje celowe w kwocie – 602 794,00 zł,
     – dotacje podmiotowe w kwocie – 947 817,00 zł,
b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
    – dotacje celowe w kwocie – 414 700,00 zł,

    – dotacja podmiotowa w kwocie – 270 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.
1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 6 422,00 zł z tytułu opłat za ko-

rzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice zgodnie 
z załącznikiem nr 8.

§ 9.
1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sa-

morządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa 
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.
1. Ustala się dochody w wysokości 117 970,00 zł z tytułu opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Ustala się wydatki w wysokości 174 014,00 zł na realizację zadań określonych 

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałanie narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.
1. Ustala się dochody w wysokości 1 581 201,00 zł z tytułu wpływów z opłat za 

odpady komunalne.
2. Ustala się wydatki w wysokości 1 866 075,00 zł na realizację zadań doty-

czących gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.
1. Ustala się dochody w wysokości 30 000,00 zł, z tytułu opłat i kar o których 

mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości 80 000,00 zł , o których mowa w art. 403 

ust. 1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.
1. Ustala się dochody na programy realizowane ze środków o których mowa 

w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 787 
261,34 zł.

2. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 220 
292,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinan-
sowanie przejściowego deficytu budżetu w 2020 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 15.
Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy 

o finansach publicznych, z wyłączeniem zmian wydatków między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu
budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł,
3. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty 

1 000 000,00 zł,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z :

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 
europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 
europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16.
1. Ustala się, że:
a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym 
samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku, za 
wyjątkiem zwrotów za media i inne płatności związane z najmem, dzierżawą 
i zarządzaniem nieruchomościami, które stanowią dochody budżetowe;
b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w po-
przednich latach budżetowych

§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 18.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wiado-
mości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła
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Od początku spotkania było konkretnie. 
Wójt podsumował rok ubiegły oraz zapre-
zentował najważniejsze pozycje budżetu na 
2020 r., w tym m.in. wydatki na zadania in-
westycyjne (uchwała ws. budżetu gminy na 
2020 r. na str. 2).  W tym roku Gmina planuje 
zrealizować m.in. przebudowę ul. Orzeskiej 
(sięgacz w rejonie posesji nr 63 i 65), budo-
wę drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy na ul. 
Tartacznej, wymianę 218 opraw ulicznego 
oświetlenia oraz sukcesywnie modernizować 
drogi gminne.

W trakcie spotkania głos zabrali urzędnicy. 
Naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsię-
biorczości i Gospodarki Gruntami Justyna 
Sittek–Goj omówiła możliwości pozyskania 
dofinansowania na wymianę źródeł ciepła 
(więcej na str. 7). Dyrektor ARTerii CKiP 
Aleksandra Malczyk przedstawiła nowy 

Spotkanie wójta  
z mieszkańcami
Pierwsze w tym roku spotkanie wójta gminy Marcina Kotyczki z mieszkań-
cami Ornontowic odbyło się 7 stycznia w sali ARTerii CKiP. Tematami wio-
dącymi był budżet na 2020 r. oraz gospodarka odpadami komunalnymi.

projekt jednostki: „Naturalnie. Senior!”, nad 
którym patronat objęła Gmina Ornontowice 
(szczegóły na str. 10).

Tradycyjnie najwięcej czasu przeznaczo-
no na dialog z mieszkańcami. Wielu z nich 
poruszało kwestie stanu dróg gminnych i po-
wiatowych, bezpieczeństwa przejazdu na po-
szczególnych odcinkach i nieprawidłowego 
parkowania (m.in. w rejonie ul. Kolejowej). 
Wójt, jako zarządca dróg gminnych, przypo-
mniał, że ruchu na drogach nie wolno tamo-

wać lub utrudniać. Poinformował również 
o planowanych zmianach w organizacji ruchu, 
tj. wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się 
na ulicach Hutniczej i Skośnej.

Najwięcej zagadnień dotyczyło jednak go-
spodarki odpadami i rychłymi podwyżkami 
cen za wywóz śmieci. Wójt rzetelnie przedsta-
wił przyczyny wzrostu cen za te usługi. Z sali 
padły także pytania o możliwość sprzedaży 
przez Gminę części posegregowanych odpa-
dów. Więcej nt. odbioru i zagospodarowania 
odpadami oraz możliwościach recyklingu na 
dalszych stronach.

Pomimo trudnych tematów spotkanie 
przebiegło w spokojnej atmosferze obfitując 
w ciekawe pytania i merytoryczne odpowie-
dzi. Zgodnie z zapowiedzią wójta kolejne 
spotkanie odbędzie się jeszcze w pierwszym 
półroczu br. Na zakończenie mieszkańcy 
w ramach działań promocyjnych tut. urzędu 
otrzymali kalendarze ścienne na 2020 rok.

Z inicjatywy przewodniczącego Rady 
Gminy Henryka Nieużyły na spotkanie przy-
byli: Roman Sus – Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Gliwicach, Krystyna 
Stec – Kierownik Górnośląskiej Regionalnej 
Sieci Sejsmologicznej GIG, Jolanta Ada-
mik–Plutecka – Kierownik Zespołu Zagro-
żeń Naturalnych JSW SA, Dariusz Kluczniok 
– Główny Inżynier Mierniczo-Geologiczny 
KWK „Budryk”, Piotr Stajno – Kierownik 
Wydziału Szkód Górniczych KWK „Bu-
dryk”, Zbigniew Szreder – Inż. ds. Tąpań 
i Geofizyki KWK „Budryk” oraz Jan Płaczek 
– Kierownik Działu Przygotowania Produk-
cji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni KWK „Bu-
dryk”, którzy odpowiadali na pytania radnych 
i mieszkańców.

W trakcie omawiania planów fedrunku 
KWK „Budryk” na bieżący rok i analizy 
ostatnich wstrząsów specjaliści zwrócili 
uwagę na istotne różnice między wstrząsa-
mi i tąpnięciami górniczymi, a trzęsieniami 
ziemi. Ich stanowisko było jednak jasne: 
W 30-letniej historii działalności JSW nie 
odnotowano żadnego przypadku zagroże-

nia życia lub zdrowia osób na powierzchni, 
które byłoby bezpośrednio spowodowa-
ne podziemną działalnością wydobywczą  
– skomentowała Jolanta Adamik–Plutecka. 
Ripostując w swoich pytaniach mieszkańcy 
wyraźnie sygnalizowali, że styczniowe wy-
darzenia są dla nich czymś znacznie poważ-
niejszym niż dyskomfort. Zbigniew Szreder 
argumentował, że w interesie kopalni jest, aby 
szkód górniczych było jak najmniej. Dlatego 
poprzez wprowadzenie działań zapobiegaw-
czych, polegających m.in. na kontrolowaniu 
rozładowywań naprężeń poprzez strzelania 
torpedujące „Budryk” stara się redukować 
siłę wstrząsów. Podobne stanowisko zajął 
Roman Sus, który zazna-
czył, że problem nie jest 
pozostawiony sam sobie. 
Zadeklarował także chęć 
powołania zespołu poro-
zumiewawczego dla oceny 
wpływów eksploatacji na 
terenie naszej Gminy. Nad-
zór górniczy jest otwarty na 
współpracę  – podsumował. 

Odnośnie pytań dot. szkód górniczych głos 
zabrał Piotr Stajno: Zachęcam do składania 
wniosków o odszkodowanie za szkody gór-
nicze. Dopóki mieszkańcy nie złożą wniosku 
– kopalnia nie wie, czy ich budynek ucierpiał 
(jak i gdzie składać wnioski na str. 15).

W dalszej części spotkania podsumowa-
no pracę Komisji Stałych, Klubów Radnych, 
Rady Gminy i Wójta. Z kolei naczelnik  
Wydziału Rozwoju i Inwestycji omówiła 
najważniejsze inwestycje i zadania zrealizo-
wane w 2019 r. Następnie podjęto wszystkie 
zaplanowane uchwały, w tym zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrod-
ka Zdrowia w Ornontowicach za 2019 r. oraz 
zawartą w nim propozycję podziału zysku 
netto (uchwały dostępne w BIP). Zgłoszono 
również jedną interpelację radnych H. Nie-
użyły, S. Spyry i Z. Machulika dot. parkowa-
nia samochodów w rejonie ZS-P.

Następna sesja zaplanowana jest na 27 lu-
tego br.

Transmisja z obrad dostępna jest na:  
www.youtube.com/user/GminaOrnontowice

Sesja Rady Gminy
W czwartek, 30 stycznia, odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady 
Gminy. Podczas sesji radni podsumowali ubiegły rok i przegłosowali dzie-
więć uchwał. Większą część obrad poświęcono wstrząsom i tąpnięciom, 
które w ostatnim miesiącu kilkukrotnie niepokoiły mieszkańców naszej 
Gminy.
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To był dobry rok dla Ornontowic 
podsumowanie 2019
Modernizacje dróg gminnych, wymiana nawierzch-
ni chodnika przy ul. Zwycięstwa czy przywrócenie 
bezpłatnej komunikacji gminnej, to tylko niektóre ze 
znaczących inwestycji, które udało się zrealizować 
w ubiegłym roku w Ornontowicach. Nawet 6,5 mln zł 
rozliczeń, które w 2019 r. Gmina musiała zwrócić tytu-
łem nieuregulowanych kwestii z zaległymi podatkami 

z poprzednich kadencji, nie przystopowało realizacji 
zaplanowanych zadań. Zachęcamy do zapoznania się 
z  poniższym podsumowaniem najważniejszych pozy-
cji inwestycji i zadań gminnych, pozyskanych środków 
zewnętrznych oraz wydarzeń i imprez kulturalno–spor-
towych 2019 r. – pierwszego pełnego roku urzędowa-
nia Wójta Gminy Ornontowice Marcina Kotyczki.

INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE W 2019 R.
Nazwa zadania Wartość
1. Modernizacja dróg gminnych (ulice: Działkowa, Grabowa, Graniczna, Jasna, Kolejowa, Leśna, Marzankowice, Polna, sięgacz 
ul. Zwycięstwa oraz dojście piesze Bankowa-Kolejowa) 713 079,32 zł

2. Wymiana nawierzchni chodnika  przy ul. Zwycięstwa (odcinek od ul. Cichej do ul. Nowej) 337 628,04 zł

3. Przebudowa sieci wodociągowej  przy ul. Kolejowej (od nr 179 do 195 – 788 mb) 267 609,84 zł

4. Odtworzenie pierwotnego koryta Potoku Łąkowego – etap III (od ul. Solarnia w kierunku północnym oraz pomiędzy  
ul. Nową, a ul. Cichą – około 560 mb) 119 539,83 zł

5. Doświetlenie ciągów komunikacyjnych przy ul. Klonowej 81 279,62 zł

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 25 – 153 mb) 61 701,99 zł

7. Modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu przy ul. Akacjowej (dojście do placu zabaw – 90 mb) 51 995,07 zł

8. Renowacja rowu przydrożnego przy ulicy Kolejowej (na odcinku ok. 1 000 mb) 39 928,89 zł

9. PBW dziesięciu miejsc postojowych przy ul. Żabik 12 000,00 zł
10. Remont odcinka ul. Chudowskiej (od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejazdu kolejowego. Zrealizowane przez PZD  
w Mikołowie) Środki PZD

11. Przełożenie nawierzchni ul. Tartacznej (w związku z likwidacją skutków eksploatacji górniczej – KWK Bolesław Śmiały) Środki PGG – KWK 
Bolesław Śmiały

INWESTYCJE GMINNE ROZPOCZĘTE W 2019 R.
Nazwa zadania Wartość

1. PBW sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej (od skrzyżowania z ul. Dworcową do posesji nr 18) 60 000,00 zł

2. Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami – etap I (rondo przy ul. Zamkowej wraz z nową geo-
metrią pozbawioną łącznic drogowych – bypassów) 49 938,00 zł

3. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia (przeprojektowanie odcinka w związku z podziałami nieruchomości  
i koniecznością dostosowania przebiegu sieci do nowych granic nieruchomości) 14 760,00 zł

4. Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Bujakowskiej (projekt odwodnienia sięgacza drogowego w rejonie 
posesji nr 31 – 35) 5 904,00 zł

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA INWESTYCJE i ZADANIA Z REALIZACJĄ W LATACH 2019 – 2020 

Chodnik, ul. ZwycięstwaChodnik, ul. Zwycięstwa Bezpłatna komunikacja gminnaBezpłatna komunikacja gminna Wymiana nawierzchni ul. PolnejWymiana nawierzchni ul. Polnej

Nazwa zadania / źródło dofinansowania Wartość
I. RPO WSL 2014–2020 1 864 303,96 zł
1. Program Słoneczna Gmina Ornontowice II (realizacja miniinstalacji fotowoltaicznych dla 81 uczestników projektu)  1 535 774,90 zł

2. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach (montaż 218 sztuk opraw typu LED) 328 529,06 zł
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Data Nazwa wydarzenia/imprezy
13.01 27. Finał WOŚP 2019 r. – sztab w ZS-P (zebrana kwota: 29 727,26 zł)
17.01 Powiatowy Konkurs Poezji Bożonarodzeniowej
26.01 Zawody Narciarskie o Puchar Wójta Gminy Ornontowice
06.04 Inicjatywa społeczna „Trashchallenge” – sprzątanie śmieci  
 w Ornontowicach
10.04 Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Ornontowice  
 a Górnikiem Zabrze, czego efektem były dwa mecze Górnika  
 Zabrze, których partnerem była Gmina Ornontowice: Wisła Płock  
 (14.05) oraz ŁKS Łódź (20.10)
26.04 35-lecie Chóru „Jutrzenka”
17.05 Rejonowy Przegląd Formacji Tanecznych
25.05 II Powiatowy Piknik Strażacki
01.06 Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice
01.06 Piknik Rodzinny Rady Rodziców w Parku Gminnym
03.06 Dzień Twórczej Profilaktyki PAT w ZS-P
08.06 XXVII Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej „Trojok Śląski”
15.06 Rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”
28.06 Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Ornontowice  
 z okazji Dni Ornontowic
29.06 Turniej Skata o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy  
 Ornontowice z okazji Dni Ornontowic
29.06 Powrót do sprawdzonej formuły festynu z okazji Dni Ornontowic  
 oraz wręczenie statuetek „Ornontowickie Bzy”
30.06 Turniej Piłki Nożnej „Calvados Cup” z okazji Dni Ornontowic
19-21.07 II Śląski Tabor w Ornontowicach

Data Nazwa wydarzenia/imprezy
31.08 KGW z Ornontowic laureatem nagrody Ministra Rolnictwa
06.09 „Narodowe Czytanie” – 8 nowel na ósme Narodowe Czytanie
07.09 Obchody 100-lecia Pszczelarstwa w Ornontowicach
12.09 Spotkanie z Krzysztofem Fillą – relacja z podróży po m.in.  
 Panamie i Kostaryce oraz wystawa fotografii „Zadziwiający świat  
 tropików Ameryki Centralnej”
14.09 Dożynki Gminno–Powiatowe połączone z jubileuszem 20-lecia  
 Powiatu Mikołowskiego i 25-lecia współpracy z Reńskim  
 Powiatem Neuss (odnowienie partnerstwa w Ornontowicach)
21.09 Bieg Samorządowca o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy  
 Ornontowice
25.09 Rozdanie wśród mieszkańców 100 lip na 100-lecie Pszczelarstwa
04.10 Piknik Jesienny w ZS-P
1 7.1 0  Uroczyste spotkanie z jubilatami małżeńskimi – Złote Gody
21.10 Happening „Z jesienią ku zdrowiu” w ZS-P
02 .11 Inicjatywa społeczna „ZróbMY sobie ładnie” – zagospodarowanie  
 skrzyżowania przy ul. Dworcowej i Orzeskiej
26.11 Wernisaż projektu „Twórcza tkanina”
29.11  Spotkanie z Tomaszem Kabałą – relacja z podróży „Rowerem na  
 Nordkapp 2019”
01.12 Jarmark Bożonarodzeniowy w ZS-P
02.12 Uroczyste rozdanie stypendiów specjalnych dla uczniów 
 i studentów oraz nagród sportowych
11 .1 2  Barbórkowe Spotkanie Gwarków
13.12 Jarmark Bożonarodzeniowy w przedszkolu ZS-P
15.12 Strojenie Choinki

Nazwa zadania / źródło dofinansowania Wartość
II. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 497 184,84 zł
3. Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie posesji 63 i 65, wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz oświetlenia) 315 072,36 zł
4. Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ul. Tartacznej (wraz z urządzeniami odwadniającymi i oświetleniem) 182 112,48 zł
III. FUNDACJA JSW 162 452,52 zł
5. Zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice dla OSP Ornontowice 43 037,10 zł
6. Ochrona zabytkowych krzyży przydrożnych na terenie Gminy Ornontowice 37 800,00 zł
7. Stworzenie nowego miejsca aktywności i rekreacji „Fit Park” 20 000,00 zł
8. Projekt „Naturalnie. Senior!” (ARTeria CKiP) 20 000,00 zł
9. Nowy sztandar dla OSP Ornontowice 11 700,00 zł
10. Kultywowanie górniczych tradycji „Barbórkowe spotkanie Gwarków” (ARTeria CKiP) 9 050,00 zł
11. Projekt „W krainie Świętego Mikołaja” (ZS–P) 8 710,02 zł
12. Projekt „Tańczę, więc jestem sprawny” (ZS–P) 6 300,00 zł
13. Projekt „I Ty możesz zostać programistą” (ZS–P) 5 855,40 zł
RAZEM 2 523 941,32 zł

ZADANIA GMINNE ZREALIZOWANE W 2019 R.
Nazwa zadania
1. Uruchomienie bezpłatnej komunikacji gminnej.
2.  Dofinansowanie do 81 budynków mieszkalnych, w których zamonto- 
 wano ekologiczne systemy grzewcze.
3.  Wprowadzenie nowej formy wsparcia tj. dotacje do zamontowania  
 ekologicznych urządzeń grzewczych – 15 budynków.
4.  Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla  
 dzieci i młodzieży w wieku 7–16 lat poprzez wykup i kodowanie  
 biletów na karcie „ŚKUP”.
5.  Całoroczne przeprowadzanie kontroli urządzeń grzewczych  
 wynikające z alarmów smogowych.

Nazwa zadania
6. Realizacja programu osłonowego „Opieka wytchnieniowa”.
7.  Realizacja programu operacyjnego  „Pomoc żywnościowa”.
8.  Zawarcie ugody z KWK Bolesław Śmiały na naprawę szkód  
 wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w kanalizacji sanitarnej  
 i deszczowej przy ul. Bujakowskiej.
9.  Remont dachu i schodów oraz wprowadzenie czytników  
 dostarczenia/odbioru dzieci w przedszkolu.
10.  Doposażenie sal w urządzenia multimedialne oraz stworzenie  
 aktywnych kącików na czas przerw między lekcjami (przy wsparciu  
 Rady Rodziców) w ZS-P.

WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNO–SPORTOWE

Dni OrnontowicDni Ornontowic Dożynki Gminno–PowiatoweDożynki Gminno–Powiatowe Bieg SamorządowcaBieg Samorządowca
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Inną sprawą jest to, że moim zdaniem, 
obowiązujące dzisiaj przepisy wręcz zachę-
cają ludzi do produkowania odpadów, każdy 
może wystawić na ulicę tyle, ile chce. W taki 
sposób nie da się opanować tego tematu. 
System będzie opłacalny i bardziej spra-
wiedliwy, jeśli ludzie będą płacić za ilość 
wytworzonych śmieci. Wtedy dopiero każdy 
się zastanowi, ile rzeczy powinno znaleźć 
się w tym koszu i zaczniemy efektywniej se-
gregować, a przede wszystkim rozsądniej 
kupować produkty.

Śmieci coraz droższe... 
Dlaczego?

Fala podwyżek za wywóz odpadów, która dotknęła w ostatnich miesiącach 
większość gmin w Polsce, nie oszczędziła również Ornontowic. Wynik 
przetargu, który rozstrzygnięto pod koniec ubiegłego roku niestety niesie 
kolejne podwyżki. I to znaczne.

ILE ZAPŁACIMY ZA ŚMIECI?
Od 1 lutego mieszkańcy, którzy zade-

klarowali obowiązkową od 2020 roku 
segregację odpadów zapłacą miesięcz-
nie 25 zł/os. natomiast osoby, które nie 
spełniają obowiązku segregacji zapłacą 
75 zł/os. Z kolei stawka dla mieszkańców 
deklarujących kompostowanie bioodpa-
dów w zabudowie jednorodzinnej oraz dla 
mieszkańców zabudowy wielorodzinnej 
wyniesie 24 zł.

Dlatego tak ważne jest, aby ornonto-
wiczanie byli  w pełni świadomi przyczyn 
podwyżki. Między innymi  z tego właśnie po-

wodu zorganizowałem 7 stycznia  pierwsze 
w tym roku spotkanie z mieszkańcami, gdzie 
jednym z głównych wątków była właśnie go-
spodarka odpadami. Nie są to łatwe tematy, 
ale musimy się z nimi zmierzyć – komentuje 
podwyżkę Marcin Kotyczka, Wójt Gminy 
Ornontowice.

PRZYCZYNY PODWYŻKI
Analizując przyczyny wzrostu cen warto 

przyjrzeć się czynnikom, które miały na nią 
wpływ, a bezpośrednim z nich jest wynik 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych (i tutaj warto zazna-
czyć, że od kilku lat w ww. przetargu bierze 
udział tylko jedna firma, a brak konkurencji 
sprzyja swobodnemu dyktowaniu cen). Na 
wynik przetargu wpływają z kolei czynniki 
pośrednie (na które gmina nie ma wpływu), 

takie jak wzrost opłaty marszałkowskiej (jest 
to opłata za składowanie odpadów, o której 
decyduje Minister Środowiska), wzrost cen 
energii, wzrost cen paliw oraz wzrost płacy 
minimalnej.

Jeżeli dodamy do tego koszty związane 
z utrzymaniem PSZOK i finalną ofertę firmy 
Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o., to nie-
stety nieuchronnie otrzymamy wzrost cen, 
a podjęcie niepopularnej i trudnej decyzji 
spoczywa na barkach radnych.

MOGŁO BYĆ JESZCZE DROŻEJ…
Zgodnie z wyliczeniami przetargu roz-

strzygniętego 18 grudnia 2019 r. nowa opła-
ta za odbiór śmieci wynosiłaby 27,33 zł za 
osobę segregującą. Moglibyśmy unieważnić 
przetarg i ogłosić go ponownie. Nie mieli-
byśmy jednak żadnej gwarancji, że kolejna 
propozycja firmy „Remondis” nie byłaby 
jeszcze wyższa lub, co gorsza, Gmina mo-
głaby zostać w ogóle bez firmy odbierającej 
odpady – argumentuje ornontowicki wło-
darz. Należy pamiętać, że z mocy prawa 
system gospodarowania odpadami komu-
nalnymi powinien być samofinansujący. 
Oznacza to, że Gmina nie powinna na nim 

Uchwalenie stawki opłaty śmieciowej zo-
stało poprzedzone rzetelną i wnikliwą kal-
kulacją przedstawioną przez Urząd Gminy. 
W czasie dyskusji nikt z radnych nie pod-
ważył ani zakwestionował tych wyliczeń. 
A skoro zgodnie z „prawem śmieciowym” 
wydatki muszą bilansować się wpływami 
z opłat, jedynym odpowiedzialnym wyj-
ściem było przyjęcie wyliczonej stawki. Przy 
podejmowaniu decyzji mogliśmy jedynie 
uwzględnić fakt, że w latach ubiegłych gmi-
na dopłacała do gospodarki śmieciowej ok.  
300 tys. zł rocznie - do czego do tej pory 
nie było zastrzeżeń organu nadzorczego. 
Kierując się powyższym, głosami większo-
ści radnych zdecydowaliśmy o obniżeniu 
podstawowej stawki z 27,33 zł do 25 zł za 
osobę. Każda inna decyzja byłaby czystym 
populizmem i skutkowałaby obcięciem 
gminnych inwestycji.

W teorii gmina może zarabiać na sprze-
daży odpadów zebranych selektywnie. Mo-
głoby się nam wydawać, że skoro my – jako 

mieszkańcy – segregujemy śmieci na cztery 
głownie frakcje: plastiki i metale, papier, 
szkło i bioodpady, czy też odpady kuchenne, 
to przynajmniej trzy pierwsze mogą stano-
wić surowiec do ponownego wykorzystania. 
Niestety okazuje się, że tak wysegregowany 
odpad nie jest atrakcyjnym surowcem. Dzi-
siaj w żółtym pojemniku na odpady mamy 
plastiki niebieskie, białe, kolorowe, chemię 
gospodarczą, plastiki twarde, czy dwa ro-
dzaje folii. Czyli już jest siedem strumieni. 
Do tego są tam metale, które także trzeba 
podzielić przynajmniej na żelazne i nieżela-
zne. Jeśli Gmina tego nie posegreguje, nie 
wyczyści, to nikt tego nie przyjmie i za to 
nie zapłaci. A więc musielibyśmy zainwe-
stować w halę, zakład, który się tym zajmie 
bez gwarancji zysku, a z dużym ryzykiem 
podniesienia kosztów działania systemu. 
Tym samym nadal gminy będą zakładnikiem 
firm wywozowych, a rozdzielenie przetargów 
na odbiór i zagospodarowanie niczego w tej 
materii nie zmieni.

– Henryk Nieużyła, Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice

O trudnych decyzjach i recyklingu:

Rok Koszt odbioru i zagospodarowania 
odpadów (REMONDIS)

Stawka za tonę  śmieci  
po wynikach przetargu

Ilość wytwarzanych 
odpadów Opłata marszałkowska Płaca minimalna

2019 1 153 560,20 zł 505,79 zł ok. 2280 ton 170 zł 2250 zł

2020 1 649 160,00 zł 659,67 zł 2500 ton
(szacunkowo) 270 zł 2600 zł

Porównanie cen w 2019 i 2020 r.

dokończenie na str. 7
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• DOTACJE DO WYMIANY KOTŁA – przypominamy 
mieszkańcom, że zgodnie z Regulaminem przyznawa-
nia dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na 
realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu ni-
skiej emisji, wnioski o przyznanie dotacji do wymiany 
kotła c. o. można składać w terminie od 2 stycznia 
do 30 kwietnia 2020 r. – informację można uzyskać  
w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospo-
darki Gruntami (pok. 113), tel. 32 33 06 237 lub na stro-
nie www.ornontowice.pl, w zakładce Dla mieszkańców 
→ Ochrona środowiska → Dotacje celowe do zakupu  
kotła;

• ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI, 
zgodnie z przyjętą w dniu 18 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr 
XIV/123/19 Rady Gminy Ornontowice. Informacji w tym 

zakresie udziela Wydział Finansowy i Budżetu – Podatki, 
nr tel. 32  33 06 202, 32  33 06 209;

• PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” realizowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach, infolinia programu „Czy-
ste powietrze”: 32 60 32 252, www.wfosigw.katowice.pl/
oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze; 

• ULGA TERMOMODERNIZACYJNA – od stycznia 2019 r. 
podatnicy mają możliwość odliczenia od dochodu wydat-
ków poniesionych m.in. na zakup ekologicznego źródła 
ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację 
systemu wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian, mon-
taż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych; 
informacji w tym zakresie udziela Urząd Skarbowy w Mi-
kołowie, tel. 32 32 46 100.

zarabiać, ani do niego dokładać. Z drugiej 
strony Rada Gminy ma legitymację do tego, 
aby stanowić prawo lokalne i to właśnie na 
radnych spada trudna decyzja o podwyżce 
opłat za wywóz odpadów. W związku z po-
wyższym, po rozstrzygniętym przetargu 
Urząd Gminy brał pod uwagę różne warian-
ty, wnikliwie analizował sytuację i przekal-
kulował je na wiele sposobów. Optymal-

Wymiana źródeł ciepła – możliwości

Wyliczenie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Ornontowice stanowi iloraz:
1. Łącznej sumy wydatków, tj.:  1 866 075,00 zł

– kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów (REMONDIS) 1 649 160,00 zł

– kosztów pozostałych (funkcjonowanie PSZOK, wynagrodzenia, remonty, materiały i wyposażenie,  

   różne opłaty i składki, akcje edukacyjne) 216 915,00 zł

2. Przez liczbę miesięcy (12) oraz liczbę zdeklarowanych mieszkańców 5690 osób

3. Roczna suma opłaty dla jednego mieszkańca to:  327,96 zł

4. Miesięczna stawka opłaty dla jednego mieszkańca to:  27,33 zł

nym rozwiązaniem 
okazała się mie-
sięczna dopłata na 
każdego mieszkańca 
w wysokości 3,72 
zł na osobę (skutek 
wprowadzenia staw-
ki dopiero od lutego 
oraz obniżka o 1 zł 
dla mieszkańców), 
przez co finalną 
kwotę za wywóz od-
padów w przypadku 
segregacji obniżono 
do 25 zł/os. – i m.in. 
taka propozycja tra-
fiła na ręce radnych, 
którzy poparli ją 
większością głosów, 

podejmując uchwałę nr XIV/126/19 pod-
czas grudniowej sesji.

CO MOŻNA ZROBIĆ,
ABY OPŁATY BYŁY NIŻSZE?

Przede wszystkim poprawnie segrego-
wać, edukować w tym temacie, rozsądniej 
podchodzić do kwestii zakupów i co za tym 
idzie wytwarzać mniej odpadów. W miarę 
możliwości, Urząd Gminy Ornontowice 

stara się usprawniać system gospodarki 
odpadami, m.in. poprzez działania podej-
mowane w PSZOK. W celu uszczelnienia 
systemu każda osoba przywożąca swoje 
odpady była, jest i będzie kontrolowana. 
Przypomnijmy, że do Punktu odpady mogą 
dowozić tylko mieszkańcy Gminy Ornon-
towice, którzy na bieżąco regulują rachun-
ki za gospodarkę odpadami. Z budżetu 
gminy zakupiono także rębak do drewna 
i przenośne schody ułatwiające dostęp do 
kontenera z odpadami zielonymi. Całość 
terenu PSZOK jest również na bieżąco po-
rządkowana.
 
GDZIE ZGŁASZAĆ 
NIEPRAWIDŁOWOŚCI ODBIORU 
ODPADÓW?

Wszelkie nieprawidłowości związane 
z odbiorem odpadów przez firmę Remon-
dis Górny Śląsk Sp. z o.o.  można zgła-
szać:

– w Urzędzie Gminy Ornontowice ul. 
Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, 
Referat Komunalny tel. 32 33 06 232, 32 
33 06 235 oraz 32 33 06 236,

– w firmie Remondis Górny Śląsk Sp. 
z o.o. ul. Piotra Skargi 87, 41-706 Ruda 
Śląska tel. 32 24 22 110 oraz 32 24 26 557.

dokończenie ze str. 6

PSZOK przy ul. Brzozowej PSZOK przy ul. Brzozowej 
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Ornontowicki Sztab mieścił się 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
i współpracował z Urzędem Gminy 

Ornontowice, ARTerią CKiP, Gminną Bi-
blioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem 
Zdrowia, Zespołem Szkół Ponadpodstawo-
wych, GKS „Gwarek”, Ochotniczą Strażą 
Pożarną oraz Policją. Szefem Sztabu była 
Kornelia Osińska-Kurpas, która koordyno-
wała działania wspólnie z dyrektor Moniką 
Orłowską-Przybyłą. W naszym lokalnym 
Sztabie zostało zarejestrowanych 25 wolon-
tariuszy (w tym dwudziestu uczniów klas 
ósmych), których przygotowała i przeszko-
liła Maria Zawierta-Tomala.

W ramach 28. Finału WOŚP w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym odbyła się Impreza 
Finałowa, podczas której można było zoba-
czyć występy artystyczne, skorzystać z ofer-
ty „Kącika Malucha”, przejażdżki sporto-
wym samochodem marki Porsche, czy 
pośpiewać Karaoke. Otwarty był również 
bufet oraz działała loteria. W przerwach 
między występami przeprowadzona zosta-
ła sprzedaż przedmiotów wartościowych, 
którą prowadziły nauczycielki Agnieszka 
Bugla i Karolina Sosna, a konferansjerkami 
były uczennice Julia Siedlaczek i Klaudia 
Zajusz. Nad częścią techniczną czuwali: 
Maksym Juranek oraz Marcin Knapczyk, 
Krystian Mańczak i Dawid Trześniowski. 
Orkiestrowe granie zakończył o godz. 20.00 

Rekordowy 28. Finał WOŚP w Sztabie nr 644 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice!
Celem tegorocznego Finału WOŚP było zebranie środków na rzecz zapew-
nienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecię-
cej medycynie zabiegowej, a w Ornontowicach Orkiestra zagrała już po raz 
piętnasty.

na boisku GKS „Gwarek” pokaz „Światełko 
do Nieba”.

Zebrana przez Sztab kwota to:  
33 300,25  zł, wyższa od ubiegłorocznej  
o 3 572,99 zł. Najwyższe kwoty w puszkach 
kwestarskich zgromadzili:  Adriana Juranek  
1 318,45 zł, Patryk Niedobecki 1 294,46 zł, 
Krystian Malczyk 1 257,05 zł oraz Kamil 
Żylski 1 247,22 zł.

Dziękujemy Wszystkim, którzy grali 
z nami w niedzielę 12 stycznia! Jesteście 
wspaniali!

Organizatorzy Sztabu nr 644  
w Ornontowicach.
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Za wsparcie finansowe, dzięki któremu było możliwe obej-
rzenie w dniu 12.01.2020 r. pokazu ogni sztucznych na boisku 
„Gwarka” – „Światełko do Nieba”, dziękujemy: P.P.H.U. „TELEIN-
STAL” – Państwu Bożenie i Benedyktowi Kasprzyckim, Firmie 
Butrans – Panu Piotrowi Gluch i Panu Krzysztofowi Wilczek, Cu-
kierni Cichoń - Państwu Urszuli  i Stanisławowi Cichoń, Zakładom 
Automatyki ROTAMETR sp. z o.o. – Panom Rudolfowi i Kamilowi 
Malczyk, Przedsiębiorstwu Usług Socjalnych Sp. z o.o., Zakłado-
wi Rzeźniczo-Wędliniarskiemu  –  Panu Grzegorzowi Zdrzałek, 
Przedsiębiorstwu Usług Technicznych Dakpro – Panu Krzyszto-
fowi Profaska, Pani Ilonie Dyrbusz, Aptece „Nova” – Pani Janinie 
Pis, Pani Grażynie Jastrzębskiej, Panu Sebastianowi Spyra, Pani 
Mireli Mazurek-Szmytka.

Dziękujemy również: Zakładowi Usługowo – Pomocniczemu 
dla Jednostek Oświatowych,  Piekarni – Cukierni Ciućko – Pani 
Irenie Ciućko, Piekarni Ciastkarni Barański – Panu Tomaszowi 
Barańskiemu, Pizzerii „Duet” – Pani Lucynie Krukówka, Hurtowni 
Osiński – Panu Marcinowi Osińskiemu, Kwiaciarni – Pani Ilonie 
Dyrbusz, Serwisowi Ogumienia – Panu Zbigniewowi Kubica, 
Restauracji Solarnia, Firmie Przetwórstwo Mięsno-Wędliniar-
skie Ryszard Widenka, Domowi Przyjęć Okolicznościowych 
„Calvados” w Ornontowicach, Pizzerii Leon, Studiu Body Space 
Slim&Beauty z Łazisk Górnych, CAM MEDIA GROUP Kamil Sty-
chlerz, Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej, Górniczemu Klubowi 
Sportowemu „Gwarek” Ornontowice, Firmie PROFIAUTO, Orzesko-
-Knurowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Gminnemu Ośrodkowi 
Zdrowia w Ornontowicach, ARTerii – Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach, Wójtowi Gminy Ornontowice – Panu Marci-
nowi Kotyczce, Dyrektor ARTerii – Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach – Pani Aleksandrze Malczyk, Pani Wioletcie 
Pękała – Sowa, Pani Danucie Konarskiej, Państwu Aleksandrze 
i Grzegorzowi Sewerin, Panu Mateuszowi Matras, Panu Michałowi 
Siedlaczek, Pani Urszuli Juranek, Panu Waldemarowi Doskocz, 
Zuzi Bielec.

Za współpracę przy organizacji 28. Finału WOŚP w Ornonto-
wicach dziękujemy: Wójtowi  Gminy Ornontowice – Panu Mar-
cinowi Kotyczce, Zastępcy Wójta Gminy Ornontowice – Panu 
Dariuszowi Spyra, Przewodniczącemu Rady Gminy Ornontowice 
- Panu Henrykowi Nieużyła, Wiceprzewodniczącemu Rady Gmi-
ny Ornontowice – Panu Ryszardowi Milanowskiemu, Urzędowi 
Gminy Ornontowice, Dyrektor ARTerii - Centrum Kultury i Promocji 
w Ornontowicach – Pani Aleksandrze Malczyk, Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – Pani Teresie Sta-
sik – Szyszka, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej – Panu 
Marcinowi Wajszczyk, Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Ornontowicach – Panu Tomaszowi Holeckiemu, Prezesowi GKS 
„Gwarek” – Panu  Krzysztofowi Zdrzałek, Komendantowi Policji – 
Pani Annie Musioł, Prezesowi Zarządu OSP – Panu Sławomirowi 
Bijak.

Dziękujemy za wsparcie działań Sztabu 28. Finału WOŚP: 
Rodzicom i uczniom  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie 
Ornontowice, Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych w Ornon-
towicach, Orzesko-Knurowskiemu Bankowi Spółdzielczemu  
o/Ornontowice, Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach, 
ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Gminne-
mu Ośrodkowi Zdrowia w Ornontowicach, Górniczemu Klubowi 
Sportowemu „Gwarek”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowi-
cach, Szkole Tańca Team Ornontowice, Gliwickiej Szkole Suzuki, 
Grupie Tanecznej New Wave, Szkole Tańca StandART.

Dziękujemy Policji oraz Straży Pożarnej za zabezpieczenie 
imprezy.

Podziękowania składamy Wszystkim występującym podczas 
Imprezy Finałowej: zespołom, grupom przedszkolnym,  szkolnym, 
muzycznym, tanecznym oraz uczniom zaangażowanym w prace 
Sztabu. Za współpracę przy organizacji 28. Finału WOŚP dzię-
kujemy Dyrekcji,  nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. 

Wszystkim, którzy w niedzielę 12 stycznia 2020 r. w Ornon-
towicach grali razem z nami na rzecz zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medy-
cynie zabiegowej – dziękujemy!

PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORÓW, KTÓRZY WSPARLI 
ORGANIZACJĘ SZTABU NR 644 ORAZ IMPREZY FINAŁO-
WEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W GMINIE ORNONTOWICE W RAMACH 28. FINAŁU WOŚP 
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Każdy tydzień był wypełniony zajęcia-
mi, które miały zaspokoić nie tylko ducha, 
ale i ciało! W pierwszym tygodniu dzieci 
zawitały do naszego ARTeryjnego kina, 
gdzie mogły zobaczyć bajki wyświetlane na 
dużym ekranie. Natomiast Zimowa Akade-
mia Kreatywna dostarczyła niesamowitych 
wrażeń plastycznych, dzieci stworzyły zwie-
rzątka, wianki oraz inne cudaki z drucików 

 Przygotowano bogatą ofertę, w której każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Spotkania odby-
wają się w każdy poniedziałek w sali ARTerii 
o godz. 16.00 i poruszają różne interesujące 
kwestie. Ponadto od lutego zorganizowane 
będą zajęcia gimnastyczne dla zdrowego krę-
gosłupa. Natomiast w kwietniu i maju cieka-
we wycieczki. Pierwszy wyjazd do Kopalni 
Srebra oraz Muzeum Chleba skierowany jest 
do seniorów wraz z wnukami, kolejny to wy-
jazd z historią w tle czyli Muzeum Powstań 
Śląskich, Centrum Dokumentacji Deportacji 
Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku – na 
wycieczki obowiązują zapisy.

Projekt podzielony jest na kilka bloków 
tematycznych. Za nami już cztery spotkania. 
Pierwsze z cyklu „Herbaciarnia Seniora”, 
podczas którego dowiedzieliśmy się kilku 
ciekawostek na temat herbaty i jej gatunków. 
Spotkanie odbyło się w formie warsztatu z pa-
rzenia z możliwością degustacji oraz zakupu 
ciekawych mieszanek. Wszystko za sprawą 
mikołowskiej Herbaciarni. Kolejne spotkanie 
z cyklu tematycznego „Relaks Seniora” prze-

Właśnie pożegnaliśmy ferie zimowe, po których pozostaną miłe wspomnie-
nia, setki zdjęć czy filmików. Działo się dużo, na frekwencję oraz nudę nie 
można było narzekać. Jak mówią sami uczestnicy, ferie są zdecydowanie 
za krótkie.

Podsumowanie ferii  
zimowych w ARTerii

Naturalnie. Senior!
Z początkiem roku ARTeria, przy wsparciu w postaci darowizny Fundacji 
JSW, rozpoczęła realizację projektu skierowanego do seniorów. Ma on na 
celu zwiększenie aktywności tej grupy mieszkańców Gminy  oraz pokaza-
nie jak aktywność może pozytywnie wpłynąć na zdrowie, kondycję fizyczną 
i psychiczną osób starszych.

prowadziła fizjoterapeutka Klaudia Szostak, 
która pokazała jak w prosty sposób wykonać 
różne ćwiczenia, nie wymagające od nas zbyt 
dużych pokładów energii, przy jednoczesnym 
wspomaganiu zachowania sprawności. „Or-
nontowicka zielarnia Seniora” to zajęcia 
warsztatowe dla każdego, kto pragnie po-
znać i zrozumieć znaczenie ziół. Uczestnicy 
zdobędą praktyczną wiedzę zielarską / przy-
rodniczą, która będzie im służyć w codzien-
nym życiu. I tak podczas zajęć 27 stycznia 
dowiedzieli się jak zbierać, przechowywać 
i wykorzystywać dzikie rośliny. W tym dniu 
w trakcie spotkania, każdy uczestnik mógł 

własnoręcznie wykonać pachnące lawen-
dą i rumiankiem musujące kule do kąpieli. 
3 lutego podczas „Senioralnej giełdy prze-
pisów” chcieliśmy odtworzyć przepisy „ze 
starych heftów”, dlatego wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy na kolejne spotkanie 
z tego cyklu z własnymi przepisami. Uświet-
nieniem tego spotkania był wyjątkowy gość 
– Remigiusz Rączka. 

W najbliższym czasie zapraszamy:
• 10 lutego odbędzie się drugie spotka-

nie z cyklu „Herbaciarnia Seniora”. 
W tym dniu stawiamy na łączenie po-
koleń, czyli na herbaciane spotkanie 
seniorów i młodych wolontariuszy, 
podczas którego dodatkową atrakcją 
będzie możliwość zagrania w karty 
czy rozegrania partyjki szachów. 

• 17 lutego zapraszamy na spotkanie, 
które przyniesie relaks i odprężenie, 
czyli kolejny „Relaks Seniora”. Do-
wiemy się wtedy, jak samodzielnie 
wykonać masaż twarzy oraz dłoni.

• 19 lutego w godzinach od 11.00 do 
12.00 w sali Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ornontowicach odbędzie się 
pierwsza gimnastyka.

Wszystkich zainteresowanych już dziś za-
praszamy na spotkania. Wszelkie dodatkowe 
informacje  dostępne są w biurze ARTerii 
oraz pod numerem telefonu 32 235 46 98.

Tekst i zdjęcie ARTeria CKiP

kreatywnych, a podczas drugiego spotkania 
powstały piękne witraże.

Drugi tydzień rozpoczął się od warszta-
tów fotograficznych poprowadzonych przez 
Michała Bukse, który podczas spotkań po-
kazał  jak można bawić się światłem, ru-
chem oraz nauczył nas kilku tricków przy 
użyciu nie tylko profesjonalnych aparatów, 
ale także zwykłych telefonów lub tabletów. 
W kolejnych dniach odbyły się warsztaty 
muzyczne – to dopiero była świetna zaba-
wa.

Okazuje się, że wiek czy umiejętności 
muzyczne nie mają większego znaczenia, 
by stać się prawdziwym muzykiem. Wy-
korzystaliśmy djembe, sztabki dźwiękowe, 
rury boomhackers oraz cajony, by powstały 
piękne utwory znanych gwiazd sceny mu-

zycznej tj. Queen, Luis Fonsi, Ed Sheeran 
czy muzyka do znanej bajki „Król Lew”.  

Kolejne warsztaty jakie zaproponowaliśmy 
podczas ferii to wyplatanie sznurków, czyli 
makrama. Dzieci mają nieograniczoną wy-
obraźnię i podczas tych warsztatów również 
to pokazały – powstały zawieszki, breloczki, 
laleczki, warkocze i ogony. Zorganizowali-
śmy również warsztaty z makramy dla kobiet, 
gdzie zainteresowanie było tak duże, że po-
wstały dwie grupy i na pewno na tych jednych 
warsztatach nie poprzestaniemy.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spę-
dzony czas i już dziś zapraszamy do udziału 
w kolejnych wydarzeniach.

Tekst i zdjęcia ARTeria CKiP
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Ferie w Bibliotece 2020
Za sprawą zajęć organizowanych przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornonto-
wicach, czas zimowego wypoczynku pod-
czas tegorocznych ferii minął ciekawie, 
twórczo i przyjemnie. Działania miały na 
celu przede wszystkim zachęcenie dzieci 
do aktywnego spędzenia wolnego czasu 
w grupie rówieśników. Najmłodsi uczest-
niczyli w zajęciach artystycznych, anima-
cjach i zabawach pt: „Starożytne opowieści 
– Egipt”, „Starożytne opowieści – Grecja”, 

ZMIANA DYRYGENTA
Wraz z początkiem roku w ornonto-

wickim chórze nastąpiła zmiana na sta-
nowisku dyrygenta. Pełniąca dotychczas 
tę funkcję Natalia  Łukaszewicz–Cha-
rabin, po dziesięciu latach prowadzenia 
„Jutrzenki”, z przyczyn osobistych złożyła 
rezygnację.

Ostatni koncert pod jej batutą odbył się 
29 grudnia w naszym kościele. Tyle jeszcze 
powspominać, tyle jeszcze literek napisać, 
może jednak wystarczy: DZIĘKUJEMY, że 
nas uczyłaś – dziękowali za wspólne lata 
członkowie ornontowickiego chóru.

Odchodzącą dyrygent zastąpił Tomasz 
Kozieł, który wielokrotnie współpracował 
z „Jutrzenką” i przygotowywał naszych chó-
rzystów do niejednego koncertu.

REKOLEKCJE  
I WARSZTATY ŚPIEWACZE

Już od 34 lat członkowie ornontowic-
kiego chóru biorą udział w rekolekcjach 
połączonych z warsztatami śpiewaczymi. 
Nie inaczej było w tym roku, kiedy to 
w dniach 2–5 stycznia chórzyści po raz 
kolejny udali się do Archidiecezjalnego 
Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach.

Joanna Sodzawiczny
ORNONTOWICKIE BZY

Rowerem na Nordkapp
29 listopada 2019 r. Gminna Biblioteka 

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

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

Międzypokoleniowe 
spotkanie z książką

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

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

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

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

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

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

Jej energia i pomysłowość znajdują też 

przełożenie w działalności społecznej, 
czego przykładem jest ornontowicki Trash 
Challenge – akcja polegająca na zbieraniu 
śmieci albo też ZróbMY sobie ładnie, czyli 
wspólne sadzenie roślin, które na wiosnę 
zdobić będą jedne ze skrzyżowań. W pla-
nach ma kolejne eventy, które mają uświet-
nić stulecie powstań śląskich. 
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„Niespodzianka dla babci i dziadka”, „Zi-
mowy świat barw”, „Na lodowy koniec 
świata”. Podczas tych spotkań wykona-
ne zostały prace plastyczne i techniczne, 
które można oglądać w bibliotece. Dzieci 
i młodzież korzystały również z czytelni 
komputerowej z bezpłatnym dostępem do 
internetu oraz gier planszowych.

Biblioteka dla WOŚP
12 stycznia 2020 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ornontowicach uczestniczyła 

w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Gminie Ornontowice. Bibliotekarki 
prowadziły „Kącik malucha”, gdzie dzieci 
mogły zagrać w gry, uczestniczyć w zaję-
ciach plastycznych i wziąć udział w lote-
rii fantowej. Ponadto, od grudnia 2019 r. 
i w dniu Finału, biblioteka prowadziła akcję 
sprzedaży książek – cegiełek. Środki pie-
niężne, pozyskane głównie dzięki hojności 
naszych czytelników, zostały przekazane na 
rzecz WOŚP.

Tekst i zdjęcia 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Ornontowicach

Co słychać w „Jutrzence”?
Czas duchowych rekolekcji przeplatały 

warsztaty śpiewacze, pod przewodnictwem 
nowego dyrygenta chóru – Tomasza Kozieła. 
Wzorem lat ubiegłych chórzystów odwie-
dzili przedstawiciele gminnego samorządu. 
Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotycz-
ka oraz dyrektor ARTerii CKiP Aleksandra 

Malczyk towarzyszyli naszym śpiewakom 
podczas sobotniej mszy św. w intencji chó-
rzystów i sympatyków chóru, celebrowanej 
przez gospodarza kokoszyckiego ośrodka, 
ks. Janusza Wilka.

W programie rekolekcji przewidziano 
także ciekawe panele dyskusyjne i konfe-
rencje. Nie zabrakło też czasu na wspólne 
spacery i podziwianie walorów przyrodni-
czych i estetycznych okazałego parku przy 
pałacu. 
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W PRZEDSZKOLU 
IM. KUBUSIA PUCHATKA

 
Jarmark bożonarodzeniowy

13 grudnia 2019 r . w naszym przedszkolu 
został zorganizowany Jarmark Bożonarodze-
niowy. W programie nie mogło zabraknąć 
różnych atrakcji. Było m.in. przedstawie-
nie świąteczne pt. „Gwiazdkowy prezent”, 
w którym główne role zagrali rodzice, na-
uczyciele oraz dzieci, występ scholi dziecię-
cej „Źródło”, warsztaty plastyczne, bomb-
kowe, pierniczkowe, świecowe, mydlarskie 
oraz loteria fantowa. Rodzice wraz z dziećmi 
mieli również możliwość zaprezentowania 
swoich zdolności wokalnych podczas ro-
dzinnego kolędowania. Wszystkim rodzi-
com, dziadkom oraz dzieciom dziękuje-
my za zaangażowanie oraz dobrą zabawę. 

Fundacja JSW
20 grudnia 2019 r. Przedszkole im. Ku-

busia Puchatka gościło prezesa Fundacji Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej, Pana Artura 
Dyczko, oraz pozostałych członków Zarządu 
Fundacji JSW. W tym dniu dzieci z grup 
„Różyczki” oraz „Skrzaty” przygotowały 

przedstawienie pt. „Uroki Pani Zimy”. Pan 
Prezes wraz z pozostałymi członkami Zarzą-
du przystąpił do wspólnej zabawy. Główną 
atrakcją dla dzieci stała się maskotka Mysz-
ka JSW, która uczestniczyła w zabawie oraz 
ochoczo  pozowała do zdjęć. Pan Prezes 
opowiadał dzieciom o trudnej pracy górni-
ków, ich codziennych zmaganiach i o tym, 
do czego tak naprawdę wykorzystywany 
jest węgiel. Dzieci zadawały mnóstwo py-
tań, na które Pan Prezes chętnie odpowiadał. 
Na koniec spotkania honorowy gość złożył 
świąteczne życzenia i rozdał przywiezione 
prezenty. Radości i zabawie nie było końca. 
Dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka 
wraz z wychowawczyniami grup serdecznie 
dziękują za okazane serce, wsparcie, życz-
liwość, wspólną zabawę oraz przekazane 
prezenty. Mamy nadzieję, że i w tym roku 
ponownie nasze przedszkole odwiedzi Pan 
Prezes wraz z swoimi gośćmi. Czekamy 
i zapraszamy.

 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. KAROLA MIARKI

Nagranie mikołowskiej kolędy
6 grudnia 2019 r. dwie uczennice kl. VI 

naszej szkoły Karolina Warzecha i Ania Ko-
tyczka wzięły udział w projekcie „Nagranie 
Mikołowskiej Kolędy 2019”, które odbyło 
się w Miejskim Domu Kultury w Mikoło-
wie. Było to specjalne wykonanie kolędy 
„Przybieżeli do Betlejem”, gdzie wśród 
śpiewających byli m.in. starosta, burmistrzo-

WAŻNY NUMER TELEFONU  
602 573 096 – zapamiętaj, zapisz

DYSPOZYTOR WODNO-KANALIZACYJNY
Od 1 stycznia 2020 r. został uruchomiony ważny numer telefonu dla mieszkańców Ornontowic. 
Jest to całodobowy numer telefonu do dyspozytora sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Ornontowice, na który należy zgłaszać powstałe awarie jak również można uzyskać informacje, 
na temat funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej. Dyspozytor jest pracownikiem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i pełni nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
systemu dostaw wody, jak i odprowadzania ścieków. Ponadto na podany powyżej numer tele-
fonu można zgłaszać również awarie oświetlenia ulicznego.

Informacja
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie 
informuje, że od  7 stycznia 2020 r. zmianie 
uległy godziny obsługi klientów w Urzędzie 
Skarbowym w Mikołowie.  Przyjmowanie 
klientów odbywać się będzie w następują-
cych godzinach: poniedziałki  w godzinach 
od 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku w go-
dzinach od 7.30  do  14.30. Godziny obsługi 
klientów zostały zaktualizowane w urzę-
dach skarbowych województwa śląskiego, 
po uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów.

wie, duchowni, uczniowie oraz nauczyciele. 
Wszystkie wykonania zostały profesjonalnie 
zmiksowane i jako film miały swoją inter-
netową premierę przed Świętami. Okazją do 
obejrzenia filmu i wysłuchania niezwykłego 
utworu były też Mikołowskie Spotkania Ko-
lędowe. Gratulujemy dziewczynom!

Bieg 9 Górników
Uczniowie klas VI, VII i VIII Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornon-
towice uczestniczyli w Biegu 9 Górników 
w Katowicach, przy Kopalni Wujek.

Wydarzenie miało wymiar nie tylko 
sportowy, ale również symboliczny. Wzięło 
w nim ponad 700 uczniów z 73 szkół wo-
jewództwa śląskiego, którzy wystartowali 
w koszulkach z wizerunkami Górników 
zabitych w trakcie pacyfikacji Kopalni Wu-

jek. Uczniowie z Ornontowic wybrali jako 
patrona Bogusława Kopczaka.

Była to dla nich nie tylko sportowa rywali-
zacja, ale również lekcja żywej historii, gdyż 
o tragedii z 16 grudnia 1981 r. opowiadali 
młodzieży świadkowie tamtych wydarzeń. 
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy 
Ornontowice za pomoc w organizacji prze-
jazdu uczniów na bieg.

Tekst i zdjęcia ZS-P
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11 stycznia 2020 r. w restauracji „Biały 
Dom” w Czerwionce Leszczynach odbył się 
bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

W imieniu uczniów klas czwartych go-
ści przywitali: Monika Kantor oraz Michał 
Galant, którzy złożyli dyrekcji, gronu pe-
dagogicznemu oraz swoim wychowawczy-
niom – Agacie Kurek oraz Mirelli Orzoł 
podziękowania za trud nauki i wychowania. 
Oficjalnie studniówkę otworzyła Dyrektor 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Or-
nontowicach – Teresa Stasik-Szyszka słowa-
mi „Poloneza czas zacząć”. Do tradycyjne-
go odtańczenia Poloneza młodzież została 
przygotowana przez nauczycielkę wycho-
wania fizycznego – Justynę Skowrońską. Po 
części oficjalnej nadszedł wreszcie czas na 
upragnioną zabawę taneczną, przy oprawie 
zespołu muzycznego „ Faceci do wzięcia”.

To był wyjątkowy wieczór – twierdzą 
zgodnie maturzyści, którzy zdali egzamin 
dojrzałości z umiejętności bawienia się 
w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze, 
a sam bal uświadomił im, że już wkrótce, za 
sto dni przystąpią do jakże ważnego w ich 
życiu egzaminu, zwanego egzaminem doj-
rzałości.

Tekst i zdjęcia ZSP Ornontowice

Wojtek jest obecnie uczniem klasy II 
Technikum i kształci się w zawodzie tech-
nik automatyk. W r. szk. 2018/2019 uzyskał 
najwyższą średnią w szkole. Zaangażowa-
nie ucznia i jego wysokie wyniki w nauce 
docenili również Starosta Mikołowski oraz 
Prezes JSW S.A. Przypomnijmy, że ucznio-
wie ZSP w Ornontowicach kształcący się 
w zawodach górnik, elektryk i automatyk 
objęci są  programem stypendialnym JSW 
S.A.

Wojtkowi gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

Tekst i zdjęcie ZSP Ornontowice

W eliminacjach II stopnia odbywają-
cych się w Zespole Szkół Technicznych 
w Rybniku uczestniczyli uczniowie klasy I 
kształcący się w zawodzie technik górnictwa 
podziemnego: Marek i Marcin Ćmok oraz 
Xawery Pruszowski (rezerwowy). Ucznio-
wie ZSP osiągnęli bardzo dobre wyniki. Ma-
rek Ćmok z wynikiem 27 pkt zakwalifikował 
się do finału Olimpiady Wiedzy Górniczej, 
który odbędzie się już 26 marca br. Jego 
bratu – Marcinowi zabrakło kilku punktów 
aby awansować. Biorąc pod  uwagę fakt, że 
w Olimpiadzie startują głównie uczniowie 
klas III i IV wyniki uczniów ZSP, których 
związek z górnictwem trwa zaledwie trzy 
miesiące należy uznać za bardzo duże osią-
gnięcie.

Uczniów do startu przygotowywali na-
uczyciele zespołu górniczego, a opiekunem 
podczas samego startu był mgr inż. Jerzy 
Krząkała. Gratulujemy osiągniętego sukcesu 
i życzymy finaliście Markowi Ćmokowi, aby 
podczas finału centralnego zamienił posia-
dany obecnie tytuł finalisty na tytuł laureata.

Tekst i zdjęcie Jerzy Krząkała

Ornontowiczanin 
stypendystą Prezesa Rady Ministrów
Miło nam poinformować, że uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach Wojciech Bialucha tuż przed świętami Bożego Naro-
dzenia odebrał z rąk dyrektora Kuratorium Oświaty w Katowicach oddział 
w Rybniku stypendium Prezesa Rady Ministrów. 

Uczeń I klasy Technikum Górniczego 
ZSP Ornontowice finalistą Olimpiady

Studniówka

Główne trofeum Olimpiady Górniczej  
„Złota Lampka”. Życzymy naszemu uczniowi 
jej zdobycia.

10 grudnia 2019 r. po rocznej prze-
rwie uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadpodstawowych w Ornontowi-
cach wystartowali w X Olimpiadzie 
Wiedzy Górniczej „O złotą lampkę”.

Niezwykły wieczór  
Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Ornontowicach
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Wójt Gminy Ornontowice jako Zarządca 
Dróg Gminnych przypomina, że zgodnie z 
Ustawą z dnia 27 listopada 1961 r. o bez-
pieczeństwie i porządku ruchu na drogach 
publicznych (Dz.U. 1961 nr 53 poz. 295):

– art. 5
1. Ruchu na drogach nie wolno tamo-

wać lub utrudniać.
2. Każde tamowanie lub utrudnienie 

spowodowane nie tylko umyślnie, 
lecz również z braku ostrożności 
będącego wynikiem lekkomyślności 
lub niedbalstwa, stanowi naruszenie 
niniejszej ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą również 
wszelkich czynności wykonywanych 
obok drogi oraz umieszczania przy 

Żądnym sportowych wrażeń i pucharu 
mieszkańcom Urząd Gminy zapewnia 
transport autokarem (wyjazd spod siedziby 
UG), przygotowaną i wydzieloną na 
zawody trasę, wypożyczenie nr startowego, 
elektroniczny pomiar czasu, wydruk 
i ogłoszenie wyników, zabezpieczenie GOPR 
oraz jeden ciepły posiłek. Po stronie uczestni-
ków pozostaje jedynie koszt zakupu karnetu.

Zapisy przyjmowane są do 19 lutego, 
osobiście w Referacie Komunalnym (bu-
dynek Urzędu Gminy Ornontowice, ul. 
Zwycięstwa 26a, III piętro, p. 413). Liczba 
miejsc ograniczona. O udziale decyduje 
kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informa-
cje pod nr tel. 32 33 06 231.

Zaproszenie na zawody narciarskie

Informacja

Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka zaprasza do udziału w kolejnej 
edycji Zawodów Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Ornontowice, która 
odbędzie się 29 lutego  w ośrodku narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych organizator 
zastrzega sobie prawo do odwołania bądź 
zmiany terminu zawodów.

drodze przedmiotów, które w jaki-
kolwiek sposób mogą utrudniać ruch 
na drodze, oślepiać użytkowników 
drogi lub zasłaniać jej widoczność.

– art. 7
Zabrania się zaśmiecać (zanieczyszczać) 

drogi, wyrzucać na nie lub pozostawiać 
na nich przedmioty mogące spowodować 
uszkodzenie pojazdu lub naruszyć porządek 
bądź bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym Zarządca Dróg 
Gminnych apeluje do mieszkańców, aby 
rzetelnie stosowali się powyższych zasad 
poprzez nieustawianie przeszkód typu ka-
mienie, paliki, linki itp. w pasie dróg gmin-
nych, które pozwolą w znacznym stopniu 
usprawnić ruch drogowy i zapewnić nale-
żyte bezpieczeństwo podczas poruszania się 
mieszkańców po terenie całej gminy.

Statystyka urodzeń i zgonów za rok 2019 w na-
szej Gminie to:
• 73 urodzenia mieszkańców zameldowa-

nych;
• 54 zgony mieszkańców zameldowanych. 

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 31.12.2018 r.  5 899 stałych miesz-

kańców oraz 125 mieszkańców czaso-
wych, co w sumie dawało wynik 6 024 
mieszkańców;

• na dzień 31.12.2019 r.  5 929 stałych miesz-
kańców oraz 151 mieszkańców czaso-
wych, co w sumie dawało, wynik 6 080 
mieszkańców.

W zakresie ewidencji ludności:
• wydano 6 decyzji w sprawach meldun-

kowych;
• wykonano 427 czynności dotyczących 

zameldowań i wymeldowań;
• nadano 61 numerów PESEL.

Z zakresu czynności o dowodach osobistych:
• przyjęto do realizacji 430 wniosków o wy-

danie dowodu osobistego;
• przyjęto 44 zgłoszeń o jego utracie;
• nowy dowód osobisty odebrało 505 osób.

Zarejestrowano 59 aktów stanu cywilnego 
w tym:
• 3 urodzenia (zagraniczne wpisane do 

Rejestru stanu cywilnego);
• 21 małżeństw (10 cywilnych, 9 konkor-

datowych i 2 zagraniczne wpisane do 
Rejestru stanu cywilnego);

• 35 zgonów;
• wydano 4 decyzje o zmianie nazwiska;
• wydano 21 zaświadczeń oraz 698 odpi-

sów aktów stanu cywilnego.

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram po-
zwala na pobranie harmonogramu wywozu 
odpadów komunalnych podając swój adres 
zamieszkania. Od lutego br. w aplikacji 
dostępny jest również harmonogram dla 
Ornontowic.

W menu aplikacji znajdują się także 
inne przydatne informacje m.in. jak nale-

Czy wiesz, że…?
Ornontowice 
w podsumowaniu roku 2019 
Urzędu Stanu Cywilnego 
i Ewidencji Ludności

Aplikacja mobilna EcoHarmonogram
ży  segregować odpady,  gdzie znajduje się 
PSZOK oraz kontakt do organu nadzoru-
jącego zbiórkę odpadów w naszej Gminie. 
Aplikacja jest darmowa i dostępna do ścią-
gnięcia w sklepach AppStore (dla systemu 
IOS), Google Play (dla systemu Android) 
oraz Windows Phone Store (dla systemu 
Windows Phone).

Przeszkody na drogach gminnychPrzeszkody na drogach gminnych
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Gmina Ornontowice – Urząd Gminy w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a – punkt czynny od 16 do 31 każdego miesiąca w:
• poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00
• wtorek od godz. 8.00 do 12.00
• środa od godz. 13.00 do 17.00
• czwartek od godz. 8.00 do 12.00 – mediacje i inne porady
• piątek od godz. 8.00 do 12.00

W dniach ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty będą nieczynne.  

DYŻURY:
• poniedziałek – adw. Martyna Jakubaszek – Bazgier (mjb@mikolowadwokat.pl)
• wtorek – adw. Natalia Skowrońska (adwokatskowronska@outlook.com)
• środa – adw. Joanna Łęk (adw.joanna.lek@gmail.com)
• czwartek – adw. Anna Kotlarska – Honisz (anna.kotlarska@wp.pl)
• piątek – adw. Tomasz Kurpas (t.kurpas@adwokat-kurpas.pl)

Dodatkowe informacje pod numerami tel. 32 33 06 200, 32 33 06 204.

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Ornontowicach

Zgodnie z informacjami przekazanymi 
przez KWK „Budryk” wstrząs o energii [J] 
= 3,0 x 109J został zarejestrowany w rejonie 
ściany D-2 pokł. 358/1 w obszarze górniczym 

Trzęsie Ornontowicami!

W styczniu na terenie naszej miejscowości odczuliśmy kilka silnych wstrzą-
sów górniczych, a zdarzenie, które miało miejsce 13 stycznia o godz. 13:34 
wzbudziło wśród mieszkańców szczególny niepokój i obawy o swoje zdro-
wie i dobytek.

Do tej pory dział szkód górniczych kopal-
ni Budryk przyjął 189 zgłoszeń dotyczących 
naruszeń budynków i dokonał 128 oględzin. 
W 60 przypadkach stwierdzono jedynie 

ornontowickiej kopalni, a jego epicentrum 
zlokalizowano w środkowej części Gminy 
Ornontowice (najbliższą zabudowę stanowią 
budynki przy ul. Cichej). Na szczęście nikt 
z pracującej pod ziemią załogi nie ucierpiał. 
Na powierzchni wstrząs odczuli nie tylko 
mieszkańcy i zwierzęta, ale także nasze domy 
i budynki gospodarcze. W kilku przypadkach 
wymagana była natychmiastowa interwencja 
strażaków OSP Ornontowice.

niewielkie uszkodzenia – przekazała nam 
24 stycznia Joanna Karwot z Biura Komu-
nikacji i PR Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W związku z powyższym dzień po tym 
silnym wstrząsie, tj. 14 stycznia, wójt Or-
nontowic wystosował pismo do JSW SA 
oraz KWK „Budryk” celem uzyskania 
informacji wyjaśniających ww. zdarzenia 
i zapytaniem nt. planowanych działań profi-
laktycznych, mających na celu ograniczenie 

kolejnych wstrząsów. Na dzień publikacji 
gazety (05.02.2020 r.) odpowiedź kopalni 
nie wpłynęła, jednak Urząd zadeklarował, 
że na bieżąco będzie informował miesz-
kańców o dalszej korespondencji z JSW. 
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy Or-
nontowice – Henryk Nieużyła wystosował 
pisma do JSW SA, KWK „Budryk” oraz 
WUG z zaproszeniem ich przedstawicieli 
na styczniową sesję Rady Gminy Ornon-
towice.

Ponadto po każdym wstrząsie na stro-
nie internetowej Urzędu oraz na profilu 
facebookowym naszej Gminy na bieżąco 
publikowane są informacje gdzie należy 
zgłaszać szkody spowodowane wstrząsami 
zarejestrowanymi w obszarze górniczym 
KWK „Budryk”. Regulacje prawne, tryb 
postępowania oraz przykładowe wnioski 
do pobrania dostępne są na stronie inter-
netowej www.jsw.pl w zakładce Odpowie-
dzialny biznes → Szkody górnicze. Papie-
rowe wnioski należy kierować na adres: 
KWK „Budryk”, 43-178 Ornontowice, 
ul. Zamkowa 10. Kontakt telefoniczny 
w sprawie uzyskania dodatkowych infor-
macji dotyczących szkód powodowanych ru-
chem zakładu górniczego KWK „Budryk”:  
pod numerem tel. 32 76 98 539.

Przypominamy również, iż przedsię-
biorca górniczy prowadzi działalność na 
podstawie m.in. koncesji na wydobywanie 
węgla kamiennego udzielanej przez ministra 
właściwego do spraw środowiska, natomiast 
wójt właściwy ze względu na miejsce 
wykonywania zamierzonej działalności 
jedynie uzgadnia bądź opiniuje taki 
dokument. KWK Budryk koncesję uzyskał 
w latach 90-tych XX w. Natomiast Plan ru-
chu zakładu górniczego, który również jest 
prawem wymagany, zatwierdza właściwy 
organ nadzoru górniczego (w przypadku 
KWK „Budryk” Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego w Gliwicach), co 
wymaga jedynie niewiążącej opinii właści-
wego wójta.
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DATA MIEJSCE WYDARZENIE

6 lutego godz. 16.30 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Warsztaty rękodzieła artystycznego: Filcowanie na sucho - dla młodzieży  
i dorosłych (zapisy)

9 lutego, godz. 10.30 Kościół pw. św. Michała Archanioła Msza św. w intencji Ofiar Tragedii Górnośląskiej

9 lutego, godz. 11.45 Sala ARTerii Konferencja nt. Tragedii Górnośląskiej (Towarzystwo Miłośników Ornontowic)

10 lutego,  godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Herbaciarnia Seniora

11 lutego Sala ARTerii Filharmonia Śląska

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

12 lutego, godz. 10.00-11.00 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach Biblioteczne animacje: „Mini bal przebierańców” - dla dzieci w wieku 2-4 lat 
(zapisy)

15 lutego Sala ARTerii Babski Comber

17 lutego,  godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Relaks Seniora

19 lutego, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy Dyżur Radnej Gminy Ornontowice – Aleksandry Krzemińskiej

19 lutego, godz. 11.00-12.00 Sala OSP Gimnastyka – Zdrowy kręgosłup

21 lutego Sala ARTerii Spotkanie z kulturą indiańską

23 lutego, godz. 17.30 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach Spektakl „Utopiec” Teatru Naumiony

24 lutego,  godz. 16.00-18.00 Sala ARTerii Ornontowicka Zielarnia Seniora  (zapisy)

26 lutego, godz. 11.00-12.00 Sala OSP Gimnastyka – Zdrowy kręgosłup

27 lutego, godz. 16.00 Sala Konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice

28 lutego, godz. 17.00 Sala ARTerii Zebranie sprawozdawczo-wyborcze GKS Gwarek

29 lutego Istebna - Złoty Groń Zawody narciarskie o Puchar Wójta Gminy Ornontowice

4 marca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Adama Widenki

KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE LUTY

(obowiązuje od 6 lutego)

Grudniowy, 212. numer „Głosu Ornontowic” był 
ostatnim prowadzonym przez redaktora naczel-
nego – Roberta Ratajczaka. Pan Robert spędził  
z naszą miejscowością ponad dwie dekady od 
powstania „Głosu”, czyli od 1995 roku, piastując 
stanowisko redaktora naczelnego. W ciągu tych 
wielu lat, jego wkład w rozwój gazety, jak i całej 
naszej miejscowości pozostaje nieoceniony.

Serdecznie dziękujemy Panu Robertowi za po-
święcone naszej gminie lata, za ciężką, ale mamy 
szczerą nadzieję satysfakcjonującą pracę oraz 
życzmy wielu sukcesów w dalszej karierze zawo-
dowej.

Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice

Podziękowanie
CENNIK REKLAM
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