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KOMISARZ WYBORCZY W BIELSKU-BIAŁEJ III DBB-532-20/19

POSTANOWIENIE Nr 90/2019
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 9 kwietnia 2019 r.

w sprawie podziału Gminy Ornontowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 § 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Komisarz 
Wyborczy w Bielsku-Białej III postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ornontowice na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Ornontowice, Wojewodzie Śląskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.
§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Państwowej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od 
daty podania postanowienia do publicznej wiadomości przez Komisarza Wyborczego w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej 
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Ornontowice.

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III
Natalia Włoch-Kliś

Załącznik do postanowienia Nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Podział Gminy Ornontowice na stałe obwody głosowania

W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 5 LUTEGO 2020 r. 
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

INFORMUJEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY:
W DNIU 10 MAJA 2020 r. ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

MIEJSCE WYBORÓW:
1. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 2 i 3 mieścić się będą na parterze w budynku Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ornontowicach, 
przy ul. Zwycięstwa 7. Wejście do lokali – głównym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej. Wejście dla osób niepełnosprawnych – od strony sali 
gimnastycznej i przedszkola.
2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.00 – 21.00
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
1. Do dnia 10 kwietnia 2020 r. komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
2. Każdy mieszkaniec może również samodzielnie zgłosić swoje członkostwo w obwodowej komisji wyborczej. Zgłoszenia przyjmuje Urzędnik Wyborczy 
za pośrednictwem Urzędu Gminy, w biurze 309, II piętro. Kandydatem do składu komisji w Ornontowicach może zostać osoba, która stale zamieszkuje 
na obszarze województwa śląskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa śląskiego. Ponadto, zgłoszenie kandydatów 
na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do 
urzędu tradycyjną pocztą (Stanowisko PKW z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych).
JAK GŁOSOWAĆ?
1. Wyborcy głosują osobiście.
• Osoby wpisane do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w dniu 10 maja 2020 r. będą ujęte w tym spisie również w ponownym 
głosowaniu (o ile będzie przeprowadzane).
• Osoby zmieniające pobyt przed dniem wyborów otrzymają na swoje żądanie dwa zaświadczenia (odrębne, na każdą turę głosowania)
• Osoby, które będą przebywały w zakładzie leczniczym w dniu wyborów:
– najpóźniej w 5 dniu przed wyborami, osoby takie będą dopisane do spisu wyborców tego zakładu leczniczego i jednocześnie skreślone ze spisu wyborców 
w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie leczniczym.
Uwaga! głosowanie ponowne w wyborach Prezydenta RP (jeśli będzie) przeprowadzone jest na podstawie tego samego spisu, jak sporządzony przed 
pierwszym głosowaniem, a to znaczy, że wyborca po opuszczeniu zakładu leczniczego przed II turą głosowania powinien zgłosić się po zaświadczenie 
o prawie do głosowania w urzędzie gminy właściwym dla zakładu leczniczego, w którym przebywał przed pierwszym głosowaniem
lub udokumentować pisemnie obwodowej komisji wyborczej, iż opuściły zakład leczniczy przed dniem głosowania (II tura).
2. Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, na stale zamieszkali na terenie naszej gminy – z dniem 1 lutego 2020 
r. zostali wykreśleni z rejestru wyborców. Ponowne złożenie wniosku o wpisanie się do rejestru mieszkańców, będzie możliwe po podpisaniu umowy 
pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o czym Urząd niezwłocznie powiadomi.
3. Wyborcy niepełnosprawni mogą zagłosować:
• korespondencyjnie – zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa z dniem 25 kwietnia 2020 r.
• przez pełnomocnika – termin zgłaszania wójtowi zamiaru głosowania przez pełnomocnika upływa z dniem 1 maja 2020 r.
• Wyborca może również głosować poza miejscem stałego zamieszkania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na złożenie wniosku o dopisanie do 
spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju, upływa 5 maja 2020 r.
• Wyborca może zagłosować również poza granicami Polski oraz przebywając na polskich statkach morskich. W tym celu należy złożyć wniosek o wpi-
sanie wyborcy w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na statkach, do dnia 7 maja 2020 r. 
Urząd Gminy prosi o bieżące śledzenie „Kalendarza Wyborczego” oraz innych informacji wyborczych, które na bieżąco są umieszczane na stronie BIP 
Ornontowice, w zakładce ”Wybory” oraz na tablicy informacyjnej obok boiska GKS „Gwarek”. Telefony do kontaktu: Urząd Gminy, Kancelaria – 32 3306 
200; Biuro Ewidencji Ludności – 32 3306 223/226; Sekretarz Gminy – 32 3306 217; Urzędnik Wyborczy – 32 3306 270; Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura 
w Bielsku–Białej – 33 8124 598

Numer obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Okrężna, Zwycięstwa (31A - 205), (90 - 252), Chudowska, Kolejowa (41 - 195),  
(28 - 128), Kwiatowa, Myśliwska, Solarnia, Zachodnia, Ogrodowa, Pośrednia, Polna 
(21 - 45), (18 - 56). 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zwycięstwa 7,  
43-178 Ornontowice

2 Cicha, Krótka, Spokojna, Zwycięstwa (3 - 29), (4 - 88), Bankowa, Boczna, Granicz-
na, Jasna, Lipowa, Nowa, Słoneczna, Karola Miarki, Klasztorna, Klonowa, Leśna, 
Skośna, Zamkowa, Bukowa, Żabik, Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Sosnowa, 
Świerkowa, Tartaczna. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zwycięstwa 7,  
43-178 Ornontowice

3 Dworcowa, Kolejowa (1 – 39), (2 - 26), Orzeska, Polna (1 - 19A), (2 - 16B), Grabowa, 
Łąkowa, Akacjowa, Działkowa, Bujakowska, Brzozowa, Marzankowice.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zwycięstwa 7,  
43-178 Ornontowice
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Zdrowych, radosnych i pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy oraz niezłomnej wiary

w spokojne jutro życzą

W roku 2019 Rada Gminy Ornontowice 
obradowała na 11 sesjach zwyczajnych. 
W czasie obrad podjęto łącznie 106 uchwał. 
Najważniejsze podjęte uchwały dotyczyły: 

uchwalenia budżetu na 2020 rok, rozpatrze-
nia sprawozdania z wykonania budżetu za 
2018 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy oraz zmian w statucie Gminy. 

Oprócz podejmowanych uchwał, które są 
głównym punktem każdej sesji, radni mieli 
możliwość dyskusji na różne tematy zwią-
zane z bieżącą działalnością naszej Gmi-
ny i problemami jej mieszkańców. Należy 
w tym miejscu wymienić kwestie takie jak 
ocena stanu funkcjonowania komunikacji 
publicznej, ocena stanu technicznego oraz 
niezbędnych inwestycji i remontów dróg 
gminnych i  powiatowych, ocena stanu 
porządku i bezpieczeństwa publicznego 
w Gminie Ornontowice. 

Strategiczne Studium Lokalizacyjne  
– przesłanie stanowisk

6 marca br., na adres Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (w wer-
sji papierowej) oraz elektronicznie na adres konsultacje.cpk@cpk.pl, zostało przesłane Stanowisko nr 1/2020 
z dnia 27 lutego 2020 r. Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwała Rady Gminy nr XVI/137/20 również z 27 lutego 
2020 r., dotyczące Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Obrady Rady Gminy 2019 w pigułce
Ponadto radni zapoznali się z:
• informacją nt. możliwości pozyska-

nia zewnętrznych środków na reali-
zacje zadań przyjętych w budżecie 

na rok 2019; 
• informacją z działalności GOPS 

za 2018;
• informacją nt. współpracy Gminy 

z organizacjami pozarządowy-
mi;

• informacją o działalności Ochot-
niczej Straży Pożarnej za rok 
2018;

• informacją na temat bieżącej dzia-
łalności ZGKiW; 

• informacją o bieżącej i planowa-
nej działalności spółek górni-
czych na terenie Ornontowic. 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski

Wójt Gminy
Marcin Kotyczka

Zastępca Wójta
Dariusz Spyra

Wraz z ww. dokumentami wysłane zo-
stały kopie list osób uczestniczących w po-
parciu protestu przeciwko planom przebiegu 
linii kolejowych. W ramach akcji w Ornon-
towicach zebrano 1440 podpisów. Uwagi 
zostały również złożone za pośrednictwem 
formularza online.

Natomiast wcześniej, 4 marca br., Stano-
wisko Wójta wysłane zostało do Marszałka 
Sejmu, Senatu, Marszałka Województwa 
Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Przewod-
niczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii, a Uchwała Rady Gminy 

wysłana do Posłów i Senatorów z naszego 
regionu.

Przypomnijmy, że stanowisko Wójta 
Gminy Ornontowice oraz uchwała w for-
mie apelu Rady Gminy Ornontowice ws. 
planowanych linii kolejowych przez obszar 
Gminy Ornontowice są NEGATYWNE 
i wyrażają stanowczy sprzeciw wobec 
wszystkich proponowanych wariantów 
przebiegu linii kolejowej dużych prędkości 
nr 170 w ciągu nr 7 arkusz 1 z 2. Stanowi-
sko Wójta oraz apel Rady Gminy dostępne 
w BIP oraz na www.ornontowice.pl.

W sesjach uczestniczyli również zapro-
szeni goście m.in. Starosta Powiatu Miko-
łowskiego – Mirosław Duży, Wicestarosta 
Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Mar-
szolik, Komendant Komisariatu Policji 
w Orzeszu – podinspektor Anna Musioł, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia – To-
masz Holecki, Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej – Marcin Wajszczyk, Dyrektor 
ARTerii Centrum Kultury i Promocji – 
Aleksandra Malczyk oraz przedstawiciele 
OSP Ornontowice z prezesem Sławomirem 
Bijakiem na czele.

W tym roku odbyły się dwa posiedzenia. 
Niestety zgodnie z wytycznymi władz pań-
stwowych sesja zaplanowana na 26 marca 
została odwołana. 

Henryk Nieużyła
 Przewodniczący Rady 

Gminy Ornontowice

Zbieranie podpisów ws. protestu 29.02.2020 r.Zbieranie podpisów ws. protestu 29.02.2020 r.
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Informacja o liczbie osób zarażonych 
Informacja o liczbie osób zarażonych koronawirusem SARS–

CoV–2 oraz o liczbie osób objętych kwarantanną na terenie 
Gminy Ornontowice i Powiatu Mikołowskiego jest na bieżąco 
zamieszczana na www.ornontowice.pl oraz www.facebook.com/
Ornontowice/

1. Urząd Gminy Ornontowice oraz gminne jednostki 
organizacyjne

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii chorobą COVID–19 i wprowadzeniem ograniczenia 
funkcjonowania określonych instytucji oraz w trosce o bezpieczeń-
stwo i zdrowie mieszkańców Gminy Ornontowice Wójt Gminy 
Ornontowice Marcin Kotyczka przedłużył do odwołania zamknięcie 
dla mieszkańców:
• Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego; 
• Arteria – Centrum Kultury i Promocji; 
• Gminna Biblioteka Publiczna;
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 
• Świetlica Profilaktyczno–Wychowawcza i Terapeutyczna; 
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej; 
• Zakład Usługowo–Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
20 marca 2020 r. na obszarze kraju ograniczone zostało funkcjono-
wanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, stąd 
do 10 kwietnia br. zawieszone są wszelkie zajęcia w następujących 
gminnych jednostkach:
• Zespół Szkolno-Przedszkolny; 

oraz działających na terenie Gminy Ornontowice pozostałych jed-
nostkach, tj.:
• Zespół Szkół Ponadpodstawowych; 
• Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP;
• Żłobek Niepubliczny.

W sprawach załatwianych przez ww. jednostki gminne należy kon-
taktować się w pierwszej kolejności wyłącznie telefonicznie od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00–15.00:
• Urząd Gminy oraz Urząd Stanu Cywilnego – tel. 32 330 62 04
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 32 235 45 03
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej – tel. 32 336 

12 33
• Zespół Szkolno–Przedszkolny – tel. 32 235 50 16

Ponadto:
• po godzinie 15.00 w sytuacjach alarmowych funkcjonuje dys-

pozytor pod nr tel. 602 573 096;
• w portierni Urzędu Gminy funkcjonuje biuro podawcze (od 

poniedziałku do piątku, w godz. 7.00–15.00) gdzie mieszkańcy 
mają możliwość składania pism/wniosków zarówno do Urzędu 
Gminy, jak i do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodocią-
gowej.

2. Gminny Ośrodek Zdrowia
GOZ pracuje od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze go-

dzin, tj. 8.00 – 18.00.

Gmina w dobie koronawirusa
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje i działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID- 19, dotyczące naszej Gminy.

Bardzo wyraźnie rekomendujemy, aż do odwołania:
• unikania osobistych wizyt w poradni!!!
• wszystkie wizyty do lekarzy POZ, zarówno dla osób dorosłych, 

jak i dla dzieci należy umawiać telefonicznie od godz. 7.30 pod 
numerami tel.: 32 235 50 15 oraz 32 428 17 32;

• większość spraw (recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie) moż-
na załatwić zdalnie – w tych sprawach również prosimy o telefo-
niczny kontakt z rejestracją.

Ponadto w Gminnym Ośrodku Zdrowia nie funkcjonuje:
• medycyna pracy (decyzją Głównego Inspektora Pracy);
• laboratorium (punkt poboru materiału do badań); 
• gabinet stomatologiczny.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
GOPS w Ornontowicach prosi o zwrócenie uwagi na osoby starsze, 

samotne, wymagające wsparcia, które nie mają osób bliskich, czy 
rodziny o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, za-
opatrzenie w leki czy załatwienie drobnych spraw urzędowych. Takie 
osoby można zgłaszać do GOPS w Ornontowicach, gdzie uruchomio-
no wsparcie w formie: zakupów na telefon dla osób samotnych po 
70. roku życia, które nie mają rodziny, przyjaciół lub sąsiadów, którzy 
mogliby udzielać takiego wsparcia. Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ornontowicach na czas zagrożenia korona-
wirusem zrobią niezbędne zakupy spożywcze, wykupią lekarstwa 
na receptę. Prosimy zgłaszać się pod numer telefonu: 32 235 45 03 
lub 794 403 158, który będzie czynny w godzinach pracy Ośrodka 
tj. od 7.00 do 15.00.

Dowóz zakupów jest nieodpłatny, natomiast koszty zakupów po-
krywa zamawiający. 

4. Komunikacja w Gminie
Od 16 marca do odwołania zawieszona zostaje bezpłatna komu-

nikacja gminna. Ponadto informujemy, że od 13 marca zmianie uległy 
rozkłady jazdy linii 505, 655 oraz linii K. Bieżące rozkłady jazdy 
dostępne na www.rj.metropoliaztm.pl

5. Punkt PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych od dnia 16 

marca do odwołania czynny jest we wtorki oraz czwartki od godz. 
12.00 do godz. 16.00, w soboty od godz. 9.00 do 13.00. Tel. 32 723 
16 41. Odpady spod posesji są odbierane zgodnie z harmonogramem. 

6. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Od 18 marca 2020 r. porady udzielane są przez telefon lub z wy-

korzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w do-
tychczasowych godzinach pracy punktów. Szczegółowe informacje 
można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.

7. Dyżury radnych Rady Gminy Ornontowice
Od 13 marca do odwołania zawieszono dyżury wszystkich radnych 

Rady Gminy Ornontowice. Kontakt mailowy z Biurem Rady Gminy: 
katarzyna.posilek@ornontowice.pl

8. Świątynia Dumania, kompleksy Orlik i inne
Zamknięte do odwołania są również „Świątynia Dumania – Park 

Archanioła”,  dwa ornontowickie Orliki, kompleks „Bulodrom”, 
wszystkie place zabaw oraz szalety gminne. Urząd Gminy prosi rów-
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nież, aby nie korzystać z siłowni zewnętrznych, a osoby poruszające się 
po Parku Gminnym uprasza się o zachowanie bezpiecznej odległości, 
zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Powyższe działania są podyktowane troską 
o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. 

Ponadto w dobie zagrożenia mieszkańcy 
podjęli m.in. następujące działania:

1. Zakupy z dostawą do domu
W trosce o wspólne bezpieczeństwo kilka ornontowickich restaura-

cji / sklepów wprowadziło możliwość odbioru osobistego oraz dowozu 
zakupów:

• Gościniec u Janusza – dowóz i odbiór osobisty dań (bez 
możliwości przebywania w lokalu) z menu. Szczegóły i za-
mówienia pod nr tel. 511 814 404;

• Leon Burger&Pizza – dowóz i odbiór osobisty dań (bez 
możliwości przebywania w lokalu) z menu. Szczegóły i za-
mówienia pod nr tel. 533 330 755;

• Pizzeria Pub Duet – dowóz (w zależności od dostępności 
kierowcy) i odbiór osobisty dań (bez możliwości przebywania 
w lokalu) z menu. Szczegóły i zamówienia pod nr tel. 604 
782 529;

• Restauracja, Dom Przyjęć i Katering „Solarnia” – 
dowóz i odbiór osobisty dań (bez możliwości przebywania 
w lokalu) z menu. Szczegóły i zamówienia pod nr tel. 786 
117 248 lub 600 933 328;

• Shinok – Ukraińskie specjały – dowóz i odbiór osobisty 
dań (bez możliwości przebywania w lokalu) z menu. Szcze-
góły i zamówienia pod nr tel. 794 540 404;

• Sklep Spożywczo–Przemysłowy Helena Szynkar-
czok – dowóz i odbiór osobisty asortymentu sklepu z myślą 
głównie o seniorach (produkty spożywcze, chemia, kosmetyki 
oraz art. gospodarstwa domowego). Szczegóły i zamówienia 
pod nr tel. 695 615 855;

• Sklep Wielobranżowy Jola – dowóz i odbiór osobisty 
asortymentu sklepu (chemia, kosmetyki oraz art. gospodar-
stwa domowego). W asortymencie NIE znajdują się produkty 
spożywcze. Szczegóły i zamówienia pod nr tel. 728 950 177 
oraz 662 164 941.

Co zrobić kiedy zauważymy u siebie niepokojące obawy?
Jeżeli masz niepokojące objawy, a nie byłeś w ostatnim czasie za granicą 

lub nie miałeś styczności z zakażonym w pierwszej kolejności skorzystaj 
z konsultacji telefonicznej! W takim przypadku dalszy sposób postępo-
wania ustalony zostanie indywidualnie po rozmowie z lekarzem.

Pamiętaj: • NIE zgłaszaj się do przychodni! • NIE korzystaj z transportu 
publicznego! • Zadzwoń do najbliższej stacji sanepidu tel. 32 227 62 15 
lub zgłoś się na oddział zakaźny w szpitalu tel. 887 277 805. 

Jeśli masz pytania, wątpliwości, zadzwoń na infolinię Narodowego Fun-
duszu Zdrowia: 800 190 590.

Ważne nr telefonów:
• Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie: tel. 32 

326 04 30, tel. kom. 798 717 178;
• całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Tychach na temat koronawirusa: 517 497 829;
• Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ko-

ronawirusa: 800–190–590.

nasze dzieci nie wychodziły bez potrzeby 
i nie spotykały się z rówieśnikami. Od 25 
marca Ministerstwo Edukacji wprowadzi-
ło tzw. kształcenie na odległość, obejmu-
jące zasady prowadzenia nauczania na 
odległość. O szczegółach poinformowali 
Was dyrektorzy szkół. 
Ze swojej strony pragnę poinformować, 
że zarówno Urząd Gminy Ornontowice, 
jak i wszystkie jednostki organizacyjne 
urzędu, podjęły szereg działań profilak-
tycznych i zapobiegawczych, o których 
możecie przeczytać obok. Zdaję sobie sprawę, że niektóre z nich mogą być 
dla mieszkańców uciążliwe, jednak zapewniam, że wszystkie działania, 
które podjęliśmy, podyktowane są troską o nasze wspólne bezpieczeń-
stwo i zdrowie. 
Obecny czas wymaga od nas pełnej mobilizacji, dyscypliny i współpracy. 
Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji i musimy sobie z nią poradzić najlepiej 
jak umiemy. Rozsądnie i odpowiedzialnie.
Zapraszam również do bieżącego śledzenia strony internetowej Urzędu 
(www.ornontowice.pl), gdzie jak zwykle zamieszczamy aktualne informacje 
związane z życiem Gminy.

Dużo zdrowia!

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

Drodzy Mieszkańcy!
Cały świat - w tym również i nasza mała ojczyzna - został postawiony w trud-
nej sytuacji. COVID- 19 to już nie tylko informacja o zakażeniach z zagranicy, 
którą jeszcze nie tak dawno słyszeliśmy tylko w telewizji, czy radiu. Koro-
nawirus stanowi dziś realne zagrożenie również w Polsce, chcąc nie chcąc 
zmieniając nasze codzienne życie. 
W związku z tą wyjątkową sytuacją gorąco apeluję do wszystkich Miesz-
kańców: ZOSTAŃCIE W DOMACH! To nie górnolotne frazesy, a najlepsze 
z możliwych działań, jakie każdy z nas może podjąć w walce z epidemią. 
Swoje słowa w sposób szczególny pragnę skierować do osób po sześćdzie-
siątym roku życiu. W trosce o Wasze bezpieczeństwo i zdrowie proszę Was: 
ograniczcie wychodzenie z domu do niezbędnego minimum. O zakupy 
i lekarstwa poproście najbliższych: rodzinę i przyjaciół. Jeśli takowych nie 
posiadacie nie bójcie się skorzystać z pomocy oferowanej przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej lub wolontariuszy naszej parafii. 
Pragnę Was również uczulić na zuchwałe działania oszustów, które odnoto-
wano w naszym powiecie. Podkreślam, że pracownicy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej NIE ODWIEDZAJĄ prywatnych mieszkań w celu ich dezynfekcji. 
Nie dajcie się zwieść i wykorzystać osobom żerującym na epidemii. 
Drodzy Rodzice! Obecny czas to nie ferie, a czas kwarantanny, czyli w miarę 
możliwości maksymalnej izolacji. Apeluję do Was o rozwagę. Dopilnujmy, aby 

2. Dowóz zakupów przez wolontariuszy
Dowóz zakupów przez wolontariuszy zadeklarowała również Pa-

rafia św. Michała Archanioła w Ornontowicach (głównie z myślą 
o osobach starszych i niepełnosprawnych). Kontakt za pośrednictwem  
www.facebook.com/parafiaornontowice/ 

3. Msze święte online
Msze św. naszej parafii można śledzić za pośrednictwem  

www.youtube.pl. Informacje o datach i godzinach transmisji na żywo 
można znaleźć na www.facebook.com/parafiaornontowice. 

ZOSTAŃMY W DOMACH 
– APEL WÓJTA GMINY ORNONTOWICE

Wójt Gminy Ornontowice umożliwi odroczenia lub rozłożenia 
na raty podatku bądź umorzenie zaległości podatkowych, a także 
zwolnienie z czynszu za wynajem lokali gminnych (wynajmowanych 
przez przedsiębiorców), w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa, które są do-
puszczalne przez przepisy prawa. Urząd Gminy będzie indywidual-
nie podchodził do każdego przypadku na wniosek strony. Do końca 
czerwca wstrzymane zostaną także upomnienia i wezwania do zapłaty 
oraz egzekucja zaległości za marzec i kwiecień.

„TARCZA ANTYKRYZYSOWA” DLA MIESZKAŃCÓW 
I PRZEDSIĘBIORCÓW ORNONTOWIC
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W ARTERII CKiP
TELEWIZJA W ARTERII

To, że w Ornontowicach gotuje się dobrze 
i smacznie, wiedzą już nie tylko w naszej 
miejscowości. W marcu telewizja nagrywała 
w naszej Izbie Regionalnej kolejny odcinek 
programu „Rączka Gotuje”. Tym razem Re-
migiusz Rączka zaprosił do programu laure-
atkę Konkursu na Babę Wielkanocną, który 
corocznie jest organizowany przez ARTerię. 
Uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Ornontowicach – Matylda Oleś, na-
uczyła Remigiusza przygotowywać babkę 
orzechową o pięknej nazwie „Zapomniany 
Orzech”. Warto samemu przygotować bab-
kę, jak i ciasteczka drożdżowe. Program 
ma być wyemitowany 4 kwietnia w TVP3 

o godzinie 18.00. Zapraszamy do oglądania 
i dodajemy przepis na babę. Niestety tego-
roczny konkurs z przyczyn nam wszystkich 
wiadomych nie odbędzie się. 

„Zapomniany Orzech” według przepisu 
Matyldy Oleś

Składniki: 250 g masła, 125 ml wody, 
1 szkl. cukru,1 cukier waniliowy, 1 szkl. 
mąki, 1 szkl. zmielonych orzechów lasko-
wych, 50 g posiekanych orzechów lasko-
wych, 4 jajka, 4 płaskie łyżki kakao.

Sposób przygotowania:
Masło, wodę, cukier i cukier waniliowy 

zagotować do rozpuszczenia cukru. Su-
che składniki wymieszać. Do przestudzo-
nej masy maślanej dodać suche składniki 
i żółtka. Wymieszać. Białka ubić i dodać. 
Wymieszać. Piec ok. 45 min. w temp 175 
stopni Celsjusza. Polać glazurą (1/2 kost-
ki margaryny, 1/2 szkl. cukru, 2 i 1/2 łyżki 
wody, 1 i 1/2 łyżki kakao, cukier waniliowy 
– całość zagotować).

ARTERYJNA AKADEMIA  
MALUCHA

Z początkiem marca w ARTerii ruszyły 
nowe zajęcia skierowane do naszych naj-
młodszych milusińskich, poprowadzone przez 
Agnieszkę Matejuk. Zajęcia skierowane są do 
dzieci w wieku 1-3 lat. Zawierają one ele-

menty sensoplastyki, metody pracy Weroniki 
Sherborne, ćwiczenia rytmiki, a także ćwi-
czenia małej i dużej motoryki wspomagającej 
rozwój mowy.

Pierwszym tematem spotkań były kolory, 
którym towarzyszyły zabawy z chustą klan-
za, piosenki z żabką i kurczaczkiem w roli 
głównej oraz prace plastyczne farbkami 3D. 
W czasie zabawy dzieci poznawały kolory, 
wykonywały ćwiczenia i śpiewały. Nie zabra-
kło przerwy na piknik, a ciocia Agnieszka 
zadbała o zdrowe przekąski i wodę. 

Zajęcia spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony rodziców, dlatego też 
zostały utworzone dwie grupy z podziałem 
na wiek dzieci. Spotkanie odbyło się w sali 
zajęć, która została odremontowana i wypo-
sażona w odpowiedni asortyment. Na chwilę 
obecną z wiadomych przyczyn zajęcia zostają 
zawieszone, jednakże zapraszamy do śledze-
nia naszego profilu na FB, gdzie będziemy 
wrzucać pomysły na wspólne spędzanie czasu 
w domu. Życzymy dużo zdrowia i do szyb-
kiego zobaczenia.

SENIORALNA GIEŁDA  
PRZEPISÓW

Z początkiem roku ARTeria, przy wsparciu 
w postaci darowizny Fundacji JSW, rozpoczę-
ła realizację projektu skierowanego do senio-
rów. Projekt ten miał wpłynąć na zwiększenie 
aktywności tej grupy mieszkańców gminy Or-
nontowice oraz pokazać, jak aktywność może 
pozytywnie wpłynąć na zdrowie, kondycję fi-
zyczną i psychiczną osób starszych. 

Działania podzielone są na kilka bloków 
tematycznych. Jednym z nich jest „Senioral-
na Giełda Przepisów” – podczas tych spotkań 
chcieliśmy, by uczestnicy podzielili się z nami 
swoimi przepisami, które „wędrują” z pokole-
nia na pokolenie, przekazywane przez mamy, 
babcie lub ciocie. 

Odbyły się dwa takie spotkania, które 
uświetnił wyjątkowy gość. Remigiusz Rączka 
wraz z nami „zajrzał” do starych heftów w po-
szukiwaniu dawnych smacznych receptur, 
wdając się przy okazji w ciekawe rozmowy 
i wspominki. Zależało nam na zebraniu tych 
przepisów by odtworzyć, „stare hefty”. By 
przysmaki niejednokrotnie gdzieś przez nas 

zapomniane, znów mogły zawitać na naszych 
(i nie tylko) stołach. Tak więc pojawiły się 
m.in. przepisy na ciastka z kleiku ryżowego 
czy  skwarek, wiele przepysznych zup, dań 
głównych i przystawek ze śledziem. By Was 
jeszcze bardziej zaciekawić przedstawiamy 
dwa z przepisów, który otrzymaliśmy od 
uczestniczek projektu.

„Starobawarska wołowina w sosie ce-
bulowym” według przepisu Bronisławy 
Poloczek

Składniki: 1 kg mięsa wołowego, 40 dkg 
cebulki, 2 łyżki masła, 50 g mąki, 50 g oleju, 
50 g przecieru pomidorowego, sól, świeżo 
mielony pieprz, 1/2 litra piwa, 1/4 litra bu-
lionu, 1/8 litra śmietany, 1 łyżka mąki do za-
gęszczenia, otarta skórka z cytryny.

Sposób przygotowania:
Na maśle zeszklić cebulę, mięso obtoczyć 

w mące i usmażyć na oleju, dodać cebulę 
i przecier pomidorowy, doprawić do smaku. 
Dodać piwo, bulion i dusić około 1 godziny. 
Mąkę roztrzepać w śmietanie i wlać do mięsa, 
dodać skórkę z cytryny i doprawić. Podawać 
z kluskami.

„Topielec” według przepisu Danieli Smer-
czek

Składniki: 4 szkl. mąki, 25 dkg masła, 
4 jajka, 2/3 szkl. mleka, 1 szkl. cukru, 1 cu-
kier waniliowy, 10 dkg drożdży,

Sposób przygotowania:
Lekko podgrzej mleko, wkrusz drożdże 

+ 1 łyżkę cukru i jedną łyżkę mąki, postaw 
w ciepłe miejsce. Do garnuszka włóż masło, 
roztop go, do miski przesiej mąkę, wbij jajka, 
wlej rozczyn, letnie masło. Wyrabiaj ciasto 
ręką aż stanie się jednolite. Przełóż ciasto 
do dużego garnka z zimną wodą, jak wypły-
nie, odsącz go ręką i wyjmij z wody. Zrób 
wgłębienie, wsyp cukier i ponownie wyrób 
go ręką. Włóż do keksówki, nagrzej piec do 
180-2000 C  i piecz 45 minut.

Jeśli ktoś nie mógł być na spotkaniach, 
a uważa, iż posiada interesujący przepis, 
którego koniecznie nie może zabraknąć w pu-
blikacji, prosimy o przesłanie go na maila: 
sekretariat@centrumarteria.pl.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP 

Zapomniany orzech wg przepisu Matyldy OleśZapomniany orzech wg przepisu Matyldy Oleś
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Konkurs walentynkowy
Miłośnicy literatury (nie tylko roman-

tycznej) mogli wziąć udział w Konkursie 
Walentynkowym,  zorganizowanym na 
profilu Facebook przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Ornontowicach w weekend 14-
16 lutego 2020 r. Zadanie polegało na wska-
zaniu, jaka jest ulubiona książka o miłości 
i dlaczego właśnie ta konkretna. Spośród 
17 nadesłanych propozycji wylosowano 
jedną, laureatka otrzymała od nas zestaw 
książek i gadżety promocyjne. Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział i wspólną 
zabawę. Mamy nadzieję, że podane przez 
czytelników książki zainspirowały niektó-
rych do ich przeczytania.

Mali ogrodnicy w bibliotece
11 marca 2020 r., w bibliotece odbyło 

się siódme w tym roku szkolnym spotkanie 
w ramach Bibliotecznych Animacji. Tym 

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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razem uczestnicy „zamienili” się w małych 
ogrodników i... sadzili prawdziwe (!) nasio-
na różnych roślinek. Po zakończonej pracy 
i wspólnych zabawach, każdy zabrał donicz-
ki do domu, celem dalszej pielęgnacji i pod-
lewania. Fotografie z efektów pracy można 
oglądać w albumie „Biblioteczne Animacje 
2019/2020” na profilu Facebook Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ornontowicach.

Książki dla dzieci poruszające ważne 
tematy

„Uśmiechamy się i mówimy: Dzień do-
bry!”, „Odwagi przedszkolaku!”, „Oczy 
mrugają – buzie ziewają”, „Kiedy dorosnę, 
zostanę...” - to niektóre przykłady zrealizo-
wanych tematów spotkań dla przedszkolaków 
w ramach Bibliotecznej Akademii Malucha, 
organizowanej przez bibliotekę od kilkunastu 
lat. Oczywiście, spotkaniom zawsze towarzy-

szy książka. Nie tylko jej treść, ale również 
ilustracje i forma edytorska (np. wysuwane 
elementy) potrafią zachwycić i rozbudzić 
wyobraźnię. Jest przy tym okazja do prze-
prowadzania z dziećmi pogadanek i zabaw 
nawiązujących do czytanych książek. Zaję-
cia z obecnymi grupami są realizowane raz 
w miesiącu i będą kontynuowane do końca 
roku szkolnego. Na spotkaniach prezentuje-
my książki z bibliotecznych zbiorów, a więc 
każdy czytelnik (dziecko czy rodzic) może 
również je wypożyczyć do domu.

INFORMACJA DLA 
CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI!

W związku z zaistniałą sytuacją zwią-
zaną z rozprzestrzenianiem się wirusa CO-
VID-19, od 12 marca 2020 r. biblioteka jest 
nieczynna i zarazem niedostępna dla czytel-
ników i użytkowników. Pragniemy poinfor-
mować, że aktualne wypożyczenia książek, 
czasopism i audiobooków zostały w syste-
mie bibliotecznym MAK+ automatycznie 
przedłużone o 30 dni, a opłaty za niezwró-
cone w tym czasie zbiory nie są naliczane. 
Pracownicy na bieżąco monitorują stan 
wypożyczeń. W razie zaistnienia jakichkol-
wiek problemów związanych z wypożyczo-
nymi zbiorami lub rezerwacjami, prosimy 
o kontakt mailowy: biborn@interia.pl.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ornontowicach

Aktywność Stowarzyszenia to nie tylko 
praca przy pasiekach. Podczas cyklicznych 
spotkań, które odbywają się raz w miesią-
cu w Ornontowicach pszczelarze omawiają 
bieżące sprawy swojej działalności. Chętnie 
dzielą się wiedzą z początkującymi oraz 

otaczają opieką tych w podeszłym wieku. 
Przynajmniej raz w roku goszczą na pasie-
ce u wybranego członka Stowarzyszenia. 
Organizowane są także wycieczki do innych 
kół pszczelarskich z terenu Polski, a swoistą 
tradycją jest coroczne spotkanie integracyjne 
z okazji dnia ich patrona – św. Ambrożego. 
Warto również docenić pieczołowicie prowa-
dzą przez Henryka Fillę kronikę, która sta-
nowi nie tylko spis najważniejszych faktów 
z życia Stowarzyszenia, ale również jego 
niekwestionowaną ozdobę.

Nie można także zapominać o działaniach 
społecznych RSP Ornontowice, które skupiają 

się m.in. na edukacji w zakresie upowszech-
niania i rozwoju pszczelarstwa w celu ochrony 
zdrowia i środowiska naturalnego, pobudze-
nia świadomości społeczeństwa i promowania 
roli pszczół jako czynnika plonotwórczego 
i ochronnego dla środowiska naturalnego oraz 
promowaniu produktów pszczelich w profi-
laktyce i leczeniu.

W ubiegłym roku przy wsparciu tut. Urzę-
du oraz ARTerii CKiP RSP Ornontowice uro-
czyście świętowało 100-lecie Pszczelarstwa 
w Ornontowicach. Ponadto Stowarzyszenie 
zostało wyróżnione  statuetką „Ornontowic-
kie Bzy”.

Aktualny zarząd RSP Ornontowice to:  Se-
weryn Kalabis – prezes,  Leokadia Gospodorz 
– wiceprezes, Wiesław Miszczak – sekretarz, 
Ewa Makuch – skarbnik, Henryk Filla – kro-
nikarz, Józef Chuchro – komisja rewizyjna, 
Piotr Mikołejko – członek zarządu, Stanisław 
Jopert – członek zarządu.

Historia ornontowickiego pszczelarstwa sięga 1919 r., kiedy to z inicjaty-
wy ówczesnego Naczelnika Gminy Ornontowice Ignacego Zdzieblika i ks. 
proboszcza Józefa Grunta działalność rozpoczęło Towarzystwo Ogrodni-
czo-Pszczelarskie. Dziś Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą 
w Ornontowicach zrzesza ponad pięćdziesięciu członków z terenu naszej 
Gminy jak i z bliższych i dalszych miejscowości.

ORNONTOWICKIE BZY
Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy 
z siedzibą w Ornontowicach
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Laureatka konkursu wojewódzkiego
Od września 2019 r. w Zespole Szkolno 

– Przedszkolnym w Gminie Ornontowice 
trwały przygotowania uczniów do udziału 
w Wojewódzkich Konkursach Przedmioto-
wych. Podobnie było z językiem polskim, pod 
czujnym okiem polonistek, uczniowie przy-
stąpili do szkolnego etapu konkursu. Świetnie 
przygotowana była uczennica klasy VIII b, 
Paula Kotyczka, która zakwalifikowała się 
do etapu rejonowego. Po kilku tygodniach 
przygotowań, pod czujnym okiem Justyny 
Podbielskiej-Smolorz, uczennica przystąpiła 
do II etapu, który dla naszego rejonu odbył się 
w styczniu 2020 r. w Czerwionce – Leszczy-
nach w Zespole Szkół nr 3.

Po dwóch tygodniach od napisania kon-
kursowego testu, otrzymaliśmy informację, 
że uczennica zakwalifikowała się do III wo-
jewódzkiego etapu konkursu. Rozpoczęły się 
intensywne przygotowania, liczne powtórki, 
czytanie kolejnych lektur. Wielki zapał i za-
angażowanie uczennicy, praca polonistki oraz 
wsparcie rodziców Pauli, przyniosło oczeki-
wane rezultaty.

Finał konkursu odbył się 26 lutego br. 
w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Ślą-
skich w Rybniku. Oczekiwanie na wyniki 
było bardzo stresujące, ale dyrektor naszej 
szkoły Monika Orłowska-Przybyła oraz cała 
społeczność szkoły bardzo wierzyła w sukces 
Pauli.

No i udało się, bo Paula Kotyczka uzy-
skując 54 punkty na teście, została laureat-
ką tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego. Tytuł 
ten zwalnia uczennicę z egzaminu ósmokla-
sisty z zakresu języka polskiego oraz otwiera 
drzwi do wymarzonej szkoły średniej.
 
Powiatowe Zawody w Mini Koszy-
kówce Chłopców 

W ramach sportowej rywalizacji ucznio-
wie naszej szkoły brali udział w Powiatowych 
Zawodach w Mini Koszykówce Chłopców 
w Mikołowie. Brało w nich udział 6 najlep-
szych szkół z całego powiatu. Reprezentacja 
naszej szkoły po wygraniu fazy grupowej 

i półfinału zagrała w finale, gdzie po emocjo-
nującym meczu wygrała z gospodarzami tur-
nieju 11-9. Zwyciężając zawody nasi chłopcy 
będą reprezentować powiat mikołowski w za-
wodach na szczeblu rejonowym. 

IV Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
19 lutego br. trzy uczennice naszej szkoły: 

Paula Kotyczka z VIII b, Klaudia Zajusz 
z VIII b oraz Klaudia Ulbrich z VII b, wzię-
ły udział w IV Festiwalu Piosenki Obcoję-
zycznej w Orzeszu - Jaśkowicach. Uczest-
nicy konkursu zaprezentowali piosenki 

w j. angielskim i j. francuskim. Wszystkie 
występy były na bardzo wysokim poziomie. 
Nasza uczennica, Klaudia Zajusz, zajęła III 
miejsce. 

Konkurs Wiedzy o Karolu Miarce
21 lutego br. odbył się szkolny konkurs 

wiedzy o naszym patronie Karolu Miarce. 
Uczestnicy byli podzieleni na dwie kategorie 
wiekowe: uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII. 
Wszyscy wykazali się dużą wiedzą na temat 
życia i twórczości naszego patrona. Organi-
zatorami konkursu były Hanna Potyka i Kor-
nelia Osińska-Kurpas.

W kategorii klas IV-VI zwycięzcą został 
uczeń klasy IV a Rudra Locke, natomiast 
w kategorii klas VII-VIII uczennica klasy 
VII b Magdalena Korandy. 

Spotkanie z Ekwadorczykiem
21 lutego br. uczniowie klas I-III spotkali 

się z Jorge Salazar znanym jako Sangre An-
cestral – rdzennym Indianinem. Pochodzi on 
z Ekwadoru z plemienia Kichwa Otavalo. 
W Polsce mieszka ponad 10 lat. Artysta 
wykonał tradycyjną i relaksacyjną muzykę na 
instrumentach andyjskich. Opowiedział rów-
nież o zwyczajach panujących w jego kraju.

Mistrzostwa Powiatu Mikołow-
skiego w Narciarstwie Alpejskim

26 lutego br. w Wiśle na stoku Siglany od-
były się Mistrzostwa Powiatu Mikołowskiego 
w Narciarstwie Alpejskim. Reprezentujący 
naszą szkołę zawodnicy dzielnie walczyli 
i zdobyli: drugie miejsce na podium druży-
nowo oraz jedno indywidualne, drugie miej-
sce drużyny chłopców rocznik 2006 i star-
si, trzecie miejsce chłopców rocznik 2007 

i młodsi oraz trzecie miejsce indywidualnie 
dla Katarzyny Sobczyk z klasy VIII.

Odznaka Szkoły eTwinning
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie 

Ornontowice został wyróżniony prestiżową 
odznaką Szkoły eTwinning. eTwinning School 
Label 2020-2021 jest uznaniem nie tylko oso-
bistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, 
ale także docenieniem działań, zaangażowania 
i osiągnięć całego szkolnego zespołu eTwin-
ning. Szkoły eTwinning są siecią wiodących 
szkół, uznanymi liderami w  obszarach: prak-
tyki cyfrowej, praktyki w zakresie e-Bezpie-
czeństwa, innowacyjności i kreatywności 
w podejściu do nauczania, promowania usta-
wicznego rozwoju zawodowego kadry oraz 
promowania praktyk uczenia się nauczycieli 
i uczniów w oparciu o współpracę.

Za podjęcie tych działań na terenie naszej 
placówki uzyskaliśmy to znakomite wyróż-
nienie na skalę ponad europejską.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach
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Sponsorem nagród dla uczest-
ników konkursu był Sklep Spo-
żywczo – Przemysłowy H. Szyn-
karczok, Sklep Wielobranżowy 
Jola – Jolanta Sodzawiczny oraz 
Cukiernia Cichoń Ornontowice. 
Jurorzy w  składzie: Wicedy-
rektor ZSP Ryszard Wystemp, 
Maria Zawierta-Tomala z  Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego, Bronisława Porembska 
z  Koła Gospodyń Wiejskich, 
kierownik szkolenia praktycz-
nego w ZSP Damian Łyko, Teresa Zdzie-
blik-Kudła i  Danuta Łączyńska zdecy-
dowali o  przyznaniu: równorzędnego 
I miejsca dla trzech zespołów: 
1. Pauliny Kociuby i Martyny Moś, 
2. Piotra Kaleja i  Pawła Barczyka – 

uczniów z  Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Ornontowicach, 

3. Natalii Knapczyk, Dominiki Szukały, 

Weroniki Kołodziej, Pauliny Orlewicz 
i Mai Śliwki – uczennic z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-

tulujemy i zapraszamy do udziału w następ-
nych konkursach.

Organizatorzy konkursu bardzo serdecz-
nie dziękują sponsorom za ufundowanie 
produktów i nagród dla uczestników.

Tekst i zdjęcie: Danuta Łączyńska

Moja wersja „Ornontowickiej Kopy”

Praktyki na promach

26 lutego br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach od-
był się międzyszkolny konkurs  „Moja wersja Ornontowickiej Kopy” zor-
ganizowany przez Teresę Zdzieblik-Kudła i Danutę Łączyńską. We wtorek 10 marca w pracowni ga-

stronomicznej TG1, ZSP Ornontowi-
ce odbył się pierwszy blok warszta-
tów kulinarnych „Kuchnie świata”. 
Warsztaty zostały przeprowadzone 
w ramach projektu Śląskiej Wyższej 
Szkoły Medycznej w Katowicach 
„Wiedza, rozwój, zdrowie - warszta-
ty edukacyjne dla młodzieży - Trze-
cia Misja Uczelni” dla osiemnastu 
uczniów naszej szkoły.

W dniach od 22 lutego do 7 marca 2020 r. siedmiu uczniów Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Ornontowicach odbywało swoje dwutygodniowe 
praktyki zawodowe na promach firmy Unity Line pływających po Morzu 
Bałtyckim pomiędzy Polską a Szwecją.

Sześciu uczniów zdobywało nowe do-
świadczenia na promie WOLIN, nato-
miast jeden uczeń swoje praktyki odbywał 
na promie GRYF. Byli to uczniowie kształ-
cący się w zawodach: technik hotelarstwa 
(4 osoby) i technik żywienia i usług ga-
stronomicznych (3 osoby).

Hotelarze praktyki odbywali w dziale 
housekeepingu, w kafeterii (obsługa konsu-
menta) i na recepcji, żywieniowcy natomiast 
pogłębiali swoje umiejętności kulinarne 
w kuchni. Z relacji naszych praktykantów 
zgodnie wynika, że było to dla nich niemałe 
wyzwanie. Zostali rzuceni na głębokie wody. 

W przenośni i dosłownie. Nie wszystkie dni 
były kolorowe... Morze powitało ich sztor-
mem, niektórzy odczuli skutki choroby mor-
skiej. Dużo pracy, mało snu, praca z ludźmi 
wymagająca i trudna, doskwierał im ograni-
czony kontakt z rodziną, tęsknota… 

Ale po powrocie zgodnie stwierdzili, że 
zdobyli nowe doświadczenia i poszerzyli swo-
je horyzonty. W naszych oczach nie tylko za-
liczyli praktyki zawodowe, ale zdali egzamin 
z odwagi i dojrzałości. I właśnie z takich po-
wodów warto się odważyć na przygodę, która 
zostanie w ich sercach na całe życie! 

Tekst i zdjęcie: 
ZSP w Ornontowicach

Pod bacznym okiem wykładowcy 
z ŚWSM w Katowicach uczniowie wyko-
nali potrawy rożnych narodów: hummus 
klasyczny z cieciorki, tabuleh z drobnej 
kaszy bulgur, szakszukę, mutabal z bakłaża-
na, spaghetti carbonera, naleśniki francuskie 
oraz sałatkę grecką.

Warsztaty zakończyły się wielką ucztą, 
podczas której każdy z uczestników mógł 
degustować wszystkie wykonane potrawy, 
które zachwycały smakiem.

Tekst i zdjęcie: ZSP w Ornontowicach 

Warsztaty kulinarne
„Kuchnie Świata”

Zajęcia praktyczne w hotelu

Jest to nowoczesny obiekt spełniający 
wymagania zarówno klientów biznesowych, 
jak również gości podróżujących w celach 
turystycznych. 

Celem zajęć praktycznych było poznanie 
organizacji i technik pracy w sieciowym 
obiekcie hotelarskim, z uwzględnieniem 
pracy recepcji, służby pięter i gastrono-
mii. Naszym przewodnikiem po hotelu 
była Pani Kierownik Pionu Hotelowego, 
której serdecznie dziękujemy za przyjęcie, 
jak również bardzo merytoryczne podej-
ście do grupy. Całość zrobiła na nas duże 
wrażenie. 

Tekst: ZSP w Ornontowicach 

19 lutego br. w ramach zajęć prak-
tycznych grupa uczniów klasy III 
i  II Zespołu Szkół Ponadpodsta-
wowych w Ornontowicach kształ-
cąca się w zawodzie technik hote-
larstwa odwiedziła PARK HOTEL 
DIAMENT KATOWICE****. 
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PODARUJ 1% PODATKU
NA GKS „GWAREK” ORNONTOWICE

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

i wspieranie sportowych talentów.

Numer KRS 0000025579

11 lutego br. ogłoszono konkurs na 
stanowisko dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
– Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornon-
towicach. Następnie, 28 lutego Komi-
sja Konkursowa dokonała rozpatrzenia 
złożonych przez dwóch kandydatów 
dokumentów. W wyniku przeprowadzo-
nej procedury naboru na kolejne sześć 
lat, ponownie został wybrany dr hab. 
n. o zdr. Tomasz Holecki  prof. nadzw. 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Nowo wybrany – „stary” – dyrektor swoje 
obowiązki kontynuuje od 18 marca br. 

21-letni Jakub jest wychowankiem 
GKS „Gwarek” Ornontowice, gdzie 
przygodę z piłką rozpoczął już jako 
czwartoklasista. Następnie występował 
w drużynach juniorskich: Stadionu Ślą-
skiego Chorzów, Legii Warszawa oraz 
Rakowa Częstochowa. Od 2017 r. repre-
zentuje barwy I-ligowego GKS-u Tychy.

Już od końca ubiegłego roku na parkingu 
przy P.H. Anatol stoi prawidłowo zaparko-
wany, biały samochód marki Mercedes. Po-
zostawionym przez kilka miesięcy na swo-
ją łaskę pojazdem zainteresował się Urząd 
Gminy, który zgłosił sprawę policji.  

Po rozpoznaniu sprawy orzescy funkcjo-
nariusze mogą jednak zrobić niewiele, gdyż 
pojazd nie nosi znamion wraku (posiada ta-
blice rejestracyjne i jest ogólnie w dobrym 
stanie wizualnym i technicznym). Ponadto 
jest zaparkowany prawidłowo, w miejscu do 
tego przeznaczonym, nie tamuje ruchu ulicz-
nego i nie stwarza jego zagrożenia. 

Co więc można w tej sytuacji zrobić? 
Ustalić właściciela pojazdu i nakłonić go 
do jego usunięcia. Tożsamość właściciela 
jest policji znana, jednak dalsze działania 
zmierzające do usunięcia samochodu z or-
nontowickiego parkingu niestety nie przy-
niosły jak dotąd rezultatu… 

Jak długo jeszcze biały Mercedes będzie 
„zdobił” nasz parking…?

Tomasz Holecki dyrektorem 
GOZ na kolejne 6 lat  

Sportowe Osobowości Roku 
Powiatu Mikołowskiego 
po raz ósmy

Porzucony 
samochód…
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6 marca br. odbyła się ósma edy-
cja Gali Sportowe Osobistości 
Roku Powiatu Mikołowskiego 
organizowanej przez redakcję 
„Naszej Gazety”. Wśród wyróż-
nionych znalazł się mieszka-
niec Ornontowic – Jakub Piątek.  



Ze swej strony władze Centrum Zdrowia zwra-
cają się o pomoc i wsparcie finansowe.

– Dziś potrzebujemy respiratorów, pomp infuzyj-
nych, kardiomonitorów oraz środków na utworzenie 
pełnowartościowej izolatki szpitalnej umożliwia-
jącej odseparowanie pacjentów z SARS-CoV-2, 
a także środków ochrony indywidualnej. Dlatego 
w imieniu Zarządu spółki Centrum Zdrowia zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie 
naszej jednostki. Każda zaoferowana pomoc będzie 
dla nas nieocenioną – mówi Cezary Tomiczek Pre-
zes Zarządu .

Pomoc można przekazywać 
na konto bankowe 
Centrum Zdrowia: 

PKO BP Tychy 
59 1020 2528 0000 0002 0269 3463.
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE

„Zarząd Powiatu Mikołowskiego, kierując się 
dobrem mieszkańców powiatu, popiera stanowiska 
Rad Miejskich Mikołowa i Orzesza, Rady Gminy 
Ornontowice, stanowiska Burmistrza Mikołowa 
i Wójta Gminy Ornontowice oraz dyrekcji Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego. Tym samym Zarząd Powiatu 
Mikołowskiego wyraża stanowczy sprzeciw odno-
śnie wszystkich trzech proponowanych wariantów 
przebiegu linii kolejowej dużych prędkości nr 170 
w ciągu nr 7” – to fragment uchwały, którą przyjął 
Zarząd Powiatu 3 marca. W ten sposób poparł on 
protest gmin naszego powiatu sprzeciwiających się 
projektowi  „Strategicznego Studium Lokalizacyjne-
go Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” 
w części kolejowej programu CPK  obejmującego 

Biorąc pod uwagę  obecną sytuację epidemio-
logiczną i w związku z wprowadzeniem z dniem 
13 marca br. całkowitego wyłączenia wizyt w sta-
rostwie, w tym również w wydziale komunikacji 
i transportu, Starosta Mikołowski podjął decyzję, że 
powyższa sytuacja wyłącza karanie właścicieli po-
jazdów z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ru-
chu drogowym tj.  obowiązku informowania starosty  
w terminie 30 dni o zbyciu i nabyciu pojazdu, oraz 
obowiązku rejestracji w terminie 30 dni od daty spro-
wadzenia pojazdu z kraju członkowskiego Unii Euro-
pejskiej. Powyższa decyzja obowiązuje do odwołania.

Zgłoszenie drogą elektroniczną 
Starostwo powiatowe zachęca również do  dokony-

wania zgłoszeń kupna i sprzedaży samochodu drogą 
elektroniczną. 

W tym celu należy przygotować:

 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Czasowe wyłączenie kar dla właścicieli pojazdów

Sprzeciw Zarządu wobec kolei dużych prędkości
trzy warianty tras w ciągu nr 7 linii kolejowej nr 170 
dla kolei dużych prędkości.

W dokumencie tym zapisano również iż „Propo-
nowane trzy warianty nowej linii dla kolei dużych 
prędkości przebiegające przez tereny naszego powiatu 
opiniujemy negatywnie. Nasz głośny sprzeciw budzi 
przebieg linii kolejowej nr 170 wytyczonej przez te-
reny Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz istniejące 
i powstające obecnie tereny zabudowy mieszkaniowej, 
a także z uwagi na występowanie na nich licznych 
szkód górniczych.”

Członkowie zarządu postulują również, by przy 
ustalaniu ostatecznej wersji przebiegu linii szybkich 
kolei wykorzystać istniejącą infrastrukturę linii kole-
jowej 140 (Katowice-Rybnik). „Apelujemy, by przy 

opracowywaniu kolejnych wersji ściśle i konstruk-
tywnie współpracować z samorządami, przez które 
szybka kolej ma przebiegać. Projektowana inwestycja 
nie  może godzić w interesy lokalnych społeczności 
i ich rozwój w myśl wieloletnich strategii.”

Stanowisko Zarządu przekazane zostało Prezeso-
wi Rady Ministrów, Zarządowi Centralnego Portu 
Komunikacyjnego Sp. z o.o., Marszałkowi Sejmu, 
Marszałkowi Senatu, Ministrowi Infrastruktury, 
Marszałkowi Województwa Śląskiego, Wojewo-
dzie Śląskiemu, Przewodniczącemu Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, Radom Gmin Powiatu 
Mikołowskiego, Burmistrzom i Wójtom Gmin Po-
wiatu Mikołowskiego, Dyrekcji Śląskiego Ogrodu 
Botanicznego. Pod dokumentem podpisali się staro-
sta mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta Tadeusz 
Marszolik oraz członkowie Zarządu Powiatu Grażyna 
Nazar, Henryk Stencel i Janina Szołtysek.  

• dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcemy 
zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, 
dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdują się 
np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-
-sprzedaży lub na fakturze VAT,

• dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
• skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza 

zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-
-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.
Następnym krokiem jest zalogowanie się przy 

pomocy Profilu Zaufanego na stronie www.gov.pl. 
Po zalogowaniu należy wybierać sekcję Usługi dla 
obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kate-
gorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po roz-
winięciu się spisu e-usług wybrać i kliknąć w Zgłoś 
zbycie lub nabycie pojazdu, np. sprzedaż, kupno 
lub darowiznę (usługa online). I teraz najważniejsze 
kliknięcie – w przycisk „Wyślij zgłoszenie”. Tutaj 

należy wybrać cel zgłoszenia: zbycie lub nabycie po-
jazdu. Trzeba będzie wpisać dane pojazdu i dołączyć 
skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie 
pojazdu. Kolejne kroki to sprawdzenie i ewentualne 
uzupełnienie danych i podanie danych zbywcy/na-
bywcy pojazdu. Konieczne będzie też zaadresowanie 
formularza zgłoszenia. Zgłoszenie powinno trafić do 
wydziału komunikacji urzędu, zgodnie z miejscem 
zamieszkania właściciela pojazdu. Może to być: sta-
rostwo powiatowe, urząd miasta – jeśli pojazd jest 
zarejestrowany w mieście na prawach powiatu. Po 
sprawdzeniu formularza zawiadomienia, trzeba pod-
pisać go profilem zaufanym i wysłać. Wyświetli się 
komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na 
skrzynkę na koncie Mój Gov nadejdzie urzędowe 
poświadczenie przedłożenia (UPP).

Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający 
złożenie zawiadomienia.

Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zareje-
strowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Więcej 
na stronie www.mikolowski.pl

W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji życzymy 
Mieszkańcom Ornontowic 

zdrowia i spokoju.
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne 

będą dla Państwa czasem wiary i nadziei na lepsze jutro...

w imieniu Zarządu Powiatu

Starosta Mikołowski

Mirosław Duży

w imieniu Rady Powiatu

Przewodnicząca

Barbara Pepke

– Wybuch epidemii koronawirusa doprowadził do 
sytuacji, że brakuje nie tylko pieniędzy, ale również 

Apel o pomoc dla szpitala  
3 mln złotych na bieżącą działalność oraz 400 maseczek i tysiąc par jedno-
razowych rękawiczek – to pomoc jaką Powiat Mikołowski przekazał Cen-
trum Zdrowia w Mikołowie. 

niedostępne na rynku stały się środki ochrony in-
dywidualnej. Brakuje maseczek, gogli, rękawiczek, 
kombinezonów i wszystkiego, co jest z tym związane, 
a nasz szpital, pomimo że nie jest placówką zakaźną, 
ani nie posiada oddziału zakaźnego, ponosi tego 
koszty. Starostwo ze swej strony przekazało już Cen-
trum Zdrowia 400 maseczek i tysiąc par rękawiczek. 
Dodatkowo zamówiliśmy kolejną partię maseczek, 
tym razem 10 tysięcy sztuk i w najbliższych dniach 
winny one dotrzeć do Centrum Zdrowia – zapewnia 
starosta mikołowski Mirosław Duży.

Budownictwo, architektura, urbanistyka: (32) 3248244

Komunikacja, drogownictwo i transport:

Prawo jazdy: (32) 3248122

Rejestracja pojazdów: (32) 3248124, (32) 3248183

Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami:

(32) 3248188

Edukacja, kultura i sport: (32) 3248167

Ochrona środowiska, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo,

rybołówstwo: (32) 3248266

Zdrowie i sprawy społeczne: (32) 3248175

Sprawy obywatelskie: (32) 3248144

Numery infolinii:

Informacja online:
 

mikolowski.pl/zalatw-

sprawe/

ZADZWOŃ
DO NAS
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

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

KORONAWIRUS – WAŻNE NUMERY 
Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Mikołowie:  32 326 04 30, 798 717 178
Całodobowa infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Tychach na temat koronawirusa:  517 497 829
Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia  
w zakresie koronawirusa:  800 190 590 

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

Urząd Gminy Ornontowice 
Sekretariat  32 330 62 11
Biuro Obsługi Stron  32 330 62 00
Biuro Rady Gminy Ornontowice  32 330 62 21
Wydział Finansowy i Budżetu  32 330 62 06
Wydział Organizacyjny  32 330 62 11
Wydział Rozwoju i Inwestycji  32 330 62 24
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości  
i Gospodarki Gruntami  32 330 62 29
Referat Komunalny  32 330 62 35
Referat Promocji i Informacji  32 330 62 25
Referat Zamówień Publicznych  32 330 62 22
Redakcja „Głosu Ornontowic”  32 330 62 55
Urząd Stanu Cywilnego  32 330 62 26
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego  32 330 62 67
Portiernia Urzędu Gminy  32 330 62 04

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

INNE 
Apteka św. Stanisława – Ornontowice  32 237 81 41
Apteka „NOVA” – Ornontowice  32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny – Ornontowice  602 573 096
Dyspozytor „Akcja Zima” – drogi gminne  501 548 282
Dyspozytor „Akcja Zima” – drogi powiatowe  660 764 079
PSZOK – Ornontowice  32 723 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

Informacje z Gminy 
Ornontowice 
na bieżąco: 

/www.facebook.com/Ornontowice/ 


