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Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamen-
towe Gody, świętowały w czerwcu br. dwie 
ornontowickie pary: Państwo Józefa i Franci-
szek Pastor oraz Państwo Helena i Józef Ha-
nak. Z tej okazji dostojnym Jubilatom władze 
samorządowe Gminy Ornontowice przesłały 
Gratulacje z życzeniami kolejnych lat pełnych 
zdrowia i radości, jak również tego, by cieszyć 
się życiem w każdym jego momencie.

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach informuje, iż wnioski na 
świadczenie „Dobry Start” (300+) można 
składać:  

• elektronicznie od 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem portalu Em-
patia https://empatia.mpips.gov.pl/, platformy usług elektronicz-
nych ZUS https://www.zus.pl/pue oraz bankowości internetowej.

• papierowo od 1 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem poczty lub 
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach na ul. Żabik 9/9. 
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 w naszej 

Gminie zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej, która 
jest przystępna i dużo szybsza.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach infor-
muje, iż aktualnie informacje ustalające prawo do świadczenia 
wychowawczego 500+ obowiązują do 31.05.2021 r.

Kolejne wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ na nowy 
okres świadczeniowy będzie można składać:

• elektronicznie od 1 lutego 2021 r.
• papierowo od 1 kwietnia 2021 r.
Przypominamy, iż na nowo narodzone dzieci wnioski można 

składać w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. 

Od 1 lipca 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do:
• zasiłku rodzinnego z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/2021,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadcze-

niowy 2020/2021,
można składać elektronicznie wyłącznie za pomocą portalu Em-

patia. 
Od 1 sierpnia 2020 r. powyższe wnioski można składać  również  

papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ornontowicach na ul. Żabik 9/9 w następujących godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 8.00 – 14.30
Środa: 8.00 – 16.30
Piątek: 8.00 – 12.30

Z okazji Dnia Ojca
wszystkim Tatom życzymy

zdrowia, szczęścia i pomyślności
 w życiu osobistym i zawodowym.

Niech Wasze pociechy będą dla Was
źródłem radości i powodem do dumy,

a Ich uśmiech niech dodaje
 Wam wytrwałości i siły

w trudach dnia codziennego.

Wójt Gminy
Marcin Kotyczka

Zastępca Wójta Gminy
Dariusz Spyra

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski

23 czerwca 2020 r.

Ta miłość trwa 
od 60 lat

– Diamentowe Gody

Informacja dotycząca 
programu „Rodzina 

500+”

WAŻNE ! Informacja dotycząca 
programu „Dobry start” 

(300+) 
w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego 2020/2021

Informacja dotycząca składania wniosków na zasiłek 
rodzinny z dodatkami oraz świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021
Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień oraz druki wnio-

sków i oświadczeń do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy 
i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/co-robimy-
-wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi oraz u pracowników Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach w siedzibie na  
ul. Żabik 9/9, nr tel. 032 235 45 03, 796 076 480.

Wzory wniosków na świadczenia są do pobrania w siedzibie 
Ośrodka ul. Żabik 9/9 oraz na stronie https://www.gov.pl/web/ro-
dzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-
-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019
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W kwestii porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego w pierwszej kolejności głos zabrał 
jeden z zaproszonych gości, Zastępca Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Orzeszu – 
nadkom. Dariusz Widuch, który stwierdził, 
że Gminę Ornontowice można uznać za 
bezpieczny teren. Przypomniał również, że 
jeden z funkcjonariuszy orzeskiego komisa-
riatu – asp. Mariusz Sacawa od stycznia br. 
pełni funkcję dzielnicowego wyłącznie na 
terenie Ornontowic.

Następnie głos zabrał Zastępca Naczelnika 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Mikołowie – asp. szt. Ma-
rek Ścierski, który przedstawił analizę i oce-
nę stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu 
mikołowskiego oraz realizację zadań i efekty 
pracy policjantów swojego Wydziału w 2019 
roku. Pod tym względem Gmina Ornontowice 
również jest jedną z bezpieczniejszych gmin 
w naszym powiecie.

Z kolei Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej w Mikołowie – bryg. 
mgr inż. Damian Krawczyk zaprezentował 
statystki interwencji straży pożarnej za 2019 
rok. W Ornontowicach odnotowano w tym 
okresie łącznie 68 zdarzeń, w tym 9 poża-
rów, 56 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy 
fałszywe. Natomiast od początku br. straża-
cy brali udział w 22 zdarzeniach związanych 
z koronawirusem.

Po przedstawieniu sprawozdań przewod-
niczących Komisji Stałych z prac między se-
sjami radni przystąpili do podjęcia uchwał. 

Sesja Rady Gminy 
25 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Ornontowice, która w głów-
nej mierze poświęcona była ocenie stanu porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego oraz sytuacji finansowej naszej Gminy. Ze względu na stan pan-
demii obrady po raz kolejny przeprowadzono w sposób zdalny. 

Najważniejsza z nich dotyczyła emisji ob-
ligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. Radni jednogłośnie postanowili, 
że Gmina Ornontowice wyemituje 15 000 
obligacji o wartości nominalnej 1000 zł 
każda, na łączną kwotę 15 000 000 zł oraz 
upoważnili Wójta Gminy do dokonywania 
wszelkich czynności związanych z przy-
gotowaniem i przeprowadzeniem emisji 
obligacji. Zgodnie z podjętą uchwałą, czas 
wykupu obligacji przewidziano na lata 2025-
2032. Emisja obligacji ma na celu 
pozyskanie środków pieniężnych 
na pokrycie deficytu budżetowego 
wynikającego z realizacji zadań in-
westycyjnych. Obligacje komunalne 
w swej istocie spełniają funkcję kre-
dytu, jednak są dla Gminy bardziej 
korzystne niż tradycyjny, komercyjny 
kredyt bankowy. Wynika to przede 
wszystkim z uwagi na ich elastycz-
ność. Instrument ten daje możliwość 
określenia takich terminów wykupu 
(spłaty kapitału), które zapewniają 
bezpieczeństwo w zakresie płynności 
finansowej budżetu. Emisja obligacji 
komunalnych ma na celu zapewnić 
środki niezbędne dla dalszego funk-
cjonowania i rozwoju Gminy.

Ponadto radni podjęli uchwały m.in.
ws. zmian budżetu gminy na 2020 rok, 
wyrażenia poparcia dla apelu Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczy-
nach skierowanego do województwa 

Ornontowice 
– jak głosowaliśmy 

w wyborach prezydenckich?
28 czerwca odbyła się pierwsza tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 64,51%, natomiast w Ornontowicach była nieco 
wyższa, gdyż ukształtowała się na poziomie 65,83%. Spośród 4668 uprawnionych do gło-
sowania ornontowiczan zagłosowało 3073 wyborców, z czego 10 głosów było nieważnych. 

Jak dokładnie podzieliły się nasze lokalne głosy? 
• Andrzej Duda – 1537 (50,18%), 
• Rafał Trzaskowski – 620 (20,24%), 
• Szymon Hołownia – 508 (16,59%), 
• Krzysztof Bosak – 277 (9,04%), 
• Władysław Kosiniak-Kamysz – 57 (1,86%), 
• Robert Biedroń – 41 (1,34%). 
Pozostali kandydaci otrzymali mniej niż 1% naszego poparcia. Druga tura wyborów 

prezydenckich odbędzie się 12 lipca br.

śląskiego o przebudowę drogi wojewódzkiej 
nr 915. Jedną z uchwał, a mianowicie ws. wy-
rażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Ornontowice, radni większością 
głosów odrzucili. 

Wszystkie uchwały dostępne są w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

W informacjach Wójta Gminy Marcin 
Kotyczka przypomniał, że Urząd Gminy 
Ornontowice w dalszym ciągu przyjmu-
je interesantów wyłącznie po uprzednim 
zgłoszeniu i umówieniu wizyty, bezwzględ-
nie z zachowaniem niezbędnych środków 
ostrożności i rygorów sanitarnych. Urząd 
w dalszym ciągu rekomenduje załatwianie 
spraw w sposób zdalny. Poinformował o za-
kończonych inwestycjach z Funduszu Dróg 
Samorządowych (sięgacz przy ul. Orzeskiej 
i dwa sięgacze przy ul. Tartacznej). Odnośnie 
Programu Słoneczna Gmina Ornontowice II – 
wykonawca przekazał do akceptacji wszystkie 
81 indywidualnych projektów technicznych, 
a planowane rozpoczęcie montażu instalacji 
nastąpi od 29 czerwca br. Do końca czerwca 
mają się zakończyć prace związane z wymia-
ną urządzeń na placu zabaw przy ul. Chudow-
skiej oraz budowa Fit Parku przy os. Żabik. 

W końcowej części obrad odczytano od-
powiedzi Wójta Gminy na dwie interpela-
cje z poprzedniej sesji (ws. natężenia ruchu 
ulicznego na ul. Leśnej oraz montażu progu 
zwalniającego na ul. Solarnia) i jedną nową 
interpelację zgłoszoną przez radnego Zbignie-
wa Machulika dot. uporządkowania terenu 
wzdłuż Potoku Ornontowickiego.

Kolejna Sesja Rady Gminy planowana jest 
na 27 sierpnia br. Transmisja z obrad XIXI 
Sesji Rady Gminy Ornontowice dostępna 
jest na: www.youtube.com/user/GminaOr-
nontowice
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17 czerwca w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się uroczyste 
wręczenie Statuetek „Ornontowickie Bzy”. Po wnikliwej analizie zgłoszonych wnio-
sków kapituła jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu w 2020 roku 4 wyróżnień.

Począwszy od 2005 roku Statuetki „Or-
nontowickie Bzy” wręczane są nieprze-
rwanie co roku. Do  tej pory wręczono je 
łącznie 91 razy. Laureatami były osoby, in-
stytucje i firmy zasłużone w kategoriach: 
„Działalność społeczna” (33 laureatów), 
„Dla Ornontowic” (40 laureatów), „Przed-
siębiorczy i operatywni” (17 laureatów), 
„Młodzi i aktywni” (1 laureat). W tym roku 
kapituła jednogłośnie przyznała cztery ko-
lejne statuetki, a do zacnego grona laure-
atów dołączyli:

– w kategorii „Działalność społeczna” – 
Agnieszka Wojtaś,

– w kategorii „Dla Ornontowic” – Iwona 
Woźniak,

– w  kategorii „Dla Ornontowic”  
– Krzysztof Zdrzałek,

– w kategorii „Przedsiębiorczy i opera-
tywni” – PTS PLAST Smerczek Sp. J.

Uroczystość prowadziła Kierownik Refe-
ratu Promocji i Informacji – Iwona Skrzyp-

„Ornontowickie Bzy” 2020 wręczone! 

czyk, a statuetki, dyplomy oraz kwiaty 
wręczali:

• Wójt Gminy, Marcin Kotyczka
• Zastępca Wójta Gminy, Dariusz 

Spyra
• Przewodniczący Rady Gminy, 

Henryk Nieużyła
• Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 

Ryszard Milanowski
• Przewodniczący Komisji Spraw 

Społecznych Rady Gminy, Sebastian 
Spyra

• Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej, Katarzyna Walczak

• Prezes OSP, Sławomir Bijak
• Dyrektor Zespołu Szkolno–Przed-

szkolnego, Monika Orłowska–Przy-
była

• Dyrektor ARTerii CKiP, Aleksandra 
Malczyk.

Część artystyczną w postaci utworów 
wykonywanych na wiolonczeli i saksofo-

nie zapewnili: Ka-
tarzyna Kotyczka, 
Michalina Gra-
czek, uczeń dru-
giej klasy ZS–P 
w Gminie Ornon-
towice i  drugiej 
klasy wiolonczeli 
– Jakub Kotycz-
ka oraz uczennica 
szóstej klasy ZS–P 

w Gminie Ornontowice i trzeciej klasy sak-
sofonu Szkoły Muzycznej w Rudzie Śląskiej 

– Anna Kotyczka.
Niestety ze względu na 

obostrzenia w zakresie zgro-
madzeń publicznych w uro-
czystości mogła wziąć udział 
ograniczona liczba osób, dla-
tego organizatorzy nie mogli 
zaprosić wszystkich dotych-
czasowych laureatów.

Serdecznie gratulujemy te-
gorocznym laureatom!

Anna KotyczkaAnna Kotyczka

Od lewej: Ryszard Milanowski, Iwona Woźniak, Aleksan-Od lewej: Ryszard Milanowski, Iwona Woźniak, Aleksan-
dra Malczyk, Marcin Kotyczka.dra Malczyk, Marcin Kotyczka.

Od lewej: Jakub, Katarzyna, Anna Kotyczka.Od lewej: Jakub, Katarzyna, Anna Kotyczka.

Od lewej: Sebastian Spyra, Agnieszka Wojtaś, Od lewej: Sebastian Spyra, Agnieszka Wojtaś, 
Monika Orłowska-Przybyła, Marcin Kotyczka.Monika Orłowska-Przybyła, Marcin Kotyczka.

Od lewej: Michalina Graczek, Katarzyna Kotyczka.Od lewej: Michalina Graczek, Katarzyna Kotyczka.

Od lewej: Dariusz Spyra, Katarzyna Walczak, Krzysz-Od lewej: Dariusz Spyra, Katarzyna Walczak, Krzysz-
tof Smerczek, Marcin Kotyczka.tof Smerczek, Marcin Kotyczka.

Od lewej: Henryk Nieużyła, Krzysztof Zdrzałek, Sławomir Od lewej: Henryk Nieużyła, Krzysztof Zdrzałek, Sławomir 
Bijak, Marcin Kotyczka.Bijak, Marcin Kotyczka.
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Jednym z podstawowych celów systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi jest 
osiągnięcie, wymaganych ustawą o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 
kierowanych na składowiska oraz zwiększe-
nie poziomu recyklingu i odzysku odpadów 
zbieranych selektywnie. Zgodnie z art. 3b 
przywołanej ustawy oraz zgodnie z rozpo-
rządzeniem ministra środowiska z 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygoto-
wania do ponownego użycia i odzysku in-
nymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych, gminy do dnia 31 grudnia 
2020 r. są zobowiązane osiągnąć:

• poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: pa-
pier, metale, tworzywa sztuczne 
i szkło – co najmniej 50%;

• poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, 
iż Spółka GEOFIZYKA TORUŃ SA (na 
zlecenie PGNiG SA) będzie prowadziła 
badania geofizyczne (prace 
sejsmiczne) m.in. na terenie 
Gminy Ornontowice.

Badania będą wykonywane 
w oparciu o „Projekt robót 
geologicznych (…)”, który 
dotyczy otworu badawczego 
„Orzesze-1”, zatwierdzony 
decyzją Ministra Środowiska. 
Badania geofizyczne polegać 
będą na rejestrowaniu mikro-
drgań sejsmicznych, które ge-
nerowane będą mechanicznie 
przez zestawy dwóch pojaz-
dów wibrosejsmicznych. 
Rejestracja wykonywana bę-
dzie przy użyciu specjalnej 
aparatury połączonej bez-
przewodowo z rozmieszczo-
nymi na powierzchni ziemi 
odbiornikami (czujnikami). 
Profil geofonowy (miejsca 
rozmieszczenia czujników) 
wskazane zostały na grafice 
obok.

Badania geofizyczne 
na terenie Ornontowic

Przewidywany termin prowadzenia prac 
to czerwiec/lipiec 2020 r., nie wcześniej niż 
od 22 czerwca br.  Wstęp na nieruchomości, 

Kary za nieprawidłową segregację 
odpadów komunalnych

innymi metodami innych niż nie-
bezpieczne odpadów budowlanych 
i  rozbiórkowych – co najmniej 
70%.

Stosownie do art. 3c ww. ustawy do dnia 
16 lipca 2020 r. gminy są zobowiązane do 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, przekazywanych 
do składowania do nie więcej niż 35% wa-
gowo całkowitej masy odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji przekazywa-
nych do składowania w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Istotny wpływ na zwiększenie ilości se-
lektywnie zbieranych odpadów – co przed-
kłada się na podwyższenie poziomów recy-
klingu – ma obligatoryjność selektywnego 
zbierania odpadów. Nie ma już możliwości 
zadeklarowania nieselektywnego ich gro-
madzenia. W celu weryfikacji wypełnienia 
przez mieszkańców naszej Gminy obowiąz-
ku segregacji odpadów, jak również w celu 
zwiększenia efektywności selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, od wrze-
śnia br. prowadzona będzie kontrola za-
wartości pojemników przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów zmieszanych oraz 
worków przeznaczonych do segregacji od-
padów. W przypadku powtarzających się 
nieprawidłowości, wobec właściciela nieru-
chomości zostanie wszczęta procedura prze-
widziana w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

Za nieosiągnięcie wyżej wymienionych 
poziomów recyklingu, przygotowania do po-
nownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych, 
jak również za nieosiągnięcie wymaganego 
poziomu ograniczenia masy odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji prze-
kazywanych do składowania, gminie grożą 
kary pieniężne, które z pewnością odbiją 
się na portfelach mieszkańców, dlatego tak 
ważne jest świadome i rzetelne podejście 
naszej społeczności do problemu postępo-
wania z odpadami powstającymi w gospo-
darstwach domowych oraz do prawidłowej 
segregacji odpadów. W tym celu zachęcamy 
do zapoznania się z dołączoną do „Głosu 
Ornontowic” ulotką poświęconą tematyce 
segregacji odpadów.

RYBNIK

KOBIÓR

KATOWICE

Orzesze

Mikołów

Czerwionka-Leszczyny

Knurów

Ornontowice

Gierałtowice

Łaziska Górne

Wyry

powiat mikołowski

powiat rybnicki

powiat gliwicki

480000,000000

480000,000000

485000,000000

485000,000000

25
00

00
,0

00
00

0

25
00

00
,0

00
00

0

25
50

00
,0

00
00

0

25
50

00
,0

00
00

0

26
00

00
,0

00
00

0

26
00

00
,0

00
00

0

TEMAT: ORZESZE
1:40 000

0 1 20,5 km

±

Coordinate System: ETRS 1989 Poland CS92
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500 000,0000
False Northing: -5 300 000,0000
Central Meridian: 19,0000
Scale Factor: 0,9993
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

Legenda
Profil geofonowy

Przybliżone granice nadleśnictw

Przybliżone granice powiatów

Przybliżone granice gmin

na których prowadzone będą prace, odbywać 
się będzie na zasadzie porozumienia zawar-
tego z posiadaczem danej nieruchomości. 
Za ewentualne szkody wynikłe w toku ba-
dań sejsmicznych przysługuje odszkodowa-
nie zgodnie z Ustawą Prawo Geologiczne 
i Górnicze. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod nr 
tel. 32 33 06 260.
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Epidemia koronawirusa dotknęła wiele aspektów naszego życia.  Nie ina-
czej było w przypadku bezpłatnej komunikacji gminnej, która ze względu 
na obostrzenia sanitarne musiała zostać czasowo zawieszona. Obawy 
mieszkańców o zdrowie, brak możliwości przewozu uczniów w czasie 
zamknięcia szkół oraz akcja #ZostanWDomu przyczyniły się do spadku 
zainteresowania tą usługą.
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Pierwszym krokiem do wymarzonego 
ślubu cywilnego (także tego w plenerze) 
jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, 
gdzie przyszła para młoda jest zobowiązana 
złożyć zapewnienie o braku okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa oraz 
ustalić datę ślubu, co powinno nastąpić 

TAK pod chmurką 
– ślub cywilny w plenerze!

Ze względu na epidemię koronawirusa w uroczystości ślubu cywilnego 
w budynku Urzędu Gminy w Ornontowicach, przy aktualnych obostrze-
niach może łącznie uczestniczyć 12 osób. Jest jednak sposób na to, by 
w tym szczególnym dniu, na przekór COVID-19, w tej wyjątkowej uroczy-
stości mogli uczestniczyć wszyscy zaproszeni goście pary młodej. Jaki? 
Odpowiedź jest prosta – ślub cywilny w plenerze. 

minimum na miesiąc przed ceremonią. 
W tym momencie można zdecydować się 
na uroczystość zaślubin, która odbędzie 
się w wybranym przez przyszłych mał-
żonków miejscu. Polscy urzędnicy posta-
nowili wyjść naprzeciw pragnieniom par 
młodych i od pewnego czasu zorganizo-

wanie ślubu w plenerze 
jest znacznie prostsze. 
Jedyne, co może sta-
nąć na przeszkodzie, to 
znacznie wyższe koszty. 
Według przepisów i no-
wej ustawy o aktach sta-
nu cywilnego opłata za 
ślub w plenerze wynosi 
1000 złotych. Opłata ta 
wynika z Rozporządze-
nia Ministra Spraw We-
wnętrznych i samorządy 
nie mają na nią wpływu.

Kosztowną opłatę może jednak wynagro-
dzić nam wymarzone miejsce. Wybierając 
je, należy zastanowić się, czy nie zaburza 
ono powagi Urzędu oraz czy nie zagraża 
bezpieczeństwu osób składających oświad-
czenie i osób przy tym obecnych. Miejsce, 
po rozpatrzeniu wniosku, może zostać 
zaakceptowane przez kierownika, bądź 
odrzucone.

Zainteresowanych szczegółami ślubu 
w plenerze prosimy o kontakt telefoniczny 
z Urzędem Stanu Cywilnego w Ornontowi-
cach, tel. 32 33 06 226.

Co dalej z bezpłatną 
komunikacją gminną?

Umowa na bezpłatną komunikację gmin-
ną obowiązuje od 1 października 2019 r. 

na okres 12 miesięcy z moż-
liwością przedłużenia. Nie-
stety w związku z epidemią 
koronawirusa w okresie od 
16 marca do 3 maja br. ta-
bor został zawieszony. Jego 
wznowienie nastąpiło 4 maja 
(za wyjątkiem kursów nr 3 i 5, 
gdzie napełnienie było wów-
czas niewielkie lub zerowe). 
Po poluzowaniu części obo-
strzeń związanych z epidemią 
COVID-19, od 1 czerwca br. 
usługa bezpłatnej komunikacji 

gminnej powróciła na wszystkich kursach. 
Umowa, którą Urząd Gminy Ornontowi-

ce zawarł z przewoźnikiem daje możliwość 
zmniejszenia rozkładu jazdy o 20% w okre-
sie obowiązywania umowy. Większą część 
ograniczenia kursów Urząd Gminy wyko-
rzystał podczas okresu całkowitego zawie-
szenia kursów spowodowanego epidemią 
COVID-19. Chcąc wywiązać się z zapisów 
umowy z przewoźnikiem i uniknąć rozwiąza-
nia umowy i związanych z tym sankcji praw-
nych i finansowych Urząd Gminy postanowił 
przywrócić kursy w pełnym rozkładzie. 

W dniu 22 czerwca przeprowadzono bada-
nie napełnień taboru. Następnie 26 czerwca 
odbyło się spotkanie z przewoźnikiem, w trak-
cie którego skrupulatnie przeanalizowano 
rozkład jazdy i omówiono warunki umowy. 
Dzięki wspólnym ustaleniom z przewoźni-
kiem zdecydowano, że począwszy od 6 lipca 
bezpłatna komunikacja będzie ograniczona. 
Bus będzie realizował pięć kursów dziennie 
w dni robocze oraz trzy kursy w niedzielę 
i święta. Ponadto uruchomione zostaną dwa 
przystanki przy ul. Nowej, jeden przy bocznej 
bramie boiska GKS „Gwarek”, drugi w rejo-
nie ul. Granicznej.

Nowy rozkład jazdy bezpłatnej komuni-
kacji gminnej dostępny będzie na www.or-
nontowice.pl w zakładce informacje ogólne 
-> komunikacja -> rozkłady jazdy. 
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Pod powyższym hasłem 16 czerwca w sali ARTerii odbyło się spotkanie ze-
społu roboczego oraz osób przeciwnych planom Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego związanym z budową kolei dużych prędkości.

Proszę o informację, czy otrzymam od-
powiedź pisemną na złożone uwagi wraz 
z uzasadnieniem, czy tylko w planowanym 
na czerwiec br. podsumowującym raporcie 
ustosunkujecie się Państwo do przedłożo-
nych opinii, czy oczekiwań samorządów 
i mieszkańców. Proszę również o informację 
czy, w ramach dalszych etapów konsultacji 
CPK, zaplanowane są już jakieś terminy 
spotkań z samorządami czy mieszkańcami, 
a może w związku z ogłoszoną epidemią ko-
ronawirusa, ten etap jest przesunięty w cza-
sie? – takie pytania do Prezesa Zarządu Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego – Mikołaja 
Wilda skierował w oficjalnym piśmie z dnia 
11 maja br. Wójt Gminy Ornontowice – Mar-
cin Kotyczka.

Natomiast 17 czerwca br. do Urzędu Gmi-
ny Ornontowice wpłynęła odpowiedź z Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego:

… informuję, że w dniach od 10 lutego 
do 10 marca br. spółka Centralny Port 
Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadzi-
ła pierwszy etap konsultacji społecznych 
projektu dokumentu pt. „Strategiczne Stu-

Inicjatorem i organizatorem spotkania 
był mieszkaniec Ornontowic, Grzegorz 
Zdrzałek, który wspólnie z zaproszoną mi-
kołowską radną, Ewą Chmielorz przedstawił 
zgromadzonym zagrożenia związane z bu-
dową kolei dużych prędkości, których plany 
na tym etapie konsultacji dot. m.in. Ornon-
towic. Omówiono także działania związa-
ne z akcjami protestacyjnymi przeciwko 
planom CPK, które w najbliższym czasie 
zostaną przeprowadzone w powiecie miko-
łowskim oraz rozdano ulotki informacyjne. 
Wszystkich zainteresowanych szczegółami 

Odpowiedź Centralnego Portu Komunikacyj-
nego na pismo Wójta Gminy Ornontowice 

ws. Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

TAK dla nas, NIE dla kolei dużych prędkości!

dium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego 
Portu Komunikacyjnego” (dalej: „SSL”). 
Celem konsultacji było poznanie uwag, 
opinii i postulatów uczestników konsultacji 
dotyczących korytarzy, w ramach których 
będą realizowane nowe linie kolejowe oraz 
inwestycje drogowe: Obwodnica Aglome-
racji Warszawskiej i nowy przebieg drogi 
ekspresowej S10. 

Warianty przebiegów zaproponowane 
w projekcie dokumentu SSL mają charakter 
orientacyjny i ich umiejscowienie na ma-
pach zawartych w załącznikach do SSL nie 
odzwierciedla ostatecznych rozstrzygnięć 
planistycznych. Spółka zamierza szczegó-
łowo przeanalizować zebrane w toku kon-
sultacji SSL uwagi i poddać je wielokryte-
rialnej analizie. Analizowane będą wszystkie 
te elementy, wraz z danymi płynącymi z in-
wentaryzacji przyrodniczych, pozwolą na 
dokładną, pogłębioną analizę uwag, opinii 
i postulatów zgłaszanych także na kolejnych 
etapach prac planistycznych i studialnych. 

Zgodnie z harmonogramem prac przyję-
tym przez spółkę Centralny Port Komuni-

kacyjny Sp. z o.o. linia Katowice – granica 
państwa:

1) prace przygotowawcze rozpoczną się 
w roku 2020,

2) prace budowlane rozpoczną się w roku 
2024,

3) odcinek ten zostanie ukończony w roku 
2030.

Samorządy oraz mieszkańcy poszczegól-
nych miejscowości, w obszarze których są 
planowane inwestycje kolejowe CPK, bedą 
ponadto mogli wziąć udział w konsultacjach 
społecznych w ramach procedury oceny od-
działywania poszczególnych przedsięwzięć 
na środowisko. Będzie to możliwe po prze-
prowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczych 
oraz ustaleniu szczegółów wariantów prze-
biegów poszczególnych linii kolejowych. 
Warianty te zostaną następnie zaprezento-
wane w raportach środowiskowych stano-
wiących podstawę do wydawania decyzji 
środowiskowych. 

Jeśli chodzi o uwagi zgłoszone w ramach 
konsultacji projektu SSL, zostaną one prze-
analizowane w ramach prac nad raportem 
z konsultacji. O wszelkich działaniach Spółki 
będziemy informować w późniejszym termi-
nie.

Pismo podpisał Pełnomocnik Zarządu ds. 
Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK – Ra-
fał Grapiel.

zapraszamy do śledzenia dedykowanej gru-
py na portalu Facebook: https://www.face-
book.com/groups/takdlaornontowic/

Ponadto przedstawicielka Urzędu Gminy 
Ornontowice, Naczelnik Wydziału Środowi-
ska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Grun-
tami – Justyna Sittek-Goj udzieliła informa-
cji nt. podjętych w tej sprawie działań przez 
tut. Urząd. Przypomnijmy, że stanowisko 
Wójta Gminy oraz Rady Gminy wyrażają 
stanowczy sprzeciw wobec planom budo-
wy wszystkich linii przebiegających przez 
Gminę Ornontowice.

W sobotę 20 czerwca nasz parafianin, 
brat diakon Cyriak Dominik Kotyczka OFM 
otrzymał święcenia prezbiteratu w bazylice 
franciszkanów w Katowicach Panewnikach.

Msza Święta Prymicyjna celebrowana 
była 28 czerwca w kościele parafialnym 
św. Michała Archanioła w Ornontowicach. 
Udział w Eucharystii wzięli przedstawicie-
le grup parafialnych, władz samorządowych 
Gminy Ornontowice, poczty sztandarowe, 
panie w strojach regionalnych, strażacy, gór-
nicy oraz zaproszeni Goście.

Nowo wyświęconemu kapłanowi życzy-
my łaski Ducha Świętego i wielu lat owocnej 
posługi. 

Prymicje diakona 
Cyriaka Dominika 

Kotyczki OFM
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Wójt Gminy Ornontowice dołą-
czył się do kampanii Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej i Fundacji JSW 
pod hasłem „STOP HEJTOWI! Nie 
oczerniaj górnika!”, przeciwko dys-
kryminacji osób związanych z gór-
nictwem i mieszkańców Śląska.
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Od pierwszego lipca br. można składać wnioski o dotację na przydomo-
wą instalację do zatrzymywania wody opadowej lub roztopowej w ramach 
programu „Moja Woda”. Budżet programu wynosi 100 mln zł, a chętni 
mogą otrzymać nawet do 5 tys. zł.

Właściciele domów jednorodzinnych 
będą mogli otrzymać dotację do 5 tys. zł, 
przy czym nie więcej niż 80 proc. kosz-
tów, które zostaną poniesione po 1 czerw-
ca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej przeka-
że pieniądze do szesnastu wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, które są bliżej beneficjentów. To 
one będą przyjmowały od początku lipca 
2020 r. wnioski właścicieli posesji.

Koszty kwalifikowane dotyczą zakupu, 
montażu, budowy oraz uruchomienia insta-
lacji takich jak:

– przewody odprowadzające wody opado-
we zebrane z rynien, wpustów do zbiornika 
nadziemnego; podziemnego, otwartego lub 
zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

Głównym za-
daniem kampa-
nii jest zmiana 
postaw społe-
czeństwa wobec 
mieszkańców 
Górnego Śląska, 
a w szczególności 
górników. Do ak-
cji przyłączyli się 
ludzie ze świata 
sportu, filmu, te-
lewizji, muzyki 
i samorządu, którzy są związani z regio-
nem i środowiskiem górniczym, w tym wójt 
Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka. 

Kampania jest odpowiedzią na negatywne 
emocje, które pojawiły się podczas pandemii 
koronawirusa i są wynikiem różnych czyn-
ników, m.in. obaw o przyszłość i zdrowie 
najbliższych. Naturalnym mechanizmem 
obronnym społeczeństwa w takich chwilach 
jest poszukiwanie kozła ofiarnego, którego 
będzie można obarczyć odpowiedzialnością 
za zaistniałą sytuację. Pretekstem do wyzna-
czenia tej roli mieszkańcom województwa 
śląskiego, a w szczególności ludziom zwią-
zanym z górnictwem, stała się zwiększona 
liczba przeprowadzonych testów na korona-
wirusa na Śląsku i w śląskich kopalniach. 
Negatywne emocje znalazły ujście głównie 
w internecie, gdzie użytkownicy, zwabieni 
swoją anonimowością, szkalują górników, 
ich bliskich oraz mieszkańców całego re-
gionu. Niestety, hejt wyszedł poza internet, 
a przypadki dyskryminacji i agresji zagości-
ły na ulicach polskich miast.

Mimo apelu różnych śląskich instytucji 
i organizacji oraz śląskich mediów, hejt nie 
ustaje. Wierzymy, że nasza kampania przy-
wróci prawdziwy, pozytywny wizerunek Ślą-
ska, górników i branży wydobywczej – mówi 
Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej.

Szczegóły kampanii dostępne na 
www.nieoczerniaj.pl 

Z przyjemnością 
informujemy, że 16 
czerwca otwarte zo-
stały znajdujące się na 
terenie naszej Gminy 
place zabaw oraz si-
łownie zewnętrzne. 
Przed dopuszczeniem 
do użytku publiczne-
go obiekty te zostały 
odpowiednio zdezyn-
fekowane. Ponadto od 
27 czerwca czynny 
jest również kom-
pleks „Bulodrom”. 

W związku z po-
wyższym prosimy o zapoznanie się z infor-
macjami dotyczącymi korzystania z ww. 
obiektów:

na placach zabaw oraz siłowniach ze-
wnętrznych obowiązuje bezwzględna zasa-
da zachowania dystansu społecznego (2m). 
Osoby korzystające z obiektów zobowiązane 
są ocenić, ile osób się na nim znajduje i czy 
będzie możliwość zachowania między nimi 
2 metrowego dystansu. Jeżeli takiej możli-
wości nie będzie rodzice/opiekunowie, dzie-
ci powyżej 4 roku życia oraz korzystający 

Program „Moja Woda” 
– nabór wniosków od lipca

– instalacji rozsączającej, zbiornik reten-
cyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub 
zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

– elementy do nawadniania lub innego 
wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód 
opadowych lub roztopowych na terenie nie-
ruchomości objętej przedsięwzięciem.

Program jest wspólnym działaniem 
Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej i będzie realizowany w la-
tach 2020–2024. Budżet programu wynosi  
100 mln zł.

Szczegóły i warunki dotacji dostępne 
na stronie Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej:  
www.nfosigw.gov.pl

Place zabaw, siłownie zewnętrzne 
i kompleks „Bulodrom” wreszcie otwarte!

z obiektów zobowiązani są do zasłaniania 
ust oraz nosa na terenie obiektów. Każdy 
przebywający na placu zabaw zobowiązany 
jest do dezynfekcji rąk przed wejściem na 
obiekt i po jego opuszczeniu.

Zaleca się przeprowadzenie własnej de-
zynfekcji urządzenia przed i po skorzystaniu 
z urządzenia.

Wszystkich użytkowników prosimy 
o stosowanie się do ogólnych zasad reżi-
mu sanitarnego. Prosimy o zachowanie 
zdrowego rozsądku.

Kampania 
„STOP HEJTOWI! 

Nie oczerniaj 
górnika”
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Po okresie wolnym od zajęć powoli wraca 
piłkarskie życie w GKS Gwarek Ornontowi-
ce. Na boiskach ponownie widać młodych 
i starszych adeptów piłki nożnej. Powrót 
do treningów to radość dla całej społecz-
ności klubu, a bezcenna radość dzieci daje 
ogromną satysfakcję trenerom z wykonywa-
nej pracy. 

Zajęcia w szkółce piłkarskiej to coś więcej 
niż treningi. Naszym celem jest umożliwienie 
młodym zawodnikom przeżycia niezapomnia-
nej przygody na świeżym powietrzu. Oprócz 
zajęć treningowych organizujemy turnieje 
i mecze z innymi klubami młodzieżowymi, 
wyjeżdżamy na obozy sportowe zapewniając 
Państwa dzieciom aktywny wszechstronny 
rozwój, umiejętność pracy w grupach i od-
najdywania się w różnych sytuacjach.

Dlatego też serdecznie zapraszamy na or-
ganizowane zajęcia sportowe. Aktualnie pro-
wadzimy nabory uzupełniające dla roczników 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oraz nabory dla 
powstających grup 2012, 2013, 2014. 

CO NAS WYRÓŻNIA?
Srebrna gwiazdka w Programie Certy-

fikacji PZPN
Jesteśmy zobligowani do zapewnienia 

najwyższych standardów szkoleniowych 
i regularnie jesteśmy poddawani związkowym 

W trzeciej odsłonie młodych i zdolnych 
ornontowickich sportowców mamy przyjem-
ność przedstawić piętnastoletnią Otylię Bar-
czyk, która już od ośmiu lat z pasją popartą 
znaczącymi sukcesami uprawia jeździectwo. 

Naukę jazdy konnej rozpoczęła w 2012 r. 
w stajni „PROFIT” Orzesze. Od 2016 r. pod 
okiem trenera Marka Szwedy rozpoczęła tre-
ningi w sekcji sportowej, zdobywając kolej-
ne odznaki jeździeckie (Brązową i Srebrną). 
Rok później Otylia rozpoczęła starty w za-
wodach, jako zawodnik Stowarzyszenia Klub 
Jeździecki „PROFIT” w Orzeszu, na dwóch 
kucach o imionach Szarotka i Joly’s Houston. 
Wówczas przyszedł czas na pierwsze sukce-
sy. Były to m.in.:

– powołanie do kadry Województwa Ślą-
skiego przez Śląski Związek Jeździecki na rok 
2018 i 2019,

– I miejsce podczas Halowego Pucharu Ślą-
ska w Zbrosławicach 04.2018 r. w kategorii 
Kuce gr. 2,

– I miejsce w Finale cyklu EQUISTRADA 
runda BRĄZOWA w Wilkowicach 09.2018 r.,

– I miejsce w Zimowych Mistrzostwach 
Śląska Kuce gr. 2 w Zbrosławicach 11.2018 r. 
Otylia zdobyła tytuł halowego Mistrza Śląska 
w tej kategorii),

Przeżyj piłkarską przygodę... Dołącz do NAS! 
kontrolom. Certyfikacja wymusza też zatrud-
nianie wyłącznie licencjonowanych trenerów 
oraz gwarantuje odpowiednią do wieku liczbę 
treningów.

Obiekty treningowe
Nasze treningi odbywają się na świetnie 

przygotowanych boiskach trawiastych, wie-
lofunkcyjnych orlikach lub w okresie zimo-
wym – na salach gimnastycznych. Tak duża 
i będąca w dobrym stanie baza szkoleniowa 
wraz z wyremontowanym budynkiem klubo-
wym stwarza doskonałe warunki szkoleniowe. 

Liczebność grup
Nasze grupy treningowe liczą nie więcej 

niż 14 zawodników, a gdy w starszych ka-
tegoriach wiekowych liczba zawodników 
się zwiększa zawsze na zajęciach trenin-
gowych jest trener asystent wspomagający 
pracę. W najmłodszych grupach wiekowych 
zapewniamy regularną grę w meczach oraz 
turniejach wszystkim zawodnikom z grupy.

Mecze i turnieje
Duża liczba meczów sparingowych jest 

świetną okazją do rywalizacji oraz gwarantuje 
podnoszenie poziomu umiejętności w dobrze 
stworzonym środowisku rozwojowym dziecka. 

Półkolonie i obozy
Półkolonie oraz obozy sportowe są in-

tegralną częścią procesu szkolenia, a także 

Ornontowiccy sportowcy – Otylia Barczyk

dobrą okazją do integracji. Zawodnicy mają 
tam możliwość intensywnego doskonalenia 
swoich umiejętności piłkarskich, jak również 
rozwijania innych cech pozasportowych.

Program szkolenia
Usystematyzowany i ujednolicony pro-

gram szkolenia zapewnia kompleksowość 
procesu i eliminuje przypadkowe oraz cha-
otyczne działanie. Zapewniona jest konty-
nuacja szkolenia według jednolitej filozo-
fii, a trenerzy realizują spójny cykl zamiast 
pracować każdy według własnego uznania.

Wszystkie nasze działania treningowe 
przeprowadzane są w świetnej, sportowej 
atmosferze, bez niepotrzebnej presji i w zgo-
dzie z najlepszymi standardami szkolenio-
wymi. 

Jak dołączyć do szkółki GKS Gwarek 
Ornontowice?

Kontakt: Grzegorz Sikora tel.: 501 359 
384, Mateusz Zdrzałek tel.: 511 045 899

Email: szkolkagwarek@gmail.com

Liczymy, że ta wiadomość dotrze do jak 
największej liczby młodych i ambitnych pił-
karzy marzących o piłkarskiej przygodzie!

Tekst: 
GKS Gwarek Ornontowice

– I i II miejsce w Finale Kucy grupy „C” 
w Halowych Zawodach Ogólnopolskich Dzie-
ci i Młodzieży w Jaszkowie 10.2018 r.,

– III miejsce w Finale Kucy grupy „C” na 
Zawodach Ogólnopolskich Dzieci i Młodzie-
ży w Bogusławicach 06.2019 r.

Po powyższych sukcesach na kucach mło-
da amazonka od roku rozwija swoje zdolności 
na dużym koniu – klaczy o imieniu Melody. 
Harmonijna współpraca z klaczą zaowocowa-
ła kolejnymi osiągnięciami:

– Kwalifikacja i ukończenie finału oraz 
zajęcie X miejsca w Pucharze Polski w ka-
tegorii Dzieci II w Jakubowicach 
(29.08.–1.09.2019 r.),

– I miejsce podczas Halowych 
Zawodów Ogólnopolskich Dzieci 
i Młodzieży w kategorii Dzieci II 
w Michałowicach 11.2019 r.,

– III miejsce w konkursie klasy 
„P” (wysokość przeszkód 110 cm) 
podczas Halowych Mistrzostw Ślą-
ska w Skokach przez Przeszkody 
kat. Juniorów Młodszych 11.2019 r.

Jak widać gablota na puchary 
Otylii musi pękać w szwach! Za 
powyższe osiągnięcia w grudniu 
2019 r. odebrała z rąk Wójta Gminy 

Marcina Kotyczki nagrodę za wyniki spor-
towe.

Obecnie Otylia uczy się w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Karola Miarki w Miko-
łowie, a poza jeździectwem jej sportowymi 
pasjami są rekreacyjne wypady rowerowe 
i narciarstwo. Po zniesieniu obostrzeń zwią-
zanych z epidemią Otylia i Melody nie zwal-
niają tempa, czego najlepszym dowodem jest 
przedostatni weekend czerwca br., kiedy to 
w trakcie Ogólnopolskich Zawodów w Finale 
Małej Rundy w Klubie Jazdy Konnej Szary 
Michałowice z wysokością przeszkód 120 cm 
zdobyły I miejsce!

Serdecznie gratulujemy dotychczasowych 
sukcesów i życzymy kolejnych!

Z trenerem Markiem Szwedą po zakończonym wygraną Z trenerem Markiem Szwedą po zakończonym wygraną 
konkursie Małej Rundy z dnia 21.06.2020. Otylia dosiada konkursie Małej Rundy z dnia 21.06.2020. Otylia dosiada 
swojego obecnego konia swojego obecnego konia MelodyMelody.. Fo
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Zasady funkcjonowania biblioteki
Decyzją Dyrektora Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Ornontowicach, 10 czerwca 
2020 r. została otwarta czytelnia kompute-
rowa. Zasady jej korzystania są następujące:
• udostępniamy 2 stanowiska komputero-

we, w czytelni może przebywać max. 2 
użytkowników;

• obowiązuje dezynfekcja rąk oraz ochrona 
zakrywająca usta i nos;

• czas korzystania z komputera przez jedną 
osobę ustala się na 60 min;

• w związku z dezynfekcją stanowisk kom-
puterowych po każdej wizycie użytkow-
nika, rekomendujemy rezerwacje wizyt 
w czytelni (tel. 32 336 13 90, e–mail: 
biborn@interia.pl, messenger);

• jedno stanowisko wyposażone jest w dru-
karkę; po uzyskaniu zgody bibliotekarza 
i dokonaniu opłaty, istnieje możliwość 
wykonania odpłatnie samodzielnego wy-
druku.
Stanowiska w czytelni prasy są niedo-

stępne do odwołania, ale istnieje możliwość 
wypożyczenia zbiorów z księgozbioru pod-

Zasady #GaszynChallenge są proste, 
osoby nominowane muszą wykonać 10 
pompek (kobiety wykonują przysiady). 
Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają mi-

ręcznego oraz prasy do domu. Wypożyczal-
nia funkcjonuje z zachowaniem środków 
ostrożności. Wypożyczenia i zwroty zbio-
rów są realizowane w godzinach pracy bi-
blioteki, nadal nie ma wolnego dostępu do 
półek. Zapraszamy!

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

nia 2020 r. biblioteka jest czynna od po-
niedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00. 
Zapraszamy!

Wakacyjne zajęcia dla dzieci
Biblioteka informuje, że zaplanowane są 

wakacyjne zajęcia dla dzieci. Będą one od-
bywać się we wtorki, w godz. 10:00–12:00. 
Zarówno prowadzącym, jak i dzieciom 
zostają zapewnione dodatkowe procedury 
związane z bezpieczną realizacją zajęć. 
Dlatego liczba uczestników zostaje ograni-
czona, a zajęcia będą miały miejsce głównie 
w plenerze (w Parku Gminnym, na terenach 
zielonych wokół siedziby biblioteki). Obo-
wiązują zapisy. Szczegóły na plakatach i na 
stronie internetowej, więcej informacji w bi-
bliotece.

#GaszynChallenge 
obiega Ornontowice
Akcję #GaszynChallenge zapo-
czątkowali strażacy z miejsco-
wości Gaszyn, którzy zorganizo-
wali zbiórkę pieniężną połączoną 
z ćwiczeniami fizycznymi na rzecz 
18–miesięcznego Wojtusia Ho-
wisa, chorego na rdzeniowy za-
nik mięśni typu 1. Zbiórka szybko 
przybrała ogólnopolski wymiar, 
a w drugiej połowie czerwca obie-
gła także Ornontowice. 

Ostatni szkolny dzwonek
26 czerwca w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym uroczyście zakończono rok szkol-
ny 2019/2020. Rok, którego drugi semestr 
ze względu na pandemię koronawirusa był 
inny niż wszystkie. Stosując się do aktual-
nych obostrzeń sanitarnych wręczenie świa-
dectw odbyło się indywidualnie, w klasach.

Wyjątkiem były trzy klasy ósme, które 
świadectwa odebrały (każda klasa osobno) w 
sali gimnastycznej. W jednej z uroczystości, 
którą prowadziły dyrektor ZS-P – Monika 
Orłowska-Przybyła oraz Wicedyrektor ZS-P 
– Bożena Kubica udział wzięli przedstawi-

ciele władz samorządowych Gminy Ornon-
towice: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, 
Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 
Ryszard Milanowski. 

Po wręczeniu świadectw i nagród za wy-
sokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 
przyszła pora na pożegnanie ósmoklasistów 
przez ich o rok młodszych kolegów, które 
w tym roku odbyło się za pomocą specjal-
nie przygotowanego na tę okazję filmu. Nie 
zabrakło radości i wzruszeń. Teraz  pora na 
upragnione wakacje.

nimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 
10 zł na konto wybranego dziecka. Osoby 
nominowane mają 48 godzin na wykonanie 
zadania i po jego realizacji mogą nomi-
nować kolejne osoby lub instytucje. Film 
z wykonanych ćwiczeń zamieszcza się na 
portalu społecznościowym. 

Pierwotny cel akcji został osiągnięty, 
udało się zebrać ponad 9 milionów złotych 
na kosztowną terapię genową dla Wojtka, 
jednak organizatorzy akcji nie zwolnili 
tempa i z podziałem na województwa, 
wspierają kolejne dzieci cierpiące na SMA.

W sobotę, 20 czerwca przedstawiciele 
pracowników Urzędu Gminy Ornontowice 
wraz z Wójtem Gminy i Zastępcą Wójta 
Gminy zrealizowali wyzwanie. Wyzwanie 
przyjęte i zrealizowane. Urzędnicy na-
pompowani, a środki na pomoc w walce 
z SMA przekazane –  komentował Wójt 
Marcin Kotyczka. Film z wyzwania Urzę-
du Gminy Ornontowice można obejrzeć na 
www.facebook.com/Ornontowice/ Oprócz 
pracowników Urzędu Gminy wyzwanie 
przyjęli i wykonali m.in. strażacy OSP 
Ornontowice, pracownicy jednostek or-
ganizacyjnych Urzędu Gminy oraz przed-
stawiciele prywatnych firm.

Pomaganie jest fajne! 
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Absolwenci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2019/2020
Klasa VIII A

Klasa VIII B

Klasa VIII C

wych. mgr Agnieszka Paruzel 

wych. 
mgr Justyna Podbielska-Smolorz

wych. mgr Bożena Kubica

Andrzejczyk Damian
Biegun Grzegorz
Bończyk Sandra
Erfurth Daniel
Fojcik Nikola
Herb Piotr
Juranek Adriana
Kamienik Marek
Knapczyk Magda

Kuźnik Wiktoria
Mikusz Amelia
Moskała Alex
Pachnik Michał
Sewerin Martyna
Trzop Oliwia
Wawrzykowska Julia
Wilde Dawid
Wiśniewiski Dawid

Adamczyk Mateusz
Adamska Oliwia
Barczyk Paweł
Czuper Filip
Kaleja Piotr
Kotyczka Paula
Kubasiak Martyna
Kurpas Igor
Machulik Dominika
Pasternak Kinga
Piontek Patrycja

Pomian Emilia
Siedlaczek Julia
Skornik Dawid
Szymeczko Bartosz
Szymełka Marek
Wajszczyk Alicja
Widenka Jakub
Wojdak Szymon
Wolnik Kamil
Woziński Kamil
Zajusz Klaudia

Bijak Sylwia
Cieplińska Kinga
Dąbrowska Paulina
Fitał Mateusz
Gilner Jan
Górniak Wanessa
Grzegorczyk Paulina
Grzywnowicz Krzysztof
Kotyczka Filip
Kurek Rafał
Lip Rafał

Malczyk Krystian
Marszałek Piotr
Moś Dominika
Niedobecki Patryk
Rutka Martyna
Skowronk Jakub
Sobczyk Katarzyna
Stryczek Małgorzata
Weinert Mateusz
Zeuschner  Natalia
Żylski Kamil
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Uczniów i ich rodziców powitała dyrektor 
Teresa Stasik-Szyszka, która przedstawiając 
szkołę zaprezentowała przy okazji wyposa-
żenie jednej z klasopracowni. Następnie od-
tworzony został film prezentujący kierunki 
kształcenia oraz możliwości zdobycia dodat-
kowych umiejętności i kwalifikacji zawodo-
wych. Po tym wstępie zostały wyświetlone fil-
my promocyjne oraz został uruchomiony live 
chat dla poszczególnych zawodów, podczas 
którego można było dowiedzieć się więcej 
o wybranym kierunku oraz zadawać pyta-

Zdalne edycje corocznych konkursów 
językowych: POLIGLOTA oraz TOP EN-
GLISH STUDENT, odbyły się elektro-
nicznie za pomocą platformy internetowej 
QUIZZIZ. Pierwszy z nich składał się z 40 
zadań sprawdzających znajomość języka 
angielskiego, niemieckiego oraz gwary ślą-
skiej. Drugi sprawdzał kompetencje języko-
we z języka angielskiego w zakresie wiedzy 
leksykalno-gramatycznej obejmujący szero-
ki zakres struktur językowych i trzy losowo 
wybrane obszary tematyczne.

Zwycięzcą obu konkursów okazał się 
Arnold Wagner z klasy II AHH, który 
osiągnął najwyższe wyniki w testach kon-
kursowych. Pozostali laureaci tegorocznych 
zmagań językowych, to:
• Sandra Anioł (klasa I TG2) – II miejsce 

w szkolnym POLIGLOCIE
• Borys Walczak (klasa I TG3) – II miej-

sce w TOP ENGLISH STUDENT
• Katarzyna Wrona (III ŻAK) – III miej-

sce w TOP ENGLISH STUDENT
Tekst i zdjęcie: ZSP w Ornontowicach

Wchodząc do Przed-
szkola od ul. Słonecz-
nej ścieżka doprowadzi 
nas bezpośrednio do or-
nontowickiej świetlicy. 
Tak, mamy w Ornonto-
wicach taką placówkę 
wsparcia dziennego dla 
dzieci, czyli miejsce, 
w którym nasze po-
ciechy mogą rozwijać 
swoje zainteresowania.

W dobie koronawirusa 
możemy być już nieco zmę-
czeni „onlajnowymi” kursa-
mi, dlatego nasza świetlica 
proponuje prawdziwe zaję-
cia, „w realu”.

Jak to robimy? Przygo-
towujemy małe zestawy, 
z których uczestnicy zajęć mogą stworzyć 
coś niezwykłego. Przy wsparciu rodziców! 
Rodzice odbierają od nas materiały i wysłu-
chują informacji jak „to” zrobić. Następnie 
wraz z dziećmi w domach (niebawem na te-
renie świetlicy) przygotowują „coś”, później 
przesyłają nam relacje, którymi chętnie się 
chwalimy.

Z okazji Dnia Dziecka powstawały mydeł-
ka glicerynowe. Prawdziwe! Do podziwia-

Dzień Otwarty ZSP w Ornontowicach 
inny niż wszystkie dotychczasowe

9 czerwca odbył się online Dzień Otwarty Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Ornontowicach. Inicjatywa Pani Justyny Skowrońskiej oraz kie-
rownika szkolenia praktycznego Pana Damiana Łyko, przy współudziale 
i dużym zaangażowaniu pozostałych nauczycieli szkoły, była odpowie-
dzią na telefony uczniów i ich rodziców zainteresowanych szkołą jako 
przyszłym miejscem kształcenia.

nia. Zaprezentowany został również internat, 
a kandydaci mieli także możliwość rozmowy 
z psychologiem i pedagogiem szkolnym. Na 
koniec udostępniono informację o możli-
wości zwiedzenia szkoły po wcześniejszym 
telefonicznym ustaleniu terminu. Pytania do-
tyczące kierunków kształcenia oferowanych 
przez ZSP Ornontowice można zadawać pi-
sząc na adres: rekrutacja@zspornontowice.pl 
lub sekretariat@zspornontowice.pl

Tekst: ZSP w Ornontowicach

Konkursy językowe 
w ZSP Ornontowice – 

„against all odds”
„Against all odds” („Pomimo 
wszelkim przeszkodom”) to naj-
trafniejsze motto tegorocznych 
zmagań językowych, jakie 28 maja 
oraz 4 czerwca br. nauczycielki ję-
zyka angielskiego z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych z Ornonto-
wic przeprowadziły wśród zainte-
resowanych uczniów szkoły.

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 
i Terapeutyczna w Ornontowicach, 

gdzie to jest?
nia, ponieważ takie piękne i samodziel-
nie wykonane i do wykorzystania przy 

prawidłowym myciu 
rąk (pamiętajcie o co 
najmniej 30 sekun-
dowym namydleniu). 
Rodzice otrzymali 
zestawy: baza mydla-
na glicerynowa, barw-
nik, foremka silikono-

wa, kubeczek do 
przygotowania 
mieszanki i drew-
niane mieszadeł-
ko. Instrukcja 
była dość prosta: 
rozpuścić, zabar-
wić, wymieszać, 
wlać do foremki, 
cierpliwie zacze-
kać i gotowe!

Zdjęcia ilustrują jak wiele jest pomysłów 
na wykonanie własnego arcydzieła. Twórcom 
gratulujemy zaangażowania. Rodzicom dzię-
kujemy za współpracę, a wszystkich zainte-
resowanych zapraszamy na kolejne zajęcia.

Tekst i zdjęcia: Świetlica Profilaktycz-
no-Wychowawcza i Terapeutyczna 

w Ornontowicach
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A w maju zakwitły BZY!
Jak co roku maj w Ornontowicach był kolorowy i pachnący. Wszystko za 
sprawą pięknie kwitnących, białych, różowych oraz fioletowych bzów, 
których dzięki cyklicznym akcjom nasadzeń jest coraz więcej.

Przypomnijmy, że w 2003 roku Urząd 
Gminy rozpoczął akcję nasadzeń bzów, 
które miały nie tylko wizualnie upiększyć 
Gminę, czy poprawić jakość powietrza, 
ale głównie uświetnić obchody jubileuszu 
700-lecia istnienia Ornontowic, które odbyły 
się w 2005 roku. Od tego czasu na terenie 
naszej Gminy nasadzono ponad 2200 szt. 

krzewów bzu, a już teraz zapraszamy miesz-
kańców do kolejnej akcji nasadzeń bzów, 
która jak zwykle odbędzie się jesienią. 

W tym roku poprosiliśmy naszych Czytel-
ników o przesłanie zdjęć kwitnących bzów 
ze swoich posesji i najbliższego otoczenia. 
Oto kilkanaście z nich.
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Pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej zainteresowani mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. 
Dodatkowo poszerzony został krąg osób uprawnionych do jej uzyskania oraz 
uproszczono procedury. 

Gdy tylko będziemy mieli możliwość 
powrotu do szkoły, uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w  Ornon-
towicach kształcący się w  zawodzie 
technik hodowca koni oraz technik 
weterynarii będą mogli odbywać część 
zajęć w nowej pracowni hodowli i użyt-
kowania koni. 

CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Pracownia została bogato wyposażona 
w sprzęt wykorzystywany podczas pracy 
z końmi, m.in.: model stajni i parkuru, fi-
gura konia, figurki koni różnych ras, ogłowia 
i kiełzna dla koni, siodło westernowe, sprzęt 
kowalski, różne rodzaje podków, kompletny 
ubiór jeździecki, sprzęt do lonżowania, itd.

Żeby zostać technikiem hodowcą koni 
trzeba zdać dwa egzaminy potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie. Pierwszy, to or-
ganizacja chowu i hodowla koni i jest to 
egzamin pisemny. Natomiast druga kwalifi-
kacja, to użytkowanie koni i właśnie ta pra-
cownia będzie uczniom w tym szczególnie 
pomocna, zarówno podczas zajęć teoretycz-
nych, jak i praktycznych odbywających się 
w ośrodkach jeździeckich. W tej pracowni 
znajduje się sprzęt do nauki jazdy konnej, 
lonżowania oraz stroje jeździeckie. Została 
także zakupiona bryczka, która będzie wy-
korzystywana przez młodzież podczas nauki 
powożenia. 

Doposażenie pracowni było możliwe 
dzięki udziałowi szkoły w projekcie „Efek-
tywne Funkcjonalne Szkoły – Program Roz-
woju Szkół Zawodowych i Technicznych 
Powiatu Mikołowskiego”.

Apteki według harmonogramu 
Od 15 maja obowiązuje nowy harmonogram pracy aptek w powiecie mikołowskim 
uchwalony w kwietniu przez Radę Powiatu. Ustala on między innymi dyżury tych 
placówek w nocy oraz w dni wolne od pracy. Ma on obowiązywać do końca 2020 
roku. Harmonogram ten może ulec zmianie ze względu m.in. na sytuację epide-
miologiczną w kraju. Poniżej publikujemy godziny funkcjonowania tych placówek 
w lipcu.

Prawnik poradzi telefonicznie 
lub mailowo

Obecnie poradę mogą również otrzymać 
osoby samozatrudnione, czyli prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą 
– niezatrudniające innych osób w ciągu 
ostatniego roku.  

Jeśli zaś chodzi o uproszczenie proce-
dur, to w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego, osoba upraw-
niona, przed uzyskaniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nie jest zobowiązana do 
złożenia pisemnego oświadczenia, że nie 
jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

Nowa pracownia 
hodowli 

i użytkowania 
koni

pomocy prawnej, a jednoosobowy przed-
siębiorca nie musi składać oświadczenia 
o niezatrudnianiu innych osób w ciągu 
ostatniego roku. 

Aby skorzystać z pomocy należy zare-
jestrować się telefonicznie pod numerem 
telefonu: 32 32 48 143 od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Starostwa Po-
wiatowego. Udzielanie porad odbywa się 
według kolejności zgłoszeń, za pomocą 
środków porozumiewania się na odległość 
tj. telefonicznie lub mailowo.

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

Dyżur nocny 
od 22 00 do 6 00 Nazwa apteki Adres

30.06/01.07.2020r. Apteka „Moja Apteka” Łaziska Górne, ul. Staszica 2, tel. 32 736 80 90
01/02.07.2020r.; Apteka „Moja Apteka” Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2 tel. 32 738 90 90
02/03.07.2020r.; Apteka „Niezapominajka dla całej rodziny” Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 3 tel. bd
03/04.07.2020r.; Apteka „Libra” Orzesze, ul. Katowicka 11a, tel. 32 221 59 90
04/05.07.2020r.; Apteka „Margofarm” Orzesze, ul. Mikołowska 144, tel. 32 221 15 03
05/06.07.2020r.; Apteka Melissa Orzesze, ul. Mikołowska 17, tel. 32 737 11 00
06/07.07.2020r.; Apteka „Pod Wieżą” Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 3, tel. 32 737 15 57
07/08.07.2020r.; Apteka „Twoje zdrowie” Orzesze, ul. Rynek 17A, tel. 32 216 10 43
08/09.07.2020r.; Apteka „NOVA” Ornontowice ul. Klasztorna 3, tel. 32 235 59 84
09/10.07.2020r.; Apteka Św. Stanisława Ornontowice ul. Zwycięstwa 4, tel. 32 237 81 41
10/11.07.2020r.; Apteka „Gostyń” Wyry - Gostyń, ul. Pszczyńska 368, tel. 32 218 76 22
11/12.07.2020r.; Apteka im. Łukasiewicza Sp. J. Wyry, ul. Tysiąclecia 3, tel. 32 218 72 46
12/13.07.2020r.; Apteka „Dr. Max” (Magiczna) Mikołów, ul. Pszczyńska 14 tel. 32 226 70 23
13/14.07.2020r.; Apteka „Majowa” Mikołów, ul. Jana Pawła II 10 tel. 32 205 59 25
14/15.07.2020r.; Apteka „Medialis” Sp. z o.o. Mikołów, ul. Gliwicka 3 tel. 32 736 94 12
15/16.07.2020r.; Apteka „Mikołowska” Mikołów, ul. Okrzei 20 tel. 32 218 61 15
16/17.07.2020r.; Apteka Na Rynku Mikołów, Rynek 7/3 tel. 32 738 10 30
17/18.07.2020r.; „Nowa Apteka” Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 37 tel. 32 226 43 13
18/19.07.2020r.; Apteka „Piastowska” Mikołów, ul. K. Prusa 14 tel. 32 226 20 51
19/20.07.2020r.; Apteka „Przy Starym Kościele” Mikołów, ul. Okrzei 17 tel. 32 738 06 60
20/21.07.2020r.; Apteka „SALIX” Mikołów, ul. Przelotowa 70a tel. 32 226 10 36
21/22.07.2020r.; Apteka „STARA” -Piechula Sp. J. Mikołów, Rynek 5 tel. 32 738 10 00
22/23.07.2020r.; Apteka „Św. Wojciecha” Mikołów, ul. Okrzei 28 tel. 32 226 08 34
23/24.07.2020r.; „Apteka w Bujakowie” Mikołów, ul. Ks. F. Górka 29 tel. 32 336 12 46
24/25.07.2020r.; Apteka „VEGA 2” Mikołów, ul. K. Prusa 13 tel. 32 322 12 12
25/26.07.2020r.; Apteka św. Anny Łaziska Górne, ul. Wyrska 12b tel. 32 216 30 92
26/27.07.2020r.; Apteka „ARNIKA” Łaziska Górne, os. Centrum 7 tel. 32 224 38 39
27/28.07.2020r.; Apteka „Dbam o zdrowie” Łaziska Górne, ul. Wiejska 1 tel. 800 110 110
28/29.07.2020r.; Apteka „Dr. Max” Łaziska Górne, ul. Plac Ratuszowy 1b tel. 32 217 10 51
29/30.07.2020r.; Apteka „Moja Apteka” Łaziska Górne, ul. Staszica 2 tel. 32 736 80 90
30/31.07.2020r.; Apteka „Moja Apteka” Łaziska Górne, ul. Barlickiego 2 tel. 32 738 90 90

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

INFORMATOR TELEFONICZNY

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

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

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

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

INNE 
Apteka św. Stanisława – Ornontowice  32 237 81 41
Apteka „NOVA” – Ornontowice  32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny – Ornontowice  602 573 096
PSZOK – Ornontowice  32 723 16 41
Zespół Szkół Ponadpodstawowych  32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr 
Służebniczek NMP  32 235 51 21
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła  32 235 50 21
GKS „Gwarek” Ornontowice  32 330 62 89
OSP Ornontowice  32 235 50 96
Urząd Pocztowy o/Ornontowice  32 235 50 11
KWK Budryk  32 235 51 11
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice  32 339 17 00
Komisariat Policji w Orzeszu  32 324 86 10
Starostwo Powiatowe w Mikołowie  32 324 81 00
Powiatowy Urząd Pracy  32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie  32 324 61 00 
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż.  32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż.  32 322 40 63

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


