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Projekt „Pod biało-czerwoną”
Szanowni Państwo!

Trwa projekt „Pod biało-czerwoną”, 
który zakłada sfinansowanie przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masz-
tów i flag w każdej z gmin w Polsce, 
której Mieszkańcy dołączą do projektu. 
Aby wziąć udział w projekcie, Mieszkań-
cy danej gminy muszą zebrać określoną 
liczbę głosów poparcia dla udziału gmi-
ny w projekcie (dla naszej gminy liczba 
wymaganych głosów wynosi co najmniej 
100 głosów).

Głosy poparcia składane są elektro-
nicznie poprzez wypełnienie ankiety do-
stępnej na stronie: https://bialoczerwona.
www.gov.pl/

Głos poparcia może być złożony przez 
osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność 
do czynności prawnych.

Zgodnie z regulaminem w ankiecie po-
daje się następujące dane: imię i nazwisko, 
województwo, miejscowość, adres e-mail, 
imię i nazwisko Lidera, który zachęcił Pań-
stwa do oddania głosu.

Lokalnym Liderem w Ornontowicach 
został Dariusz Spyra, wobec powyższego 
zachęcam do wpisywania w ankiecie da-
nych Lidera.

Każdy głos się liczy, dlatego już dziś 
proszę o wypełnienie i wysłanie ankiety 
elektronicznej. Głosy poparcia będą zbie-
rane do 11 listopada 2020 roku. Aby zdo-
być jak najwięcej głosów proszę o dalsze 
przekazywanie ww. informacji za pomocą 
poczty elektronicznej oraz mediów społecz-
nościowych.

Osoby spoza Ornontowic również zachę-
cam do wypełnienia ankiety.

Dziękując za poświęcony czas oraz wy-
pełnienie ankiety pozostaję z wyrazami 
szacunku.

INFORMACJA WÓJTA GMINY
Wójt Gminy Ornontowice informu-

je, iż termin zapłaty III raty podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego 
oraz II raty podatku od środków trans-
portowych upłynął w dniu 15 września 
2020 r.

Natomiast ostatnia, IV rata podatku od 
nieruchomości, rolnego i leśnego płatna 
jest do 15 listopada 2020 r

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamen-
towe Gody, świętowali w miesiącu wrześniu 
Państwo Natalia i Jan Gnizda. 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!

Ta miłość trwa 
od 60 lat

– Diamentowe Gody

Z okazji zbliżającego się
Dnia Edukacji Narodowej

wszystkim Nauczycielom
jak i Pracownikom Oświaty

życzymy pogody ducha,
satysfakcji z wykonywanej pracy
i wielu sukcesów zawodowych.

Jednocześnie dziękujemy 
za wytrwałość oraz poświęcenie.

Niech wykonywana przez Państwa praca
będzie źródłem radości i społecznego uznania.

Wójt Gminy
Marcin Kotyczka

Zastępca Wójta Gminy
Dariusz Spyra

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski

Ornontowice, 14 października 2020 r.

Spotkanie
z mieszkańcami
Wójt Gminy Ornontowice serdecznie 

zaprasza na spotkanie z Mieszkańcami, 
które odbędzie się 7 października br. 
o godzinie 17.00 w sali ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji.

Spotkanie zostanie przeprowadzone 
zgodnie z obowiązującymi reżimami 
sanitarnymi dot. COVID-19 z zachowa-
niem dystansu społecznego. Wszystkich 
zainteresowanych prosi się o przybycie 
w maseczkach ochronnych zakrywają-
cych usta i nos.

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy
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25 lat twórczości artystycznej Marii 
Kulawik

Zanim jednak przystąpiono do dyskusji 
o gminnych finansach, zgromadzeni radni 
z przewodniczącym Henrykiem Nieużyłą na 
czele oraz Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
uroczyście wręczyli pamiątkową statuetkę, 
list gratulacyjny oraz kwiaty znanej ornon-

towickiej artystce, malarce – Marii Kulawik, 
która w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia 
twórczości artystycznej. 

Swoją przygodę z malarstwem rozpoczęła 
w 1995 r., kiedy to od swojego męża An-
drzeja otrzymała bukiet słoneczników. Ich 
ulotne piękno postanowiła uwiecznić na 
płótnie za pomocą pasteli. Od tamtej chwili 
słoneczniki stały się głównym punktem jej 
twórczości towarzysząc artystce w chwilach 
radości, nadziei, żalu i smutku. Tak właśnie 
powstał „Życiorys w słonecznikach”, którego 
wystawy można było oglądać w wielu mia-
stach Polski, jak i w Stanach Zjednoczonych.

W ciągu ćwierćwiecza wielokrotnie udo-
wodniła Pani swój niezwykły talent, nigdy 
nie zapominając o rodzinnych Ornontowi-
cach, przy każdej możliwej okazji promując 
je na mapie Polski i świata, za co należą się 
Pani największe podziękowania. Z okazji 
jubileuszu 25-lecia twórczości artystycznej 
gratulujemy dotychczasowego dorobku i jed-
nocześnie życzymy nieustających chęci i na-

tchnienia do dalszej twórczości – dziękowali 
i gratulowali artystce ornontowiccy włodarze. 
Wyraźnie wzruszona jubilatka serdecznie po-
dziękowała przedstawicielom władz samorzą-
dowych naszej Gminy. 

Po tym miłym akcencie następnym punk-
tem obrad było przedstawienie informacji 
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2020 roku, którą szczegółowo omówiła na 
poprzedzającym sesję wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych, Skarbnik Urzędu Gminy – 
Aleksandra Sewerin. W skrócie:

– dochody ogółem: 20 487 621, zł, tj. 
50,95 % planu,

– wydatki ogółem: 19 050 001,05 zł, tj. 
34,52 % planu,

– nadwyżka budżetu: 1 437 619,99 zł.

Ciekawostką może być fakt, że w pierw-
szym półroczu br. na szeroko pojętą walkę 
z koronawirusem Gmina Ornontowice wydała 
139 820,00 zł. 

Na koniec Skarbnik odczytała uchwałę IV 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Katowicach, która wydała po-
zytywną opinię o przedłożonej przez Wójta 
Gminy Ornontowice informacji o przebiegu 
wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2020 r.

Następnie przewodniczący Komisji Stałych 
odczytali wnioski do budżetu Gminy na 2021 
rok. Wśród przedstawionych propozycji zna-
lazły się m.in. takie pozycje jak: kontynuacja 
budowy kanalizacji ściekowej i deszczowej, 
ciąg dalszy budowy sieci wodociągowej, dal-
sza modernizacja dróg gminnych, zorganizo-
wanie linii komunikacyjnej umożliwiającej 
bezpośrednie połączenie z Gierałtowicami, 

czy stworzenie strefy aktywnego wypoczyn-
ku dla młodzieży.

W trakcie wrześniowych obrad radni jedno-
głośnie podjęli 4 uchwały w sprawie: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,

• zmian budżetu Gminy na 2020 rok,
• przystąpienia do sporządzania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Ornon-
towice,

• wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy gruntu z dotychczasowymi 
dzierżawcami oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od przetargowego trybu za-
warcia umowy. 

Wszystkie uchwały dostępne są w Biulety-
nie Informacji Publicznej.

W części poświęconej informacjom Wójta 
Gminy, Marcin Kotyczka poinformował m.in. 
o zakończonej realizacji zadania modernizacji 
dróg gminnych, rozpoczęciu prac związanych 
z odwodnieniem sięgacza drogowego przy ul. 
Bujakowskiej oraz realizacją projektu „Po-
prawa efektywności kształcenia ogólnego 

w ZS-P w Ornontowicach”, trwających pra-
cach projektowych PBW dwóch sięgaczy przy 
ul. Leśnej oraz PBW ul. Bankowej. W spra-
wie planów CPK dotyczących kolei dużych 
prędkości kontynuowany jest dialog z innymi 
gminami objętymi planami CPK, celem wy-
pracowania spójnego stanowiska, nawiązano 
współpracę z przedstawicielem stowarzysze-
nia „Kolej na Śląsk” i wystosowano pytanie 
do CPK odnośnie terminu spotkania Spółki 
z Gminą Ornontowice. Wójt poinformował 
także, że trwają przygotowania do kontroli 
zbiorników bezodpływowych (szamb), in-
stalacji spalania paliw w budynkach miesz-
kalnych oraz kontrole dotyczące prawidłowej 
segregacji odpadów. 

Transmisja z obrad XXI Sesji Rady Gminy 
Ornontowice dostępna jest na stronie interne-
towej www.esesja.tv/transmisje_z_obrad/806/
rada-gminy-ornontowice.htm 

Sesja Rady Gminy
24 września w sali ARTerii CKiP odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Ornon-
towice. Głównymi tematami obrad, które przeprowadzono w formie sta-
cjonarnej, były sprawy dotyczące budżetu Gminy, w tym sprawozdanie 
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku oraz wnioski do 
budżetu Gminy na rok 2021. 

Od lewej: Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka, Maria Kulawik, Henryk Nieużyła, Ryszard MilanowskiOd lewej: Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka, Maria Kulawik, Henryk Nieużyła, Ryszard Milanowski



4 A K T U A L N O Ś C I GŁOS Ornontowic    nr 9 (221)    WRZESIEŃ 20204

Poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru 
dla OSP Ornontowice

19 września miała miejsce uroczystość poświęcenia i przekazania nowe-
go sztandaru dla OSP Ornontowice, którą o godz. 15.00 w naszym koście-
le parafialnym rozpoczęła Msza Św. za wstawiennictwem św. Michała Ar-
chanioła i św. Floriana o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla strażaków 
OSP Ornontowice oraz ich rodzin. 

Moment poświęcenia nowego sztandaruMoment poświęcenia nowego sztandaru

Od lewej: Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, Od lewej: Ryszard Milanowski, Henryk Nieużyła, 

Dariusz Spyra, Olga Kunicka, Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra, Olga Kunicka, Marcin Kotyczka, 

Bogdan CieślikBogdan Cieślik

Od lewej: Sławomir Bijak, Marcin Kotyczka, gen. 
Od lewej: Sławomir Bijak, Marcin Kotyczka, gen. 

Jacek Kleszczewski, Damian Krawczyk, Tadeusz 
Jacek Kleszczewski, Damian Krawczyk, Tadeusz 

Marszolik, Damian Spyra, Dariusz Gaschi.
Marszolik, Damian Spyra, Dariusz Gaschi.

Przemawia gen. Jacek Kleszczewski
Przemawia gen. Jacek Kleszczewski

W trakcie nabożeństwa, które celebrował 
ks. proboszcz Grzegorz Lech poświęcono 
nowy sztandar. Eucharystię swoją obecno-
ścią uświetniły poczty sztandarowe, a udział 
w niej wzięli zaproszeni goście, wśród któ-
rych oprócz przedstawicieli OSP Ornonto-
wice, z Prezesem – Sławomirem Bijakiem 
i Naczelnikiem – Przemysławem Dróżdżem 
na czele, znaleźli się także: Śląski Komen-
dant Wojewódzki Państwowej Straży Pożar-
nej – gen. Jacek Kleszczewski, Komendant 
Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie 
– Damian Krawczyk, Wiceprezes Zarządu 
Powiatowego OSP – Dariusz Gaschi, Wicesta-
rosta Powiatu Mikołowskiego – Tadeusz Mar-
szolik, przedstawiciele władz samorządowych 
Gminy Ornontowice: Wójt Gminy – Marcin 
Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz 
Spyra, Przewodniczący Rady Gminy – Hen-
ryk Nieużyła, Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy – Ryszard Milanowski, Inspektor ds. 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowe-
go – Bogdan Cieślik, przedstawiciel Fundacji 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej – Olga Kunic-
ka oraz druhowie i prezesi zaprzyjaźnionych 
jednostek OSP. 

Po uroczystym przemarszu z kościoła, 
drugą częścią wydarzenia było oficjalne prze-
kazanie sztandaru, które odbyło się na placu 
przed siedzibą OSP Ornontowice. W pierw-
szej kolejności poświęcony sztandar na ręce 
generała Jacka Kleszczewskiego złożył Mar-
cin Kotyczka. Ten przekazał go Sławomirowi 
Bijakowi, który oficjalnie złożył go w dłonie 
pocztowi sztandarowemu. 

Następnie w swoich krótkich przemówie-
niach zaproszeni goście podkreślili jak ważna 
w codziennym życiu lokalnych społeczno-
ści jest rola Ochotniczych Straży Pożarnych, 
ich wartości, sztandar oraz związana z nim 

symbolika. Ze strony gospodarzy nie zabra-
kło serdecznych podziękowań za wsparcie 
przy zakupie nowego sztandaru pod adre-
sem Urzędu Gminy Ornontowice z Wójtem 
Marcinem Kotyczką na czele i Fundacji 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W trak-
cie uroczystości nastąpiło także oficjalne 
przekazanie sprzętu ratującego życie dla 
OSP Ornontowice, którego zakup został 
również współfinansowany ze środków 
Fundacji JSW. 

Pierwszy sztandar ornontowickiej jednost-
ki został poświęcony 29 czerwca 1935 r., kie-
dy to przysięgę na sztandar przyjął ówczesny 
poseł na sejm i burmistrz Miasta Mikołów 
– Jan Koj. Dziś, dzięki zaangażowaniu stra-
żaków OSP Ornontowice oraz wsparciu fi-
nansowym Gminy Ornontowice i Fundacji 
JSW nasza jednostka może poszczycić się 
nowym sztandarem, który z całą pewnością 
stanowi doskonały dowód uznania jej rozwoju 
i licznych zasług.

Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek!
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80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
Hołd Śląskim Policjantom – Ofiarom Zbrodni Katyńskiej

W niedzielę 13 września 2020 r. w Or-
nontowicach odbyły się uroczystości upa-
miętniające funkcjonariuszy Policji Woje-
wództwa Śląskiego II RP zamordowanych 
przez NKWD w  Związku Radzieckim 
w kwietniu 1940 r. Wydarzenie to wpisu-
je się w obchody 80. Rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej oraz 30-lecie Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. 
Gospodarzem ceremonii był Bolesław Pią-
tek – przewodniczący Katowickiego Od-
działu Stowarzyszenia. W obchodach wzięli 
udział członkowie Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r. z Prezes Teresą Bracką 
na czele, przedstawiciele Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Katowicach i Komendy 
Powiatowej w Mikołowie oraz Komisaria-
tu Policji w Orzeszu. Władze samorządowe 
Ornontowic reprezentował Zastępca Wójta 

Dariusz Spyra. Oprawę mu-
zyczną zapewniła orkiestra 
Komendy Wojewódzkiej Po-
licji w Katowicach.

Uroczystości rozpoczęła 
msza św. w kościele parafial-
nym w intencji policjantów 
z  Ornontowic zamordowa-
nych przez NKWD. Byli to: 
Józef Kopeć, Dominik Ga-
bryś, Albert Biela, Jan Piątek, 

Franciszek Gołąb, Józef Cembrzyński, Do-
minik Wowra i Klemens Plewnia. Mszy św. 
przewodniczył ks. prałat Stanisław Puchała 
w asyście ks. proboszcza Grzegorza Lecha.

Po mszy św. prezes Teresa Bracka uhono-
rowała pamiątkowym numizmatem Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 r. ks. prałata Stanisława Puchałę oraz 
proboszcza parafii w Ornon-
towicach ks. Grzegorza Lecha.

Numizmat upamiętnia Poli-
cjantów II RP – Ofiary Mor-
du Katyńskiego oraz 30-lecie 
Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 
r. Następnie uczestnicy obcho-
dów udali się na cmentarz para-
fialny w Ornontowicach, gdzie 
pod pomnikiem poświęconym 

policjantom z Ornontowic złożono wiązanki 
kwiatów oraz zapalono znicze pamięci.

Wcześniej, 11 września 2020 r. na terenie 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach przed Grobem Policjanta Polskiego od-
były się uroczystości z okazji obchodów 80. 
Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Gospodarzem 
była prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka. Uro-
czystości rozpoczęła msza święta w Archika-
tedrze Chrystusa Króla w Katowicach, której 
przewodniczył metropolita katowicki ks. abp 
Wiktor Skworc. Podczas obchodów wręczono 
odznaczenia i wyróżnienia osobom zasłużo-
nym dla kultywowania pamięci o policjantach 
województwa śląskiego II RP. Prezes Oddzia-
łu Katowickiego Rodzina Policyjna 1939 r. 
Bolesław Piątek otrzymał medal „Opiekuna 
Miejsc Pamięci Narodowej” przyznany przez 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego 
Piotra Glińskiego.

Tekst: Andrzej Kotyczka  
Zdjęcia: Ireneusz Kubicki

Gmina Ornontowice, jak i wszystkie 
gminy województwa śląskiego, ponownie 
podejmie walkę ze smogiem. Obecnie już 
w nowej rzeczywistości, gdyż od dnia 6 lipca 
2020 r. obowiązuje nowy Program ochro-
ny powietrza dla województwa śląskiego 
i będący jego integralną częścią - Plan 
Działań Krótkoterminowych.

Zgodnie z zapisami Planu Działań Krót-
koterminowych, gminy w sytuacji ogłosze-
nia II poziomu ostrzegania (ryzyko prze-
kroczenia poziomu informowania dla pyłu 
zawieszonego PM10 wynoszącego 100 μg/
m3) oraz III poziomu (alarm smogowy)  
zobowiązane są do przeprowadzenia kon-
troli indywidualnych urządzeń grzewczych.

Kontrole w  zakresie spalania pozo-
stałości roślinnych na powierzchni ziemi 
na terenach zabudowanych oraz kontrole 
kotłowni w przedmiocie spalania odpadów 
i paliw zabronionych do stosowania, prze-
prowadzane będą przez upoważnionych 
pracowników Urzędu Gminy.

Przypominając, zgodnie z  zapisami 
uchwały „antysmogowej” paliwa zabronione 
do stosowania to: węgiel brunatny oraz pa-
liwa produkowane z wykorzystaniem tego 
węgla, muły i flotokoncentraty węglowe oraz 
mieszanki produkowane z ich wykorzysta-
niem, paliwa, w których udział masowy wę-
gla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 
wynosi więcej niż 15%, biomasa stała, której 
wilgotność w stanie roboczym przekracza 
20%. Oczywiście niezmiennym pozostaje 
zakaz spalania wszelkiego rodzaju odpadów 
w przydomowych kotłowniach oraz pozo-
stałości roślinnych (trawa, gałęzie itp.) na 
powierzchni ziemi.

Prosimy zatem mieszkańców o nieutrud-
nianie przeprowadzania kontroli. Zgodnie 
z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska, upoważnieni 
pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, 
uprawnieni są do wstępu na nieruchomość 
w godzinach od 6.00. do 22.00.

KONTROLE SMOGowe
Już wkrótce czeka nas okres jesienno-zimowy, a zatem rozpocznie się pa-
lenie w przydomowych kotłowniach i powróci problem złej jakości powie-
trza, uciążliwego dla wszystkich smogu.

Oddali hołd
poległym podczas 
II Wojny Światowej

1 września 2020 r. obchodziliśmy 81. 
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 
Z tej okazji Wójt Gminy – Marcin Kotycz-
ka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy – 
Ryszard Milanowski złożyli wieniec i zni-
cze pod grobem wszystkich ornontowiczan, 
którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej 
w obozach koncentracyjnych, podczas inter-
nowania i na frontach wojennych.
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W sobotę 12 września br. po raz kolejny w Ornontowicach zorganizowane 
zostały Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornon-
towice oraz Bieg Samorządowca.

Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Ornontowice oraz Bieg Samorządowca

Trasa w kategorii OPEN oraz Biegu 
Samorządowca prowadziła ścieżkami Par-
ku Gminnego, przez teren Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych oraz wzdłuż ulicy 
Dworcowej i Kolejowej. Biegi w katego-

riach szkolnych odbyły się na boisku szkol-
nym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach.

Miejsca na podium w poszczególnych 
kategoriach zdobyli:

Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice:
PRZEDSZKOLE – DZIEWCZYNKI
1. Rozalia Łobożewicz
2. Julia Tytko
3. Emilia Boryna

KLASY 3-4 – DZIEWCZYNKI
1. Maja Duran
2. Aleksandra Sekman
3. Nikola Dyrbusz

KLASY 7-8 – DZIEWCZYNKI
1. Oliwia Kwarcińska
2. Karolina Warzecha
3. Olga Kalisz

PRZEDSZKOLE – CHŁOPCY
1. Konrad Szczęśniak
2. Bartłomiej Kopiszka
3. Dawid Jeleniewicz

KLASY 3-4 – CHŁOPCY
1. Radosław Rzepka
2. Patryk Głogowski
3. Adam Borowiec

KLASY 7-8 – CHŁOPCY
1. Patryk Piosek
2. Samuel Iżewski
3. Karol Kwieciński

KLASY 1-2 – DZIEWCZYNKI
1. Daria Duran
2. Oliwia Strzelczyk
3. Oliwia Szczęśniak
3. Katarzyna Barłóg

KLASY 5-6 – DZIEWCZYNKI
1. Justyna Machulik
2. Amelia Morawska
3. Emilia Kruszecka

OPEN – KOBIETY
1. Justyna Lewicka
2. Alicja Małek
3. Martyna Zmarzlik

KLASY 1-2 – CHŁOPCY
1. Wojciech Niedobecki
2. Mateusz Białas
3. Wojciech Bylica

KLASY 5-6 – CHŁOPCY
1. Marcin Białas
2. Mateusz Szala
3. Bartosz Kwieciński

OPEN – MĘŻCZYŹNI
1. Łukasz Pastor
2. Grzegorz Zuber
3. Daniel Jeleniewicz

NAJSTARSZY UCZESTNIK – Andrzej Kotyczka NAJMŁODSZY UCZESTNIK – Szymon i Tymoteusz 
Tlołka NAGRODA SPECJALNA – Dominika Kubisz

Bieg Samorządowca:
SAMORZĄDOWCY – KOBIETY
1. Katarzyna Syryjczyk-Słomska (Miasto Mikołów)
2. Aneta Jeleniewicz (Gmina Ornontowice)
3. Marzena Lewandowska (Gmina Ornontowice)

SAMORZĄDOWCY – MĘŻCZYŹNI
1. Tomasz Lewicki (Miejskie Centrum Edukacji 
w Knurowie)
2. Tomasz Nieroba (Rada Sołecka Borowa Wieś)
3. Łukasz Fliś (Miasto Mikołów)

Zgodnie z tradycją w Biegu Samorządowca 
udział wzięli zaproszeni goście gmin powiatu 
mikołowskiego i ościennych miejscowości. 
Oprócz pracowników Urzędu Gminy Or-
nontowice i jego jednostek organizacyjnych 
byli to m.in. samorządowcy z Urzędu Mia-
sta Mikołów, Miejskiego Centrum Edukacji 
w Knurowie i z Rady Sołeckiej Borowej Wsi. 

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za 
udział i dobrą zabawę!

Jednocześnie Przewodniczący Rady Gmi-
ny – Henryk Nieużyła oraz Wójt Gminy – 
Marcin Kotyczka pragną serdecznie podzię-
kować za współpracę i pomoc w organizacji 
biegów Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 
w Ornontowicach, Zespołowi Szkół Ponad-

podstawowych w Ornontowicach, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ornontowicach, 
Komendzie Powiatowej Policji w Mikoło-
wie oraz Komisariatowi Policji w Orzeszu. 
Ponadto pragną złożyć podziękowania 
Mieszkańcom Gminy za wyrozumiałość, 
którą wykazali się w trakcie organizowa-
nych biegów.
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W październiku 2019 roku została uruchomiona na terenie Gminy Ornontowice bezpłatna komunikacja gminna. Od 
tego czasu minął już prawie rok i bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że była to słuszna decyzja, która wśród 
mieszkańców spotkała się z wieloma pochlebnymi opiniami. Dodatkowo od 6 lipca br. wprowadzono dwa nowe przy-
stanki na ulicy Nowej, aby bus dojeżdżał także w rejon ulicy Granicznej. Ponadto od miesiąca września rozszerzono 
ilość kursów do 8 w dni robocze oraz do 4 w niedzielę i święta.

Warto wyraźnie przypomnieć, że nad-
rzędnym celem komunikacji gminnej jest jej 
dostosowanie w dni robocze do planu lekcji 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornon-
towicach, tak aby w optymalnych godzinach 
dowoziła uczniów przed porannymi lekcjami 
(kurs nr 1, 2, 3) oraz odwoziła ich po popo-
łudniowych zajęciach (kurs nr 5, 6, 7, 8). Cel 
kursu nr 4 jest mieszany, tzn. ma za zadanie 
dowieźć dzieci z północy na lekcję rozpo-
czynającą się o godz. 11:45 oraz odwieźć 
uczniów na południe po zajęciach kończących 
się o godz. 11:30, dlatego w bezpośredniej 
okolicy szkoły zatrzymuje się o godz. 11:38. 

Trudno dostosować rozkład jazdy tak, 
aby idealnie dogodzić wszystkim zain-
teresowanym Mieszkańcom, biorąc pod 
uwagę, że podczas pojedynczego kursu bus 
objeżdża Gminę w 40 minut. Stąd wycho-

dząc naprzeciw sugestiom Mieszkańców 
z początkiem października wprowadzone 
zostały kompromisowe korekty w rozkła-
dzie, uwzględniając potrzeby wszystkich 
uczniów korzystających z bezpłatnej ko-
munikacji, zarówno tych z północy jak 
i z południa Ornontowic. 

Warto także zaznaczyć, że wciąż trwają 
zaawansowane rozmowy z ościennymi gmi-
nami (Gierałtowice, Zabrze) aby usprawnić 
komunikację międzygminną. Po pierwsze 
dotyczy to zmian w przebiegu linii nr 636, 
aby bezpośrednio kursowała z Ornontowic 
do Knurowa (wyłącznie przez Gierałtowi-
ce, bez pozostałych sołectw tej gminy) oraz 
zmian w rozkładzie jazdy tej linii, aby była 
lepiej skorelowana z komunikacją Gierałto-
wice – Gliwice. Po drugie odnosi się to uru-
chomienia nowej linii na trasie Ornontowice 

– Chudów – Paniówki – Zabrze. Niestety 
nie wszystkie decyzje zależne są od włoda-
rzy Gminy Ornontowice, gdyż na powyższe 
zmiany i rozszerzenie komunikacji, a co za 
tym idzie jej dodatkowe finansowanie, mu-
szą się zgodzić włodarze pozostałych gmin. 
Ponadto stan zagrożenia epidemiologiczne-
go sparaliżował konstruktywne uzgodnienia 
i znacznie opóźnił ich wdrożenie. Bądźmy 
jednak dobrej myśli, że finalnie uda się za-
kończyć rozmowy sukcesem.

O komunikacji gminnej

BEZPŁATNA
KOMUNIKACJA GMINNA

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4
Ornontowice Centrum 06:27 08:17 09:47 11:27
Ornontowice Kopalnia Budryk 06:29 08:19 09:49 11:29
Ornontowice Leśna 06:30 08:20 09:50 11:30
Ornontowice Żabik 06:31 08:21 09:51 11:31
Ornontowice Leśna 06:32 08:22 09:52 11:32
Ornontowice Kopalnia Budryk 06:33 08:23 09:53 11:33
Ornontowice Centrum 06:35 08:25 09:55 11:35
Ornontowice Urząd Gminy 06:36 08:26 09:56 11:36
Ornontowice Cicha 06:37 08:27 09:57 11:37
Ornontowice Myto 06:39 08:29 09:59 11:39
Ornontowice Granica 06:40 08:30 10:00 11:40
Ornontowice Myto 06:41 08:31 10:01 11:41
Ornontowice Cicha 06:43 08:33 10:03 11:43
Ornontowice Urząd Gminy 06:44 08:34 10:04 11:44
Ornontowice Centrum
Ornontowice Kopalnia Budryk
Ornontowice Leśna
Ornontowice Żabik
Ornontowice Leśna
Ornontowice Kopalnia Budryk
Ornontowice Centrum 06:45 08:35 10:05 11:45
Ornontowice Zespół Szkół (ul. Orzeska) 06:47 08:37 10:07 11:47
Ornontowice Ogródki Działkowe 06:48 08:38 10:08 11:48
Ornontowice Górka 06:49 08:39 10:09 11:49
Ornontowice Bujakowska 06:51 08:41 10:11 11:51
Ornontowice Działkowa 06:52 08:42 10:12 11:52
Ornontowice Zespół Szkół (ul. Orzeska) 06:53 08:43 10:13 11:53
Ornontowice Szkoła (ul. Dworcowa) 08:44 10:14
Ornontowice Polna 08:45 10:15
Ornontowice Polna 08:46 10:16
Ornontowice Szkoła (ul. Dworcowa) 08:47 10:17
Ornontowice Centrum 06:55 08:49 10:19 11:55
Ornontowice Urząd Gminy 08:50 10:20
Ornontowice Cicha
Ornontowice Myto
Ornontowice Granica
Ornontowice Myto
Ornontowice Cicha
Ornontowice Graniczna 08:53 10:23
Ornontowice Nowa 08:55 10:25
Ornontowice Centrum 08:57 10:27

Rozkład jazdy
ważny od:  05.10.2020 r.  

Nazwa przystanku Firma Transportowo-Usługowa
Karol Drabas oś. Powstańców Śl. 4a/30,

44-240 Żory

NIEDZIELA
I ŚWIĘTA

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Kurs 1 Kurs 2 Kurs 3 Kurs 4 Kurs 5 Kurs 6 Kurs 7 Kurs 8
Ornontowice Centrum 06:23 07:15 08:10 11:21
Ornontowice Kopalnia Budryk 06:25 07:17 08:12 11:23
Ornontowice Leśna 06:26 07:18 08:13 11:24
Ornontowice Żabik 06:27 07:19 08:14 11:25
Ornontowice Leśna 06:28 07:20 08:15 11:26
Ornontowice Kopalnia Budryk 06:29 07:21 08:16 11:27
Ornontowice Centrum 06:31 07:23 08:18 11:29 12:37 13:37 14:37 15:32
Ornontowice Urząd Gminy 06:32 07:24 08:19 11:30 12:38 13:38 14:39 15:33
Ornontowice Cicha 06:33 07:25 08:20 11:31 12:39 13:39 14:40 15:34
Ornontowice Myto 06:35 07:27 08:22 11:33 12:41 13:41 14:42 15:36
Ornontowice Granica 06:36 07:28 08:23 11:34 12:42 13:42 14:43 15:37
Ornontowice Myto 06:37 07:29 08:24 11:35 12:43 13:43 14:44 15:38
Ornontowice Cicha 06:39 07:31 08:26 11:37 12:45 13:45 14:46 15:40
Ornontowice Urząd Gminy 06:40 07:32 08:27 11:38 12:46 13:46 14:47 15:41
Ornontowice Centrum
Ornontowice Kopalnia Budryk 12:47 13:47 14:48 15:42
Ornontowice Leśna 12:48 13:48 14:49 15:43
Ornontowice Żabik 12:49 13:49 14:50 15:44
Ornontowice Leśna 12:50 13:50 14:51 15:45
Ornontowice Kopalnia Budryk 12:51 13:51 14:52 15:46
Ornontowice Centrum 06:41 07:33 08:28 11:39 12:53 13:53 14:54 15:48
Ornontowice Zespół Szkół (ul. Orzeska) 06:43 07:35 08:30 11:41 12:55 13:55 14:56 15:50
Ornontowice Ogródki Działkowe 06:44 07:36 08:31 11:42 12:56 13:56 14:57 15:51
Ornontowice Górka 06:45 07:37 08:32 11:43 12:57 13:57 14:58 15:52
Ornontowice Bujakowska 06:47 07:39 08:34 11:45 12:59 13:59 15:00 15:54
Ornontowice Działkowa 06:48 07:40 08:35 11:46 13:00 14:00 15:01 15:55
Ornontowice Zespół Szkół (ul. Orzeska) 06:49 07:41 08:36 11:47 13:01 14:01 15:02 15:56
Ornontowice Szkoła (ul. Dworcowa) 06:50 07:42 08:37 11:48 13:02 14:02 15:03 15:57
Ornontowice Polna 06:51 07:43 08:38 11:49 13:03 14:03 15:04 15:58
Ornontowice Polna 06:52 07:44 08:39 11:50 13:04 14:04 15:05 15:59
Ornontowice Szkoła (ul. Dworcowa) 06:53 07:45 08:40 11:51 13:05 14:05 15:06 16:00
Ornontowice Centrum 06:55 07:47 08:42 11:53 13:07 14:07 15:10 16:05
Ornontowice Urząd Gminy 07:48 08:43 15:11 16:06
Ornontowice Cicha 15:12 16:07
Ornontowice Myto 15:14 16:09
Ornontowice Granica 15:15 16:10
Ornontowice Myto 15:16 16:11
Ornontowice Cicha 15:18 16:13
Ornontowice Graniczna 07:51 08:46 15:22 16:17
Ornontowice Nowa 07:53 08:48 15:24 16:19
Ornontowice Centrum 07:55 08:50 15:26 16:21

BEZPŁATNA
KOMUNIKACJA GMINNA

Nazwa przystanku
DNI ROBOCZE Firma Transportowo-Usługowa Karol Drabas 

oś.Powstańców Śl. 4a/30, 44-240 Żory

Rozkład jazdy ważny od:  05.10.2020 r.           
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POWSZECHNY SPIS ROLNY

Podziękowanie za plony 
– Msza Św. Dożynkowa

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne zarów-
no osób fizycznych (tj. gospodarstwa indywidualne) jak i osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące 
spisu rolnego zachęcam do kontaktu z info-
linią pod numerem telefonu 22 279-99-99 
(od poniedziałku do niedzieli w godzinach 
od 8:00 do 20:00).

Ponadto informujemy, że Gminne Biuro 
Spisowe w Ornontowicach na czas realizacji 
Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie 
od 1 września do 30 listopada 2020 roku 
pełni dyżury w celach informacyjnych i in-
terwencyjnych. Informacje można uzyskać 
pod nr telefonu 32 33-06-241 w godzinach 
pracy Urzędu Gminy:

- poniedziałek, wtorek, czwartek w go-
dzinach od 7:00 do 15:00,

- środa w godzinach od 7:00 do 17:00,
- piątek w godzinach od 7:00 do 13:00.
Po godzinach pracy Urzędu (od ponie-

działku do piątku) do godziny 20:00 moż-
na kontaktować się pod numerem telefonu 
605-721-765.

Formularz spisowy jest podzielony na 11 
działów: użytkowanie gruntów, powierzch-
nia zasiewów, zwierzęta gospodarskie, 
nawożenie, ochrona roślin, budynki gospo-
darskie, ciągniki, maszyny i urządzenia 
rolnicze, działalność gospodarcza, struktura 
dochodów gospodarstwa domowego z użyt-
kownikiem gospodarstwa indywidualnego, 
aktywność ekonomiczna oraz chów i ho-
dowla ryb. Jednak nie wszystkie pytania, 
czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa 
gospodarstwa rolnego.

Do działalności rolniczej prowadzonej 
przez gospodarstwo rolne zalicza się:

• uprawę roślin, która obejmuje: wszyst-
kie uprawy rolne (w tym również upra-
wę grzybów jadalnych), warzywnic-
two i  ogrodnictwo, szkółkarstwo, 
hodowlę i nasiennictwo roślin rolni-
czych i ogrodniczych,

• chów i hodowlę zwierząt gospodar-
skich, tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, 
drobiu, królików, pozostałych zwierząt 
futerkowych, zwierząt dzikich utrzymy-
wanych w warunkach fermowych (np. 
dziki, sarny, daniele, lamy) i pszczół,

• utrzymywanie gruntów rolnych, już 
niewykorzystywanych do celów pro-
dukcyjnych, według zasad dobrej 
kultury rolnej (zgodnie z normami).

Jaką grupę obejmują gospodarstwa 
rolne prowadzone przez osoby fizyczne, 
czyli gospodarstwa indywidualne?

• gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha 
i więcej użytków rolnych,

• gospodarstwa rolne o powierzchni po-
niżej 1 ha użytków rolnych (w tym 
nieposiadające użytków rolnych) pro-
wadzące działy specjalne produkcji 
rolnej lub produkcję rolną (roślinną i/
lub zwierzęcą) o znaczącej, określonej 
następującymi progami skali: 0,5 ha 
dla: drzew owocowych, krzewów owo-
cowych, warzyw gruntowych, truska-
wek gruntowych oraz chmielu; 0,3 ha 

dla szkółek sadowniczych i szkółek 
ozdobnych; 0,1 ha dla tytoniu; 5 sztuk 
dla bydła ogółem; 20 sztuk dla świń 
ogółem; 5 sztuk dla loch; 20 sztuk dla 
owiec ogółem i kóz ogółem; 100 sztuk 
dla drobiu ogółem; 10 sztuk dla zwie-
rząt dzikich utrzymywanych w systemie 
fermowym; 20 pni dla pszczół.

Gospodarstwa rolne spisujemy u ich użyt-
kowników, a nie u właścicieli. Oznacza to, 
że jeżeli  właściciel gospodarstwa wydzier-
żawił je w całości innej osobie i w dniu 1 
czerwca 2020 r. ta osoba była użytkowni-
kiem tego gospodarstwa, to powinno być 
ono spisane u użytkownika.

Na terenie Gminy Ornontowice będzie 
1 rachmistrz spisowy. Rachmistrz będzie 
posiadał własny identyfikator z numerem, 
na podstawie którego można będzie spraw-
dzić i potwierdzić jego tożsamość.

UWAGA. Zgodnie z przyjętymi za-
sadami (ze względu na zagrożenia 
pandemiczne) w I fazie spisu rachmi-
strze nie będą realizować wywiadów 
bezpośrednich. Wobec powyższego 
na chwilę obecną będą przeprowadzane 
tylko wywiady telefoniczne za pośrednic-
twem urządzenia mobilnego.

5 września o godz. 14.30 w naszym ko-
ściele parafialnym pod wezwaniem św. Mi-
chała Archanioła w Ornontowicach odbyła 
się uroczysta msza św. w intencji rolników, 
sadowników i pszczelarzy oraz podziękowa-
nia za tegoroczne zbiory.

Honory tegorocznych starostów dożynko-
wych pełnili Marzena Gibiec oraz Jarosław 
Zimończyk.

Nabożeństwo celebrował oraz homilię wy-
głosił ks. proboszcz Grzegorz Lech, a donio-
słą uroczystość swoją obecnością uświetniły 
poczty sztandarowe, panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w strojach ludowych oraz przed-
stawiciele władz samorządowych z Wójtem 
Gminy – Marcinem Kotyczką na czele. 

Niestety ze względu na pandemię CO-
VID-19 tegoroczne uroczystości dożynkowe 
ograniczyły się do ww. mszy świętej. Od lewej: Marzena Gibiec, Jarosław ZimończykOd lewej: Marzena Gibiec, Jarosław Zimończyk

Dariusz Spyra

Z-ca Gminnego
Komisarza Spisowego
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Punkt Informacyjny programu „Czyste Powietrze”
w Urzędzie Gminy Ornontowice

Od 15 września 2020 r. w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach (WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Ornontowice mogą otrzymać pomoc w procesie składania wnio-
sku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

KONTAKT
Urząd Gminy Ornontowice Wydział Roz-

woju i Inwestycji, tel. 32 33 06 228 lub 32 
33 06 224.

W przypadku chęci wypełnienia wnio-
sku o dofinansowanie w ramach programu, 
prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 
w celu umówienia na konkretną godzinę. Wy-
pełnianie wniosku trwa około 1-1,5 godziny.

Gmina nie przyjmuje dokumentów 
związanych z rozliczeniem dofinansowa-
nia, a jedynie udziela pomocy przy ich 
kompletowaniu.

Możliwe jest otrzymanie wsparcia do-
radczego w zakresie programu „Czyste 
Powietrze”:

• zapoznanie z zasadami Programu „Czy-
ste Powietrze” i dokumentami z nim 
związanymi,

• wsparcie przy samodzielnym skomple-
towaniu wniosku o dofinansowanie,

• wsparcie przy wypełnieniu danych 
z audytu energetycznego/uproszczonej 
analizy energetycznej,

• wsparcie przy wyliczaniu części do-
chodowej,

• wsparcie przy przygotowaniu rozlicze-
nia dotacji.

Jeśli nie zdecydujecie się Państwo na 
samodzielne złożenie wniosku – można 
skorzystać z usług przeszkolonych pra-
cowników i wypełnić oraz złożyć wniosek 
w Urzędzie Gminy.

Wniosek wraz z uprawnionym pracow-
nikiem można wypełnić podczas wizyty 
w Urzędzie Gminy. Następuje to po etapie 
doradczym. Państwa wniosek zostanie na 
miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu 
zarejestrowany w Kancelarii Urzędu Gminy 
i w terminie 5 dni roboczych przekazany 
do WFOŚiGW w Katowicach. Zabieracie 
Państwo ze sobą kopię wniosku z potwier-
dzeniem rejestracji. Dalsze procedowanie 

prowadzone będzie bezpośrednio przez 
WFOŚiGW w Katowicach. Data wpływu 
podpisanego wniosku o dofinansowanie do 
kancelarii Urzędu Gminy (potwierdzona na 
pierwszej stronie dostarczonego wniosku 
poprzez stempel kancelarii) stanowi datę 
złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Państwa wniosek 
do WFOŚiGW.

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, 
nie później niż w przeciągu 5 dni robo-
czych od daty złożenia, przekazanie wnio-
sku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na 
celu usprawnienie procesu weryfikacji 
wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje 
o przyznaniu dofinansowania. WFOŚi-
GW dokonuje pełnej oceny wniosku 
zgodnie z kryteriami dostępu i kryteria-
mi jakościowymi dopuszczającymi i na 
podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji 
do przyznania pomocy.

Możecie Państwo zostać poproszeni 
o uzupełnienie wniosku.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW 
zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas 
z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie 
wniosku o dofinansowanie.

Korzystając ze wsparcia obsługi Punk-
tu Informacyjnego w Urzędzie Gminy 
macie Państwo większą pewność, że:

• wniosek jest na obowiązującym for-
mularzu,

• wniosek jest prawidłowo podpisany 
(wnioskodawca, małżonek, współwła-
ściciele, członkowie gospodarstwa do-
mowego),

• wnioskodawca wskazał prawo własno-
ści/współwłasności do budynku/loka-
lu mieszkalnego lub nieruchomości 
w przypadku domu nowo budowanego,

• wypełniono wszystkie wymagane pola 
formularza wniosku oraz dołączono 
wszystkie wymagane załączniki do 
wniosku,

• wniosek o  dofinansowanie jest po-
prawny pod względem rachunkowym 
(wyliczenie dochodu, prawidłowość do-
kumentów potwierdzających wysokość 
dochodu, np. data wydania, wniosko-
wany zakres rzeczowy przedsięwzięcia, 
czy koszty kwalifikowane oraz kwoty 
dofinansowania zostały prawidłowo 
określone i wyliczone, czy okres reali-
zacji przedsięwzięcia został prawidłowo 
wyliczony).

Przed umówieniem się na spotkanie 
koniecznie prosimy o przygotowanie:

• numer Księgi Wieczystej nierucho-
mości, na której planujecie Państwo 
inwestycję i pozyskanie dofinanso-
wania; w szczególnych przypadkach 
braku właściciela lub braku ujawnie-
nia w KW zmiany – prosimy przy-
gotować akt notarialny/akt zgonu/akt 
małżeństwa – w przypadku nieaktu-
alnego wpisu nazwiska w KW/odpis 
postępowania spadkowego/etc. – dla 
wykazania tytułu prawnego do nieru-
chomości,

• numer PESEL właściciela nieruchomo-
ści (wnioskodawcy) i/lub numer NIP 
(w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej),

• numer rachunku bankowego do wypłaty 
dofinansowania (tylko polskie rachunki 
prowadzone w zł),

• rok wydania pozwolenia na budowę 
budynku lub zgłoszenia użytkowania 
budynku,

• powierzchnię użytkową budynku,
• faktury na wydatki poniesione (ustale-

nie daty rozpoczęcia inwestycji),
• PIT za poprzedni rok (dla wniosków 

składanych do dnia 1.05.2021 r. przy-
gotuj PIT za 2019, po 1.05.2021 obo-
wiązują dochody wykazane w PIT za 
2020).

Wnioskodawca/właściciel – współwła-
ściciel – współmałżonek

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji 
„Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie 
własnoręcznym podpisem wyrażenie zgo-
dy na realizację przedsięwzięcia w Progra-
mie „Czyste Powietrze” przez wszystkich 
współwłaścicieli oraz zgody współmał-
żonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody 
na zaciągnięcie zobowiązań wynikających 
z umowy dotacji. Te osoby muszą poja-
wić się wraz z wnioskodawcą osobiście na 
etapie podpisywania gotowego wniosku 
o dofinansowanie.

Dodatkowe informacje – od 15 września 
pod nr tel. 32 33 06 228 lub 32 33 06 224.

Pracownik umówi się z Państwem na do-
godny termin i będzie do Państwa dyspozy-
cji, zapewniając maksimum anonimowości 
podczas wizyty.

Link do Programu „Czyste Powietrze”: 
https://www.wfosigw.katowice.pl/program-
-czyste-powietrze.html
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dżina w butelce, kolorowe płomienie czy 
suchy lód.

A wszystko to przy dźwiękach znanych 
coverów w wykonaniu zespołu Bona Sono, 
który porwał niektórych do tańca i umilił czas 
podczas zabawy najmłodszych uczestników. 
Dodatkową atrakcją, jak co roku, stanowiły 
wozy strażackie. Dyskoteka na zakończenie 
festynu okazała się strzałem w dziesiątkę \ 
– za konsolą muzyczne hity zapodawał Paweł 
Zięba, znany prezenter radiowy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
przybycie i dobrą zabawę.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Plenerowe Zakończenie Lata

Wakacyjne spotkania PAKI

Wakacje już za nami, lato również dobiegło już końca; z tej okazji 5 wrze-
śnia odbyło się „Plenerowe Zakończenie Lata” w przepięknej scenerii  
Amfiteatru w Parku Gminnym.

Festyn skierowany był w głównej mierze 
do dzieci, które w tym dniu mogły skorzy-
stać z licznych atrakcji. Począwszy od sto-
iska animacyjnego, gdzie można było wziąć 

udział w  różnego 
rodzaju zabawach 
ruchowych, przez 
stoisko plastyczne, 
w  którym dzieci 
wykonały samo-
dzielnie pachnące 
obrazki, koloro-
we mydełka lub 
stemplowały blo-
ki styropianowe. 
Znalazło się też 
coś dla amatorów 

muzyki i rytmu. 
Pod czujnym 
okiem instruk-
tora uczestnicy 
mogl i  spró-
bować swoich 
sił w  grze na 
bębnach. Jed-
nak największą 
frajdą okazało 
się „Nauko-
we  S h ow ” , 
w  czasie któ-
rego byliśmy 
świadkami ekspe-
rymentów fizykochemicznych. W trakcie 
pokazu zobaczyliśmy m.in.: płonącą dłoń, 

W przedostatnią niedzielę wakacji w ra-
mach PAKI - Parkowej Akademii Kreatyw-
nej ARTerii odbył się spektakl Teatru 
Kultureska – Bukiet Talentów. Poznali-
śmy kolorowych, pełnych energii bohaterów 
– Stokrotkę, Różę i Kaktusa. W ciągu godzi-
ny trwania przedstawienia poruszono istot-
ne ekologiczne tematy, takie jak:  recykling, 
segregacja odpadów i prawidłowe nawyki 
ekologiczne. Kwiaty pokazały najmłodszym, 
jak żyć ekologicznie i jak dobrze się bawić!

W kolejnym spotkaniu PAKI staliśmy 
się  „ulicznymi” artystami podczas warsz-
tatów z graffiti. Prowadzący przedstawił 
bardzo zwięźle historie tej twórczości ar-
tystycznej, bazującej na umieszczaniu np. 
obrazów, podpisów, rysunków w przestrzeni 
publicznej lub prywatnej za pomocą różnych 
technik, najczęściej malowania sprayem lub 
pędzlem. Street art nie posiada ściśle okre-

ślonych reguł działania, struktur dzieła, ani 
innych wyznaczników. Wspólnymi siłami 
stworzyliśmy kolorowe graffiti.

Ostatnie w tym roku spotkanie PAKI 
odbyło się podczas Gry Terenowej i Holly 
Festiwalu. Gra terenowa odbyła się według 
scenariusza: Zły Czarnoksiężnik ukradł 
kolory, zadaniem uczestników było ich od-
zyskanie. Kilkanaście grup rozwiązywało 
zadania i zagadki, dzięki którym zdobywały 
cenne wskazówki, by udzielając popraw-
nych odpowiedzi jak najszybciej ukończyć 
grę. Na podium stanęły drużyny: I miejsce 
„Sówki”, II miejsce „Łukasz i Maks”, III 
miejsce „Dzikie Kaczki”.

Eksplozja kolorów nastąpiła tuż po ogło-
szeniu wyników Gry Terenowej. W finale 

otworzyliśmy skrzynię, w której znajdowa-
ły się paczuszki z kolorami, uwolniliśmy 
kolory i zakończyliśmy Parkową Akademię 
Kreatywną ARTerii wyrzutami proszków. 
Podczas tego wydarzenia Dyrektor AR-
Terii – Aleksandra Malczyk wręczyła 
podziękowania wiceprezesowi Fundacji 
JSW – Jerzemu Majchrzakowi, ponieważ 
to dzięki programowi #WakacjezFunda-
cjaJSW otrzymaliśmy dofinansowanie na 
zorganizowanie PAKI.  Uroczystość swoją 
obecnością uświetnili Wójt Gminy Ornon-
towice – Marcin Kotyczka oraz Zastępca 
Wójta Gminy – Dariusz Spyra.

Mamy ogromną nadzieję i chęci by za rok 
znów się z Wami spotkać podczas Parkowej 
Akademii Kreatywnej ARTerii!



11K U L T U R AGŁOS Ornontowic    nr 9 (221)    WRZESIEŃ 2020

Narodowe Czytanie – Balladyna

62. rocznica tragicznego pożaru 
na kopalni „Makoszowy”

28 sierpnia 1958 roku doszło do jed-
nej z największych katastrof w histo-
rii polskiego górnictwa. W  kopalni 
Makoszowy na głębokości 300  me-
trów wybuchł pożar, w którym 72 gór-
ników straciło życie, a  87  doznało 
ciężkiego zatrucia.

Nowa strona internetowa
Biblioteka zaprasza do korzystania z od-

świeżonej strony internetowej. Znajdują się 
tam aktualne wydarzenia, katalog on-line, 
zestawienia nowości książkowych i inne 
niezbędne informacje. Istota reorganizacji 
objawia się głównie w podziale treści, bez-
pieczeństwa i dostosowania do obsługi osób 
ze szczególnymi potrzebami. Mamy nadzie-
ję, że spełni ona oczekiwania czytelników 
i użytkowników, a przejrzysta struktura jak 
i czytelne menu ułatwi wyszukanie wszel-
kich niezbędnych informacji. Adres pozosta-
je ten sam: www.bibliotekaornontowice.pl.

Konkurs biblioteczny
Z okazji uruchomienia nowej strony inter-

netowej, Biblioteka zorganizowała dla czytel-
ników szybki konkurs internetowy, polegający 
na wymyśleniu krótkiej rymowanki zawiera-
jącej słowo „biblioteka”. Wypowiedzi można 
przeczytać na www.bibliotekaornontowice.pl. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w zabawie i gratulujemy wygranych!

Na uwagę zasługuje wiersz nadesłany 
przez Panią Annę, który publikujemy po-
niżej.

Biblioteka w Ornontowicach cały czas 
zaskakuje.

Interesujące książki i i wydarzenia oferuje,
Byś nie nudził się w jesienne wieczory.
Leć po lekturę: tam romanse, poradniki, 

horrory.
I latem na wakacje weź książkę,

Odłóż tablet i laptopa, poczytaj troszkę.
Też o dzieciach pamiętają,

Extra animacje Cioci Asi dla nich mają.
Każdego dnia nowości książkowych 

poszukują,
A czytelników uśmiechem zawsze witają.

(Ułóż wyraz z pierwszych liter każdego 
wersu)

Dofinansowanie na zakup nowości wy-
dawniczych

Biblioteka otrzymała dofinansowanie za-
dania w ramach Programu Wieloletniego 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych ze środków finan-
sowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, pochodzących z budżetu państwa. 
Kwota przyznanej dotacji zostanie przezna-
czona na zakup nowych książek dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Nowości są na bieżąco 
publikowane na www.bibliotekaornontowice.
pl, w katalogu on-line i na facebooku.

Tekst: GBP w Ornontowicach

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Wierzę, że w tym szczególnym dla nas 
wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy 
epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej 
literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przy-
nosząc wiele czytelniczej satysfakcji i po-
nownie łącząc w przekonaniu o doniosłości 
dzieł naszych największych pisarzy – napisał 
Prezydent RP – Andrzej Duda w liście za-
chęcającym do współtworzenia tegorocznej, 
dziewiątej już akcji Narodowego Czytania.

5 września z inicjatywy Wójta Gminy Or-
nontowice – Marcina Kotyczki i Gminnej Bi-
blioteki Publicznej Narodowe Czytanie w Or-
nontowicach odbyło się w Świątyni Dumania. 
Fragmenty wybitnego dzieła polskiego ro-

mantyzmu – Balladyny Juliusza Słowackiego 
czytali z podziałem na role członkowie Rady 
Gminy oraz naczelnicy i kierownicy Urzędu 
Gminy. I tak w poszczególne role wcielili się 
odpowiednio: Alina – Iwona Skrzypczyk, Bal-
ladyna – Katarzyna Walczak, Chochlik – Se-
bastian Spyra, Goplana – Aleksandra Sewerin, 
Grabiec – Henryk Nieużyła, Kirkor – Dariusz 
Spyra, Skierka – Ryszard Milanowski, Wdowa 
– Justyna Sittek-Goj.

Nieodłączną częścią akcji była również 
możliwość składania pamiątkowych pieczęci 
na przyniesionych egzemplarzach książek. Sło-
neczna pogoda, nietuzinkowe miejsce i lektura 
przyciągnęły kilkudziesięciu słuchaczy.

Tragedia dotknęła również Ornon-
towice. Wśród ofiar śmiertelnych było 
4 mieszkańców Ornontowic: Józef Biały, 
Józef Ganczarczyk, Antoni Karwat, Teo-
dor Nowak. Wszyscy są pochowani koło 
siebie, na ornontowickim cmentarzu. Zgi-
nęli również urodzeni w Ornontowicach, 
a mieszkający w okolicznych miejsco-
wościach: Franciszek Nieradzik i Hubert 
Nowak. Jednym z żyjących świadków tych 
wydarzeń jest mieszkaniec Ornontowic 
Walter Niemiec, który wtedy pracował 
jako sztygar maszynowy na oddziale X. 
Udało mu się wyprowadzić z zagrożonego 
rejonu 12 górników.

W 2008 roku, w 50. rocznicę  tragicz-
nego pożaru, ustawiono w pobliżu bramy 
głównej kopalni pomnik upamiętniają-
cy pożar i jego ofiary. Głaz, na którym 
umieszczono tablicę z nazwiskami pole-
głych górników otaczają trzy łuki obudowy 
podziemnego chodnika przypominające 
zarys wnętrza świątyni.

Tekst i zdjęcie: Andrzej Kotyczka
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 1 września br. w  Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice 
nowy rok szkolny rozpoczęto akademią 
przygotowaną przez uczniów i uczennice 
klas ósmych. W uroczystościach udział 
wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy 
Ornontowice –  Marcin Kotyczka, Zastęp-
ca Wójta Gminy Ornontowice –  Dariusz 
Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
– Ryszard Milanowski, ksiądz proboszcz 
Grzegorz Lech oraz Przewodniczące 
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. 

K. Miarki oraz Przedszkola im. Kubusia 
Puchatka – Aleksandra Pruś i Aneta Jele-
niewicz. 

W czasie krótkiej akademii ósmoklasiści 
nie tylko upamiętnili 81. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej, ale również wspomina-
li odchodzące wakacje. Przekazali jednak, 
że z optymizmem patrzą na rozpoczynają-
cy się rok szkolny, ponieważ po niespełna 
czterech miesiącach pracy zdalnej oraz 
dwumiesięcznych wakacjach zdążyli zatę-
sknić za szkolnymi murami.

Ze szkolnymi murami zaś pożegnały się: 
Irena Adamczyk, Anna Milanowska i Ilona 
Gerus, które odeszły na zasłużoną eme-
ryturę. W czasie akademii podziękowania 
za wieloletnią pracę, za serce włożone 
w edukację i wychowanie wielu pokoleń 
młodych ludzi złożyli: Dyrekcja Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Or-
nontowice, przedstawiciele organu pro-
wadzącego, grono pedagogiczne, a przede 
wszystkim uczniowie i  przedszkolacy. 
Naszym Paniom Emerytkom jeszcze raz 
życzymy delektowania się czasem wolnym 
na emeryturze i realizowania swoich ma-
rzeń i pasji.

Tekst: ZS-P w Ornontowicach

Z  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Zgłoszenia udziału w tegorocznych zajęciach Świetlicy PWiT

Od roku jestem uczestniczką zajęć w Świe-
tlicy. Przychodzę tu codziennie na dwie go-
dziny. W tym czasie mam możliwość odra-
biania zadań domowych oraz grania w gry 
(planszowe bądź komputerowe). Osobiście 
moją ulubioną grą jest UNO.

Jednym z celów Świetlicy jest rozwijanie 
kreatywności dzieci poprzez wykonywanie 
różnych prac. Sami uszyliśmy maseczki 
ochronne, zrobiliśmy mydełka, kartki urodzi-
nowe i z pozdrowieniami z wakacji. W pla-
nach mamy własnoręczne zrobienie świeczek 
oraz prezentów świątecznych. Najprawdo-
podobniej w tym roku będziemy wychodzić 
na spacery, zaplanowane są  zajęcia z ko-
smetyczką, ognisko, uszyjemy również dla 
siebie maskotki i zrobimy nawzajem prezenty 

świąteczne. Podobają mi się zajęcia, które tu 
są, nie trzeba ich zmieniać.

– Roksana
Tekst i zdjęcia:  Świetlica 

Profilaktyczno-Wychowawcza 
i Terapeutyczna w Ornontowicach

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna w Ornontowicach 
do końca września br. przyjmowała zgłoszenia do udziału w tegorocznych 
zajęciach. Dla przybliżenia naszej działalności prezentujemy tekst jednej 
z uczestniczek zajęć świetlicowych.

Trzecia od lewej: Irena Adamczyk następnie Trzecia od lewej: Irena Adamczyk następnie 
Anna Milanowska i Ilona GerusAnna Milanowska i Ilona Gerus
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Groźny A Z B E S T
Azbest to grupa wielu różnych minerałów, występujących w formie włók-
nistej; dzięki swym właściwościom azbest znalazł zastosowanie m.in. jako 
materiał do produkcji płyt pokryciowo-elewacyjnych (płyty faliste, płyty pła-
skie). Potocznie zwany eternitem, jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób 
opłucnej oraz wielu nowotworów.

Wykonana w 2006 r. inwentaryzacja 
wykazała, że ówcześnie na terenie Ornon-
towic znajdowało się 65 budynków/miejsc, 
na których występowały wyroby z azbestu 
o łącznej masie 85 ton. Pod koniec ubiegłego 
roku, liczba nieruchomości, na których wy-
korzystywany jest azbest wyniosła 44, w sa-
mym tylko 2019 r. azbest usunięto z 5 posesji. 
Wszystkie zinwentaryzowane wyroby 
azbestowe, zgodnie z wymogiem prawnym, 
wprowadzone zostały do Bazy Azbestowej, 
administrowanej przez Ministerstwo Rozwo-
ju, w celu monitorowania realizacji zadań 
zapisanych w  Programie Oczyszczania 
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, zgod-
nie z którym usunięcie azbestu powinno 
nastąpić do końca 2032 r. Usunięcie dane-
go wyrobu z Bazy Azbestowej następuje na 
podstawie karty przekazania odpadu, którą 
użytkownicy wyrobu, po jego usunięciu, 
powinni dostarczyć do tut. Urzędu. Jeżeli 
azbest został usunięty, ale nie dostarczono 
wymaganej karty do Urzędu, dane adre-

sowe nieruchomości nadal będą widniały 
w Bazie Azbestowej. Obowiązkiem osób 
wykorzystujących azbest jest także corocz-
ne, w terminie do dnia 31 stycznia, składanie 
Wójtowi Gminy Informacji o wyrobach za-
wierających azbest. Wymagana informacja 
sporządzana jest na podstawie inwentaryzacji 
dokonywanej przez użytkowników jako spis 
z natury i przekazywana zgodnie z wzorem 
określonym rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki. Każdego roku Urząd przypomina 
Mieszkańcom o tym obowiązku, zamiesz-
czając na stronie internetowej komunikat 
wraz z drukiem informacji.

W 2019 r. Urząd Gminy wystosował do 
49 użytkowników azbestu pisma informujące 
o chęci pozyskania przez Gminę dotacji na 
usunięcie wyrobów zawierających azbest, ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Załącznikiem do pisma była ankie-
ta, która miała na celu rozpoznanie potrzeb 
i planów Mieszkańców w zakresie terminów 

usuwania azbestu. W wyznaczonym czasie do 
Urzędu Gminy wróciło jedynie 18 wypełnio-
nych ankiet, zgodnie z którymi tylko 2 użyt-
kowników zadeklarowało chęć usunięcia 
w 2020 r., pozostali do końca 2032 r. Z uwagi 
na małe zainteresowanie mieszkańców, zre-
zygnowano ze składania wniosku w 2020 r. 
do WFOŚiGW w Katowicach.

Odnosząc się do powyższego, informu-
jemy, że w przyszłym roku Gmina ponow-
nie zamierza wystąpić do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach z wnioskiem 
o przyznanie dofinansowania do usuwania 
azbestu. Decyzja o złożeniu wniosku za-
leżna będzie jednak od ilości osób, które 
zdecydują się w 2021 r. usunąć azbest ze 
swych posesji. Dlatego też osoby zainte-
resowane otrzymaniem dofinansowania 
w przyszłym roku, proszone są o złożenie 
pisemnej deklaracji zawierającej: imię 
i nazwisko, adres, nr telefonu, miejsce wy-
stępowania azbestu (budynek mieszkalny/ 
gospodarczy), rodzaj wyrobu (płyty faliste/
płyty płaskie), ilość (m2) lub masa (kg). De-
klarację należy złożyć w tut. Urzędzie do 
dnia 30 listopada br.

Obowiązujący w bieżącym roku regu-
lamin WFOŚiGW w Katowicach, przewi-
dywał składanie wniosków przez gminy na 
wiosnę, a zakończenie zadania do dnia 30 
września, co należy przy składaniu infor-
macji przewidzieć w swoich planach inwe-
stycyjnych. Na chwilę obecną nie są znane 
zasady, które będą obowiązywać w 2021 r.

Dodatkowo przypominamy, że uchwała, 
na podstawie której wypłacano Mieszkań-
com dofinansowanie do usuwania odpadów 
azbestowych, obowiązywała do 12 grudnia 
2019 r. Na chwilę obecną Gmina nie dofi-
nansowuje działań związanych z usuwaniem 
azbestu.

Informacji w powyższej sprawie udzie-
la Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Gruntami, pokój nr 113, nr tel. 
32 33 06 237.

Agencja Narodowa programu Erasmus+ 
w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna 
w sektorze „Kształcenie i szkolenia za-
wodowe” zatwierdziła do realizacji wnio-
sek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach o dofinansowanie pro-
jektu zagranicznych praktyk zawodowych 
dla uczniów ,,Dziś zacznij  swoją karierę 
zawodową”. Zgodnie z założeniami pro-
jektu planowany jest wyjazd 20 uczniów  
szkoły na 3-tygodniowe staże zawodowe 

do hiszpańskiej Sewilli w roku szkolnym 
2021/2022. 

Oprócz transportu, zakwaterowania i wy-
żywienia, przed wyjazdem projekt gwaran-
tuje wszystkim uczestnikom przygotowa-
nie kulturowe, psychologiczne i językowe, 
m.in. kurs podstaw języka hiszpańskiego 
oraz dodatkowe lekcje języka angielskiego.  
Po zakończeniu stażu i złożeniu raportu koń-
cowego uczestnicy otrzymają certyfikaty po-

twierdzające nabyte przez nich kwalifikacje 
i umiejętności. 

Już wkrótce rozpocznie się proces 
rekrutacji uczestników ww. przedsię-
wzięcia wśród uczniów klas pierwszych 
i drugich w zawodach: technik hotelar-
stwa, technik żywienia i  usług gastro-
nomicznych, technik ekonomista, tech-
nik ogrodnik oraz technik weterynarii.  
Wszystkim zainteresowanym życzymy po-
wodzenia!

Pamiętajcie – karierę zawodową może-
cie zacząć już dziś!

Tekst: ZSP w Ornontowicach

Z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

“Erasmus+ w Ornontowicach”
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Przyjęli sakrament 
bierzmowania

Potok (Ciek) Ornontowicki

Wyniki spotkań rozegranych przez drużyny 
GKS „Gwarek” Ornontowice

Kolejka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy bramek

IV Liga Śląska (grupa I)

7 05.09.2020 GKS Gwarek 
Ornontowice

Polonia Ła-
ziska 2 : 3 Gałązkiewicz, Sewerin

8 12.09.2020 Szombierki 
Bytom

GKS Gwarek 
Ornontowice 0 : 1 Sewerin

9 26.09.2020 Znicz Kłobuck GKS Gwarek 
Ornontowice 0 : 2 Kaszok, Majeranowski

Klasa B (grupa Zabrze)

4 06.09.2020 GKS Gwarek II 
Ornontowice

Amator Rudzi-
niec 4 : 1 Tomecki – 2, Metelski, 

M. Sikora

5 12.09.2020 Start Kleszczów GKS Gwarek II 
Ornontowice 1 : 2 Limanówka – 2

6 20.09.2020 GKS Gwarek II 
Ornontowice

Victoria Pil-
chowice 1 : 1 M. Sikora

7 26.09.2020 Orzeł Paczyna GKS Gwarek II 
Ornontowice 2 : 5 M. Sikora – 3, Metelski 

– 2 

Puchar Polski (Podokręg Zabrze) – III runda

PP - 3 02.09.2020 Młodość Rudno GKS Gwarek 
Ornontowice 1 : 7

Kaszok – 2, Miłek – 2, 
Gałązkiewicz, Bogacz, 

Rajca

Puchar Polski (Podokręg Zabrze) – półfinał

PP - 4 23.09.2020 Start Sierakowice GKS Gwarek 
Ornontowice 1 : 2 Sewerin – 2

W tym roku do sakramentu bierzmo-
wania przystąpiło łącznie 58 uczniów 
pierwszych klas szkół ponadpodstawo-
wych, w tym 57 mieszkańców Ornontowic 
i jedna osoba z Orzesza-Jaśkowic. Przez 
ostatni rok młodzi wierni przygotowywali 
się do przyjęcia sakramentu pod czujnym 
okiem siostry Michaeli ze Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek NMP w Ornontowi-
cach oraz 8 duchownych, świeckich anima-
torów w tym psycholog i katechetek. Zaję-
cia z programu „Młodzi na progu”, który 
skierowany jest do młodzieży w wieku 
15-17 lat i ma na celu stworzenie środowi-
ska wiary dla młodych oraz podprowadze-
nie ich do świadomej decyzji wiary i przy-
gotowania do bierzmowania realizowano 
w kilkuosobowych grupach.

15 września br. w naszym kościele 
parafialnym kilkudziesięciu mło-
dych ornontowiczan przyjęło sakra-
ment bierzmowania, którego przy 
asyście ks  proboszcza Grzegorza 
Lecha udzielił im biskup pomocni-
czy i wikariusz generalny archidie-
cezji katowickiej – Marek Szkudło. 

Potok Ornontowicki, na odcinku od 
ul. Pośredniej do granicy z gminą Gie-
rałtowice został zmodernizowany w la-
tach 2013-2014. Działki wzdłuż potoku 
zostały wydzielone, jednakże ze wzglę-
du na nieuregulowany stan prawny, nie 
wszystkie działki zostały wykupione od 
właścicieli. Część właścicieli sąsiadu-
jących z potokiem regularnie kosi łąki 
do skarpy, niestety część pozostawia tą 
kwestię Wodom Polskim. Ci z kolei tłu-
maczą, że nie są w stanie wykosić kilka 
razy w roku wszystkich podległych im 
terenów. W pierwszej kolejności zajmują 
się utrzymaniem wałów przeciwpowo-
dziowych na większych i dużych rzekach. 
Następnie prowadzą prace na takich tere-
nach jak nasze. Brak regularnego kosze-
nia skarp wzdłuż potoku powoduje ciągłe 
pogarszanie się stanu technicznego, jego 
zamulanie oraz stopniową deformację 
koryta. Co więcej, w przypadku obfitych 
opadów deszczu, które miały miejsce 
w tym roku, woda wylewa się z koryta 

i tworzy niebezpieczne zalewiska. Na do-
miar złego wysoka woda niesie ze sobą 
wszystko, co napotka po drodze. Wszyst-
kie naniesione odpady (różnego rodzaje 
śmieci, butelki szklane, butelki pet, papier-
ki) zatrzymują się na przeszkodach takich 
jak ogrodzenia bądź przepusty drogowe. 

W tym momencie informuję, iż kwestia 
oczyszczenia przepustu pod ul. Chudow-
ską została zgłoszona Powiatowemu Za-
rządowi Dróg jako zarządcy drogi powia-
towej. Z kolei przepust pod ul. Pośrednią 
zostanie oczyszczony przez tutejszy Urząd 
jako zarządcę drogi gminnej. Z pozyska-
nych informacji wynika, że Wody Polskie 
zamierzają w najbliższym czasie ogłosić 
przetarg na wykonanie udrożnienia cieku 
na odcinku od ul. Chudowskiej w kierun-
ku ul. Pośredniej (ok. 230 mb). Sprawę 
tę będziemy na bieżąco nadzorować i in-
formować o podejmowanych działaniach.

Kolejną kwestią jest odcinek od ul. Po-
średniej w kierunku południowym – do na-
sypu kolejowego i dalej do ul. Dworcowej. 

W nawiązaniu do poruszanego w ostatnim czasie tematu związanego z Po-
tokiem (Ciekiem) Ornontowickim informuję, iż w miesiącu wrześniu odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Wód Polskich, w trakcie którego omówio-
no powstałe latem br. problemy oraz sprawy bieżące.

Ten fragment nigdy nie był modernizowany. 
Pozostaje jako naturalny z zakolami i me-
andrami. Przedstawiciele Wód Polskich in-
formują, że w chwili obecnej panuje trend 
na pozostawianie takich zakątków jako jak 
najbardziej naturalne. Jedyna ingerencja na-
stępuje wtedy, gdy powalone drzewo tworzy 
zator. Takie przypadki należy zgłaszać do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wo-
dociągowej pod numerem telefonu 32 33 
61 233, który sprawę przekaże Wodom 
Polskim do dalszej realizacji.

Podsumowując informuję, iż sprawa 
wszystkich potoków na terenie Gminy 
oraz ich stan jest na bieżąco monitorowa-
ny i w ramach posiadanych środków po 
kolei udrażniany. Kwestię i ocenę stanu 
czystości wszystkich cieków pozostawiam 
w chwili obecnej do własnej analizy infor-
mując, że do sprawy powrócimy w najbliż-
szym czasie.

Na koniec pragnę podziękować radne-
mu Zbigniewowi Machulikowi za udział 
w spotkaniach oraz aktywne włączenie się 
w sprawę.

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Szybka kolej i budowa ośrodka PSONI

Wnioski budowlane on-line

Joga, pilates i gimnastyka

10 września w starostwie odbyło się comie-
sięczne spotkanie wójtów i burmistrzów gmin 
powiatu mikołowskiego z władzami powiatu. 
Uczestniczyli w nim burmistrz Mikołowa Sta-
nisław Piechula i jego zastępca Mateusz Han-
del, wójt Wyr Barbara Prasoł, zastępca wójta 
Ornontowic Dariusz Spyra, burmistrz Łazisk 
Górnych Aleksander Wyra oraz Orzesza Mi-
rosław Blaski. Powiat reprezentowali staro-
sta mikołowski Mirosław Duży, wicestarosta 
Tadeusz Marszolik, członek Zarządu Powia-
tu Grażyna Nazar oraz sekretarz powiatu 

Łukasz Ryguła. Obecny był 
również komendant KP PSP 
Damian Krawczyk, prezes 
Stowarzyszenia Wspierania 
Samorządności Bogumiła 
Guja, a także Grażyna Sarnes 
naczelnik Wydziału Gospo-
darki Mieniem i Zamówień 
Publicznych. 

Wśród poruszonych kwe-
stii znalazło się dokończenie 
budowy Ośrodka w Wyrach 
dla podopiecznych miko-

łowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektu-
alną. Przedstawiciel projektanta nakreślił obec-
ny stan zaawansowania prac na tym obiekcie. 
Jak wyjaśnił, koszt dokończenia robót budow-
lanych w budynku, to około 500 tys. zl, jednak 
znacznie kosztowniejsze będą roboty związane 
z przygotowaniem drogi dojazdowej, a także 
zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego obiektu.

Wicestarosta Tadeusz Marszolik przyznał, 
że stowarzyszenie nie będzie w stanie, bez po-

mocy samorządów, dokończyć tej inwestycji. 
Samorządowcy zadeklarowali chęć wsparcia, 
jednak forma i wysokość będzie omawiana 
w przyszłości.

Kolejnym tematem było przedstawienie 
informacji o sytuacji epidemicznej w powie-
cie, w tym kontekście poruszono zagadnienie 
dotyczące użyczania pomieszczeń w obiek-
tach szkolnych na potrzeby stowarzyszeń 
i klubów sportowych oraz związanych z tym 
kosztów. Starosta Mirosław Duży przed-
stawił także dane dotyczące liczby miesz-
kańców powiatu przebywających obecnie 
w kwarantannie oraz stopie bezrobocia na 
naszym terenie. Włodarze podzielili się rów-
nież swymi doświadczeniami dotyczącymi 
dostępności kierowanych przez nich urzędów 
dla mieszkańców. Pojawił się również temat 
poparcia propozycji przedstawionej przez 
gminę Ornontowice w sprawie przebiegu 
projektowanej linii szybkiej kolei Centralne-
go Portu Komunikacyjnego. Na zakończenie 
Jadwiga Lisztwan kierownik Biura Rozwoju 
Systemów Informatycznych UM Mikołów 
zreferowała realizację przedsięwzięcia jakim 
jest Zintegrowany System Zarządzania Gmi-
nami Powiatu Mikołowskiego GIS. 

Osoby składające wnioski dotyczące 
budownictwa nie muszą już czynić tego 
w wersji papierowej, mogą bowiem skorzy-
stać z serwisu e-budownictwo Głównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego. To oficjal-
na rządowa aplikacja do składania wniosków 
w procesie budowlanym on-line. Skorzystać 
z niej można również na stronie internetowej 
Powiatu Mikołowskiego: www.mikolowski.
pl, w zakładce „Jak załatwić sprawę?”.

Lista aktualnie dostępnych wniosków:
• Zgłoszenie robót budowlanych,
• Zgłoszenie zmiany sposobu użytko-

wania obiektu budowlanego lub jego 
części,

• Zawiadomienie o zamierzonym termi-
nie rozpoczęcia robót budowlanych,

• Wniosek o przeniesienie praw i obo-
wiązków wynikających ze zgłoszenia,

• Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwo-
leniu na wznowienie robót budowlanych,

• Wniosek o przeniesienie decyzji o po-
zwoleniu na budowę,

• Wniosek o wydanie decyzji o niezbęd-
ności wejścia do sąsiedniego budynku,

• Zgłoszenie rozbiórki,
• Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
• Oświadczenie o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.

Zachęcamy do korzystania z  serwisu 
e-budownictwo.

Rozpoczął się rok akademicki Powiatowe-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

- W tym roku proponujemy ćwiczenia ru-
chowe, które będą odbywać się w Mikołowie, 
Łaziskach Górnych, Gostyni, Orzeszu i Or-
nontowicach. W Ornontowicach zapraszamy 
słuchaczy na jogę i pilates. Zajęcia te odbywać 
się będą 6, 13, 20 i 27 października od 16.00 
do 17.30, zaś gimnastyka rehabilitacyjna 
organizowana będzie w każdy październi-
kowy czwartek od 17.45 do 18.45. Słucha-
cze PUTW w Ornontowicach ćwiczyć będą 
w Zespole Szkolno-Przeszkolnym - informuje 
Maria Beczała, kierująca Powiatowym Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku.

Co poniedziałek w I LO im. Karola Miar-
ki w Mikołowie o 16.00 organizowane są 
wykłady.

- Tematyka pozostanie zbliżona do tej po-
dejmowanej w poprzednich latach, a więc 
profilaktyka zdrowotna, historia, ale także 
zgodnie z życzeniem naszych słuchaczy, 
planujemy więcej wykładów przyrodniczych 
i geograficznych. W tym roku udało się nam 
również pozyskać nowych wykładowców. 
Są to nauczyciele akademiccy z Politechniki 
Śląskiej, co także poszerzy gamę podejmowa-
nych zagadnień. Zaplanowaliśmy także na naj-
bliższe tygodnie dwie jednodniowe wycieczki, 
pierwszą do Siewierza i Będzina, a drugą do 
Opola - dodaje nasza rozmówczyni.

Pierwszy w tym miesiącu wykład wygłosi 
5 października dr Beata Naworska - „Wie-
lochorobowość i wielolekowość problem 

współczesnej medycyny”, kolejny 12 paź-
dziernika dr Paweł Wawrzała - „Czy mój mózg 
mnie sabotuje i oszukuje?”, 19 października 

Iwona Żelazowska - „Meksyk”, zaś ostatni 
wygłosi 26 października Przemysław My-
cielski -„Czy Bolesław Chrobry był chrobry?”

8 września rozpoczęły się zapisy na zajęcia Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.8 września rozpoczęły się zapisy na zajęcia Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W tym roku odbywały się one w Domku Parkowym w Mikołowie, pl. Harcerski 1.W tym roku odbywały się one w Domku Parkowym w Mikołowie, pl. Harcerski 1.
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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

Informacje z Gminy 
Ornontowice 
na bieżąco: 

/www.facebook.com/Ornontowice/ 

Bezpłatne konsultacje
i wsparcie specjalistów

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 235 45 03.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach 
zaprasza do korzystania z konsultacji i wsparcia osób 

dyżurujących w miesiącu październiku 2020 r.
w PUNKCIE KONSULTACYJNYM.

Terapeuta rodzinny
13 i 27  

października 
2020 r.

godz. 8.30-10.30
(wtorek)

Psycholog
8 i 15 października 

2020 r.
godz. 16.00-18.00

(czwartek)

Prawnik 
7 i 21 października 
godz. 16.15-18.15

(środa)


