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Wójt Gminy Ornontowice przypomi-
na, że Urząd Gminy nieustannie pozo-
staje otwarty dla mieszkańców, jednak 
niezmiennie z koniecznością wcześniej-
szego umówienia wizyty przez interesa-
riuszy i bezwzględnie z zachowaniem 
niezbędnych środków ostrożności i ry-
gorów sanitarnych. 

W dalszym ciągu zdecydowanie reko-
menduje się załatwianie spraw w alter-
natywny sposób zdalny, czyli drogą tele-
foniczną, elektroniczną, korespondencją 
tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki 
e-PUAP.

Informator telefoniczny znajduje się 
na str. 16 aktualnego wydania „Głosu 
Ornontowic”. Bieżące informacje do-
tyczące funkcjonowania Urzędu Gmi-
ny i  jednostek organizacyjnych dos- 
tępne na www.ornontowice.pl oraz na  
www.facebook.com/Ornontowice.

Zakaz parkowania
Urząd Gminy Ornontowice informu-

je, że na posesji przy ul. Zwycięstwa 7B 
(siedziba GKS Gwarek Ornontowice) 
obowiązuje zakaz parkowania samocho-
dów, który nie dotyczy jedynie dostaw do 
punktu gastronomicznego. W związku 
z czym został zainstalowany napęd bramy 
przesuwnej obsługiwany elektronicznie. 
Prosimy mieszkańców o nieprzesuwanie 
bramy w sposób ręczny, gdyż spowoduje 
to jej uszkodzenie. 

Ogólnopolska Karta Seniora
Mieszkańcy Ornontowic, którzy 

ukończyli 60 rok życia i są zaintereso-
wani otrzymaniem KARTY SENIORA 
proszeni są o kontakt telefoniczny w tej 
sprawie pod nr tel. 530 305 195.

Po przywitaniu kilkudziesięciu zgroma-
dzonych mieszkańców Wójt Gminy Or-
nontowice – Marcin Kotyczka przedstawił 
zasady funkcjonowania Urzędu Gminy 
w związku z pandemią. Przypomniał, że 
w dalszym ciągu, do odwołania, interesan-
tów obowiązuje wcześniejsze umówienie 
wizyty w Urzędzie. 

Następnie funkcjonowanie swoich jed-
nostek omówili kolejno dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego – Monika Or-
łowska-Przybyła oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Zdrowia – Tomasz Holecki. Kilku 
mieszkańców zgłosiło uwagi do funkcjo-
nowania rejestracji w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia. 

W dalszej części spotkania głos zabrała 
naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji 
– Beata Drobny, która omówiła zrealizo-
wane w bieżącym roku inwestycje. Z kolei 
naczelnik Wydziału Środowiska, Przedsię-
biorczości i Gospodarki Gruntami – Justyna 
Sittek-Goj przedstawiła aktualne informacje 
w temacie planów budowy kolei dużych 
prędkości Centralnego Portu Komunikacyj-
nego. Poinformowała także o rozpoczęciu 
prac związanych ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Ornontowice i zaplanowanych 
od 12 października bieżącego roku kon-
trolach smogowych. Natomiast kierownik 
Referatu Komunalnego - Ewa Kurzik poru-
szyła temat gospodarki odpadami i problem 
z właściwą segregacją odpadów (więcej na 
ten temat na str. 6). Zastępca Wójta Gmi-
ny – Dariusz Spyra zaprosił mieszkańców 
do skorzystania z utworzonego w Urzędzie 
Gminy punktu informacyjnego programu 
„Czyste Powietrze” oraz wyjaśnił, że pro-
blemy z aktywacją bonu turystycznego nie 
leżą po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Na koniec pierwszej części spo-

Dostępność 
Urzędu Gminy 

w dobie pandemii

Spotkanie Wójta z mieszkańcami
7 października odbyło się drugie w tym roku spotkanie Wójta Gminy Or-
nontowice z mieszkańcami. Ze względu na stan pandemii COVID-19 spo-
tkanie przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi reżimami sanitarnymi 
w sali ARTerii CKiP. 

tkania Wójt przypomniał zgromadzonym, 
że głównym zadaniem bezpłatnej komuni-
kacji gminnej jest przede wszystkim dowóz 
uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego.

W drugiej części spotkania głos zabrali 
mieszkańcy. Kilku z nich poruszyło temat 
zwiększonego natężenia ruchu na ulicy Le-
śnej i związane z tym niedogodności. Wójt 
poinformował, że prowadzone są działania 
zmierzające do rozwiązania tego problemu, 
jednak na efekty trzeba będzie prawdopo-
dobnie poczekać do przyszłego roku. 

Pytano także o remonty poszczególnych 
dróg gminnych, budowę chodnika przy ul. 
Żabik oraz budowę kolejnych sięgaczy do-
jazdowych do posesji. Wójt zaznaczył, że 
modernizacja dróg gminnych będzie sukce-
sywnie kontynuowana w 2021 r. Stanowczo 
zakomunikował jednak, że Gmina nie będzie 
w najbliższym czasie przejmowała gruntu 
od mieszkańców, w celu budowy nowych 

sięgaczy, gdyż w  tej 
chwili jej na to nie stać. 

Z sali padły również 
pytania dotyczące moż-
liwości pozyskania dofi-
nansowań zewnętrznych, 
głównie o dofinansowa-
nie do wymiany kotłów 
i fotowoltaiki. W spra-
wie rozbudowy sieci 
gazowej Wójt wyraźnie 
zaznaczył, że już od 
kilku lat kwestia ta nie 
leży w zakresie Gminy. 

Zainteresowani mieszkańcy powinni zgła-
szać wnioski o rozbudowę bezpośrednio do 
gazowni. 

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 
styczeń 2021 r.

Wójt Gminy – Marcin KotyczkaWójt Gminy – Marcin Kotyczka
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Na koniec Przewodniczący Rady podzięko-
wał za wieloletnią pracę naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Inwestycji – Beacie Drobny, która 
rozwijając swoją karierę zawodową w poło-
wie listopada br. opuszcza Urząd Gminy.

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

Jubileusz 65 lat małżeństwa, czyli Żelazne Gody, święto-
wali w październiku br. Państwo Dorota i Bolesław Herdzina. 
Z tej okazji dostojnym Jubilatom władze samorządowe Gminy 
Ornontowice przesłały gratulacje z życzeniami kolejnych lat peł-
nych zdrowia i radości, jak również tego, by cieszyć się życiem 
w każdym jego momencie.

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubileuszu!

Ta miłość trwa 
od 65 lat

– Żelazne Gody

Sesja Rady Gminy
22 października br. odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Ornontowice, która 
z uwagi na dynamiczny  wzrost zachorowań na COVID-19 została prze-
prowadzona zdalnie, w formie wideokonferencji. Tematami wiodącymi 
była oświata, zmiany w budżecie Gminy oraz sprawy bieżące. 

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
ks. J. Twardowski

PODZIĘKOWANIE
Za dobre słowo i złożone wyrazy współczucia 

wszystkim uczestnikom ceremonii pogrzebowej 
w dniu 10.10.2020 r. 

Ś.P.
WALTERA NIEMIEC

składa pogrążona w smutku rodzina.

Inspektor ds. Oświaty Wydziału Organi-
zacyjnego Urzędu Gminy – Jolanta Malczyk 
przedstawiła radnym informacje o stanie re-
alizacji zadań oświatowych Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego za rok szkolny 2019/2020, 
w tym strukturę zatrudnienia, liczebność wy-
chowanków, prowadzone zajęcia dodatkowe, 
udział i sukcesy uczniów w olimpiadach, kon-
kursach i turniejach sportowych, wyniki egza-
minu ósmoklasisty oraz szczegóły dot. okresu 
nauczania zdalnego w związku z pandemią. 

Omówiła także strukturę wydatków i do-
chodów na oświatę za 2019 rok oraz liczbę 
i kwoty udzielonych stypendiów specjalnych.

Kolejnym punktem obrad była informacja 
Wójta Gminy – Marcina Kotyczki i Przewod-
niczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły 
o analizie oświadczeń majątkowych pra-
cowników Urzędu Gminy, jednostek organi-
zacyjnych oraz radnych. Zarówno Wójt jak 
i Przewodniczący Rady nie stwierdzili zata-
jenia lub podania nieprawdy w analizowanych 
oświadczeniach. Następnie odczytano pismo 
Wojewody Śląskiego – Jarosława Wieczorka, 
który przy analizie oświadczeń majątkowych 
Wójta i Przewodniczącego Rady również nie 
stwierdził żadnych nieprawidłowości. 

W trakcie październikowego posiedzenia 
radni podjęli łącznie 9 uchwał, m.in. ws.:

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

• zmian budżetu gminy na 2020 rok,
• określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ornon-
towice od 1 stycznia 2021 roku,

• określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na terenie Gmi-
ny Ornontowice od 1 stycznia 2021 roku,

• przyjęcia Regulaminu przyznawania do-
tacji celowych z budżetu Gminy Ornon-

towice na realizację przedsięwzięć służą-
cych ograniczeniu niskiej emisji.

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
W części poświęconej informacjom Wój-

ta Gminy Marcin Kotyczka powiadomił m.in. 
o bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych, 
w tym o postępach w pracach projektowych 
sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej 
przy ulicy Polnej oraz sięgaczy drogowych 
przy ulicy Leśnej i przy ulicy Bankowej. 
Ponadto oznajmił o działaniach związanych 
z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, 
wśród których kontynuowana jest realizacja 
projektu „Poprawa efektywności kształcenia 
ogólnego w ZS-P”, złożono także wnioski 
do Funduszu Inwestycji Lokalnych na reali-
zację pięciu zadań inwestycyjnych. Podpisano 
również umowę o dofinansowanie wymiany 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Or-
nontowice dot. 279 opraw. Dobra informacja 
dla niezmotoryzowanych – Gmina Ornonto-
wice weszła w końcowe ustalenia z Zarzą-
dem Transportu Metropolitalnego odnośnie 
usprawnienia komunikacji do Gierałtowic 
i Knurowa oraz wprowadzenia nowej linii 
bezpośrednio do Zabrza od 2021 roku. 

Z kolei Przewodniczący Rady Henryk 
Nieużyła odczytał pismo Burmistrza Miasta 
Orzesze w sprawie uchwały Rady Miejskiej 
Orzesza, która wnioskuje do Gminy Ornon-
towice o zmianę przebiegu granicy między 
Miastem Orzesze a Gminą Ornontowice. 
Orzescy radni wnioskują aby włączyć w obręb 
granic administracyjnych Gminy Ornontowice 
niewielką część obszaru przy ul. Hutniczej, 
a w zamian odłączyć kawałek terenu przy ul. 
Leśnej.  Odczytano także interpelację radnego 
Mariana Blachy z dnia 19 października br. 
ws. powtarzającego się zalewania wodami 
opadowymi posesji przy ul. Polnej. 

Statystyka urodzeń i zgonów za III kwartał 2020 r. 
w naszej Gminie to:
• 23 urodzenia mieszkańców zameldowa-

nych (8 w lipcu, 6 w sierpniu oraz 9 we 
wrześniu);

• 20 zgonów mieszkańców zameldowanych 
(4 w lipcu, 10 w sierpniu oraz 6 we wrze-
śniu);

Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 30 czerwca 2020 r. stałych miesz-

kańców było 5937, czasowych 125, co daje 
razem 6062 mieszkańców;

• na koniec III kwartału stałych mieszkańców 
było 5954, czasowych 116, czyli w sumie 
6070 mieszkańców.

W zakresie ewidencji ludności:
• wykonano 79 czynności dotyczących 

zameldowań i wymeldowań;
• nadano 7 numerów PESEL.
Z zakresu czynności o dowodach osobistych:
• przyjęto 120 wniosków o wydanie nowego 

dowodu osobistego;
• przyjęto 7 zgłoszeń o jego utracie;
• wydano 110 dowodów osobistych (co sta-

nowi 59 więcej wydanych dowodów niż 
w poprzednim kwartale).

Zarejestrowano 31 aktów stanu cywilnego w tym:
• 7 urodzeń zagranicznych wpisanych do 

Rejestru stanu cywilnego;
• 13 małżeństw (9 konkordatowych i 4 cy-

wilne);
• 11 zgonów;
Ponadto wydano:
• 7 zaświadczeń oraz 164 odpisów.

Czy wiesz, że…?
Ornontowice w podsumowaniu 
III kwartału 2020 roku Urzędu 
Stanu Cywilnego i Ewidencji 
Ludności
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Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy!
Jak już wcześniej informowaliśmy, 

w terminie od 1 września do 30 listopada 
2020 roku, na terenie całego kraju odbywa 
się Powszechny Spis Rolny 2020. Udział 
w nim jest obowiązkowy! Jesteśmy już za 
półmetkiem spisu i jak do tej pory w Gminie 
Ornontowice na 76 gospodarstw tylko 25 zo-
stało spisanych (stan na dzień 23.10.2020 r).

Zgodnie z decyzją Dyrektora Central-
nego Biura Spisowego, od 10 października 
2020 r. do odwołania, rachmistrz spisowy 
może realizować spis rolny metodą wywia-
du telefonicznego lub wywiadu bezpośred-
niego. Prosimy zatem rolników o umożli-
wienie rachmistrzowi wejścia na posesję, 
zachowując oczywiście podstawowe zasady 
reżimu sanitarnego. Niezmiennie zachęca-
my do spisu poprzez udzielenie wywiadu 
telefonicznego, a w przypadku braku takiej 
możliwości do wywiadu bezpośredniego.

Rolnicy, którzy spisali się w spisie rolnym 
przez internet mogą wziąć udział w loterii 
#GUS. #LoteriaPSR w trzech krokach:

1. Weź udział w Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020 online i uzyskaj unika-
towy kod potwierdzający samospis.

2. Zarejestruj otrzymany kod w trak-
cie trwania akcji (1.10.2020 r. – 
22.11.2020 r.) na stronie loterii.

3. Oglądaj transmisje online z losowań 
i sprawdź, czy wygrałeś!

Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.
gov.pl

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące 
Spisu Rolnego zachęcam do kontaktu z in-
folinią pod numerem telefonu 22 279 99 99 
(od poniedziałku do niedzieli w godzinach 
od 8:00 do 20:00).

Podsumowując, raz jeszcze przypominam 
hasło „Spiszmy się, jak na rolników przysta-
ło!” i zapraszam wszystkich do jak najszyb-
szego spisania się i wypełnienia ustawowego 
obowiązku. Serdecznie dziękuję tym, którzy 
już zakończyli swój spis.

Mobilne Biuro Programu „Czyste  
Powietrze” odwiedziło Ornontowice

Powszechny 
Spis Rolny 2020

„Niepodległa do hymnu”

Dariusz Spyra

Zastępca Gminnego 
Komisarza Spisowego

Pod patronatem Ministerstwa Klimatu 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) 
w lipcu br. wystartowało Mobilne Biuro 
Programu „Czyste Powietrze”, a pod 
koniec września eksperci odwiedzili Or-
nontowice.

29 września w godzinach 9.00-12.30 
eksperci z WFOŚiGW w Katowicach byli 
do dyspozycji mieszkańców Ornontowic 
w zakresie pytań dotyczących termomo-
dernizacji, wymiany tzw. kopciuchów oraz 
co najważniejsze pomogli wypełnić wnioski 
o dotacje. Punkt informacyjny zlokalizowa-
no w siedzibie ARTerii CKiP. Zaintereso-
wanie ornontowiczan było duże. Fachowcy 
podchodzili do każdego przypadku indywi-
dualnie, odpowiadając na wszystkie pytania 
i pomagając wypełniać wnioski o dotacje.

Mobilne Biura to inicjatywa Ministra 
Klimatu, Michała Kurtyki, którą realizo-
wały dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska – w Katowicach oraz Krako-
wie. Spotkania odbywały się z zachowaniem 

wszystkich zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla 
mieszkańców.

Przypominamy, że dla wszystkich za-
interesowanych mieszkańców, którzy nie 
skorzystali z porad Mobilnego Biura od 
15 września br. Urząd Gminy Ornontowi-
ce w ramach porozumienia z WFOŚiGW 
uruchomił punkt informacyjny Programu 
„Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy. Po 
wcześniejszym umówieniu wizyty miesz-
kańcy mogą otrzymać pomoc w procesie 
składania wniosku i uzyskaniu dofinanso-
wania w ramach programu „Czyste Powie-
trze”.

Kontakt: 
Urząd Gminy Ornontowice Wydział 

Rozwoju i Inwestycji, tel. 32 3306228 lub 
32 3306224.

W przypadku chęci wypełnienia wnio-
sku o dofinansowanie w ramach progra-
mu, prosimy o wcześniejszy kontakt tele-
foniczny w celu umówienia na konkretną 
godzinę. Wypełnianie wniosku trwa około 
1-1,5 godziny.

– zapraszamy do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 
11 listopada w samo południe

Wójt Gminy Ornontowice razem z zaangażowanymi mieszkańcami zapraszają na 
wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Wzorem lat ubiegłych wydarzenie planowane 
jest na 11 listopada br. o godz. 12.00 w Amfiteatrze Parkowym w Ornontowicach. Dla 
uczestników przewidziane zostały drobne upominki w postaci patriotycznych gadżetów. 

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z pandemią COVID-19 
o szczegółach dotyczących akcji lub o jej odwołaniu będziemy informować na bieżąco 
na www.ornontowice.pl oraz na www.facebook.com/Ornontowice.

Akcja „Niepodległa do hymnu” została zapoczątkowana w 2018 roku przez Biuro 
Programu „Niepodległa”,  w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Fot. z ubiegłego rokuFot. z ubiegłego roku
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Projekt „Pod biało-czerwoną”
Szanowni Państwo!
W dalszym ciągu trwa projekt „Pod bia-

ło-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zaku-
pu masztów i flag w każdej z gmin w Pol-
sce, której mieszkańcy dołączą do projektu. 
Głosy poparcia składane są elektronicznie 
poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na 
stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Wskazuje, że prace ziemne, czy inne pra-
ce wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego lub urządzeń tech-
nicznych, przeprowadza się w sposób naj-
mniej szkodzący roślinom (art. 87a ustawy).

Zgodnie z zapisami ustawy możemy usunąć 
jedynie do 30% korony, która rozwinęła się 
w całym okresie rozwoju drzewa. Oczywi-
ście istnieją od tego odstępstwa:

– usunięcia obumarłych lub nadłamanych 
gałęzi;

– utrzymania uformowanego kształtu ko-
rony drzewa;

– wykonania specjalistycznego zabiegu 
w celu przywróceniu statyki drzewa.

W powyższych sytuacjach prace wyko-
nuje się na podstawie dokumentacji, w tym 
fotograficznej, która ma potwierdzać zasad-
ność przeprowadzenia takiego zabiegu i któ-
rą należy przechowywać przez okres 5 lat. 
Co trzeba podkreślić, w ustawie znajduje się 
także bardzo ważny zapis mówiący o tym, iż 
usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczają-
cym 30% korony, która rozwinęła się w ca-
łym okresie rozwoju drzewa w myśl prawa 
stanowi uszkodzenie drzewa, natomiast usu-
nięcie gałęzi przekraczających 50% korony 
stanowi zniszczenie drzewa.

Jak właściwie pielęgnować zieleń?
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa cele, zasady 
i formy ochrony przyrody żywej, nieożywionej oraz krajobrazu, odnosi się 
także do prac prowadzonych w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa 
lub krzewu. 

Należy mieć także na uwadze to, iż mo-
żemy pielęgnować jedynie drzewa rosnące 
na terenie, którego jesteśmy właścicielem, 
posiadaczem. Drzewo, które nie rośnie na 
naszym terenie możemy przyciąć tylko w jed-
nym przypadku – gdy rośnie ono blisko gra-
nicy dwóch działek i jego gałęzie przechodzą 
na naszą stronę. Kwestię tę reguluje kodeks 
cywilny.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek 
prac w koronie drzewa musimy upewnić 
się, czy nasze działania nie będą stanowiły 
zagrożenia dla gatunków zwierząt lub roślin 
objętych ochroną lub dla gniazdujących pta-
ków. Pamiętajmy, że w okresie lęgowym (od 
1 marca do 15 października) nie można wy-
cinać gałęzi, na którym znajdują się gniazda.

W zależności od wieku i stanu zdrowot-
nego drzewa lub krzewu stosujemy różne 
rodzaje cięć: pielęgnacyjne, formujące, ko-
rygujące, techniczne i odmładzające. Poniżej 
zawarto najważniejsze informacje dotyczące 
poszczególnych cięć.

Cięcie pielęgnacyjne (sanitarne) polega 
na usunięciu wszelkich suchych, uszkodzo-
nych i chorych pędów, wykonuje się je za-
zwyczaj wiosną, gdy rośliny rozpoczynają 
wegetację.

Cięcie korygujące przeprowadzamy, je-
żeli chcemy ograniczyć wielkość korony lub 
skrócić pędy zbyt wybujałe, wyrastające poza 
jej obrys, co pozwala utrzymać zwartą i regu-
larną formę, zabiegi te można wykonywać już 
od lutego, zwłaszcza że w okresie bezlistnym 
łatwiej ocenić konstrukcję korony.

Cięcie formujące polega na skracaniu ze-
szłorocznych lub tegorocznych przyrostów 
dla nadania krzewom i drzewom odpowied-
niego kształtu, zagęszczenia korony i wywo-
łania obfitego kwitnienia.

Cięcie techniczne prowadzone jest 
w związku z kolidowaniem drzew z urzą-
dzeniami technicznymi i budowlami, pozwala 
na usunięcie zagrożenia jakie stwarza drzewo 
dla tych obiektów.

Cięcie odmładzające polega na silnym 
przycięciu całej korony lub kilku naj-
starszych pędów, położonych na obwo-
dzie krzewu, na 30-50 cm i odtworzeniu 
korony z nowych pędów, wyrastających 
poniżej cięcia, na zabieg decydujemy się 
w przypadku, gdy roślina utraciła walory 
dekoracyjne lub całkowicie zdziczała.

Uwaga! Zanim przystąpimy do pielęgnacji 
drzew, pamiętajmy o terminach i technikach 
cięć, które są zależne od konkretnego gatunku 
(czasem nawet odmiany), warunków atmos-
ferycznych itd. Prawidłowa pielęgnacja i ter-
miny cięć powodują m.in., iż rośliny obficie 
kwitną, dostarczając pożytku dla pszczół, 
o czym bezwzględnie należy pamiętać.

Osobiście zostałem lokalnym Liderem 
w Ornontowicach, dlatego raz jeszcze za-
chęcam do głosowania, a za oddane głosy 
serdecznie dziękuję.

Każdy głos się liczy, dlatego ponownie 
proszę o wypełnienie i wysłanie ankiety 
elektronicznej. Głosy poparcia będą zbierane 
do 11 listopada 2020 roku. Aby zdobyć jak 
najwięcej głosów proszę o dalsze przekazy-

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

wanie ww. informacji za pomocą poczty elek-
tronicznej oraz mediów społecznościowych.

Zachęcam również do odwiedzenia strony 
gov.pl/bialoczerwona. Na dole strony głów-
nej jest dostępna mapa i ranking, w którym 
możemy sprawdzić aktualną liczbę głosów 
poparcia dla naszej Gminy.

Dziękuję Wszystkim za poświęcony czas 
oraz wypełnienie ankiety.
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Szanowni Mieszkańcy!
Zapewne część z Państwa zauważyła, że 

na przełomie września i października mia-
ła miejsce kontrola wypełnienia obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych, który nakłada na nas wszystkich 
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Kontroli poddano 200 losowo 
wybranych nieruchomości sprawdzając - 
w dniu planowanego odbioru odpadów - 
zawartość pojemników przeznaczonych do 
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych. Dla nieruchomości, 
w przypadku których stwierdzono nieprawi-
dłowości, sporządzono stosowną dokumen-
tację fotograficzną, a właścicieli pouczono 
na piśmie o obowiązku selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych. 

Na podstawie przeprowadzonej kontroli 
stwierdza się, że główny problem stano-
wią bioodpady (głównie obierki z warzyw 
i  owoców), które - zgodnie z  Uchwałą 
Nr XX/178/20 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przy-
jęcia Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Ornontowice - po-
winny być w pierwszej kolejności poddane 
procesowi kompostowania we własnym za-
kresie i na własne potrzebny, a w przypadku 
braku takiej możliwości należy pamiętać, że 
odpady te podlegają obowiązkowej segre-
gacji! Powinny zatem trafić do pojemnika/
worka w kolorze brązowym oznaczonego 
napisem bioodpady, a nie do pojemnika na 
odpady zmieszane, co stwierdzono w wielu 
przypadkach. Przeprowadzona kontrola wy-
kazała również, że w pojemnikach przezna-
czonych do zbierania odpadów zmieszanych 
często umieszczane są odpady opakowanio-
we (np. kartony owinięte folią stretch, butel-
ki/puszki po napojach itp.), które również 
podlegają segregacji i  powinny znaleźć 
się w odpowiednich pojemnikach/workach 
przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów. W sposób szczególny apeluję do 
mieszkańców nieruchomości wielolokalo-
wych, gdzie kontenery są wspólne i trudno 
ustalić, kto nie segreguje odpadów, a odpo-
wiedzialność rozkłada się na wiele osób.

Niezależnie od kontroli prowadzonej 
przez Urząd Gminy, również pracownicy 
firmy wywozowej sprawdzają zawartość 
pojemników/worków na odpady, a w przy-
padku stwierdzenia nieprawidłowości 
sporządzają odpowiednią dokumentację 
fotograficzną oraz informują o zdarzeniu 
Urząd. Zgodnie z procedurą przewidzianą 
w ustawie o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach, w przypadku powtarzających 
się nieprawidłowości w segregacji odpadów, 

Kontrola segregacji odpadów komunalnych
wobec właściciela nieruchomości zostanie 
wszczęte postępowanie administracyjne 
zmierzające do wydania decyzji określa-
jącej wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stosując wysokość 
stawki opłaty podwyższonej wynoszącej 72 
zł dla nieruchomości wielolokalowych oraz 
75 zł dla nieruchomości jednorodzinnych od 
każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, 
w związku z niedopełnieniem obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunal-
nych. Wszelkie nieprawidłowości w segre-
gacji zwiększają koszty odbioru odpadów, 
które pokrywane są z wnoszonej przez Pań-
stwo opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Drodzy Mieszkańcy, raz jeszcze apeluję, 
aby podejść do kwestii segregacji odpadów 

Wyniki spotkań rozegranych przez drużyny 
GKS „Gwarek” Ornontowice

Kolejka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy bramek

IV Liga Śląska (grupa I)

11 2020-10-03 GKS Gwarek 
Ornontowice

MKS Śląsk 
Świętochło-

wice
3 : 2 Sewerin, Miłek, 

Kaszok

12 2020-10-10 RKS Grodziec GKS Gwarek 
Ornontowice 1 : 2 Steuer, Lopez Ramirez

13 2020-10-17 GKS Gwarek 
Ornontowice

LKS Przem-
sza Siewierz 1 : 2 Bogacz

14 2020-10-24 GKS Gwarek 
Ornontowice

LKS Drama 
Zbrosławice 2 : 0 Sewerin, Lopez 

Ramirez

Klasa B (grupa Zabrze)

8 2020-10-04 GKS Gwarek II 
Ornontowice

LKS 45 Buja-
ków 4 : 1 Boczar, Sikora, 

Bogacz, Pala

9 2020-10-10 KS Drama Ka-
mieniec

GKS Gwarek 
II Ornonto-

wice
3 : 2 Sikora, Metelski

Zaplanowany na 18 października mecz: Gwarek II Ornontowice – Ślązak Bycina został odwołany 
z powodu podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u zawodników Ślązaka. 

11 2020-10-25 LKS Pogoń Zie-
mięcice

GKS Gwarek II 
Ornontowice 0 : 1 Sikora

Puchar Polski „JATTA ZABRZE” - FINAŁ

W związku z przekazaną przez klub Górnik Zabrze informacją o potwierdzonych przypadkach 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u zawodników i wynikającą z tego decyzją Stacji Sanitarno-

-Epidemiologicznej o nałożeniu kwarantanny, mecz finałowy o Puchar Polski „JATTA ZABRZE” 
pomiędzy GKS Gwarek Ornontowice a Górnik II Zabrze S.A. zaplanowany na środę 30 września 

został odwołany. Ustalono, że mecz finałowy odbędzie się w roku 2021.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

w sposób świadomy i odpowiedzialny. Pa-
miętajmy o tym, że recykling zaczyna się 
w naszych domach, kiedy decydujemy się 
oddzielić surowce wtórne od reszty odpa-
dów. Segregacja zajmuje nam zaledwie kilka 
minut dziennie, a dla naszego środowiska są 
to setki ton posegregowanych i wyselekcjo-
nowanych materiałów, które dzięki recyklin-
gowi znów będą mogły być wykorzystane.
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Drodzy Mieszkańcy,
w związku wejściem w życie Uchwały 

Nr XX/177/20 Rady Gminy Ornontowice 
z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za  gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi informuję, że zmianie uległa pro-
cedura przyjmowania odpadów w PSZOK. 

Nadal przyjmowane są wyłącznie se-
lektywnie zebrane odpady komunalne, po-
chodzące z nieruchomości zamieszkałych 
znajdujących się na terenie Gminy Ornonto-
wice, jednak po wjeździe na teren PSZOK, 
przekazujący odpady powinien zgłosić się 
do pracownika obsługującego obiekt w celu 
podania mu numeru identyfikacyjnego nie-
ruchomości oraz ustalenia miejsca rozładun-
ku odpadów. Procedura ta być może nieco 
wydłuży czas przekazywania odpadów, 
jednak ma ona na celu uściślenie grona 
osób przekazujących odpady wyłącznie do 
mieszkańców naszej Gminy. Numer identy-
fikacyjny nieruchomości nadawany jest każ-
dej nieruchomości, dla której składana jest 
deklaracja o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi i znajduje 
się na takich dokumentach jak informacja 
o przyjęciu deklaracji albo zawiadomienie 
o zmianie stawki. Informację dotyczącą 
numeru identyfikacyjnego można również 
uzyskać w Referacie Komunalnym Urzędu 
Gminy Ornontowice pod nr tel. 32 33 06 235 
lub 32 33 06 236, a także – w przypadku 
mieszkańców nieruchomości wielolokalo-
wych – u zarządcy nieruchomości.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, że Rada Gminy Ornontowice podjęła uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do prac związanych ze sporządzeniem nowego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”.

Pełna treść Obwieszczenia oraz informacje o możliwości składania wniosków do „Stu-
dium (…)” udostępnione zostały na stronie internetowej Gminy Ornontowice, w Biule-
tynie Informacji Publicznej Gminy Ornontowice oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się 
przy głównym wejściu do budynku Urzędu. Termin składania wniosków upływa w dniu 
20 listopada br. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią Obwieszczenia.

Informacja 
Wójta Gminy

Wójt Gminy Ornontowice przypo-
mina o IV racie podatku od nierucho-
mości, rolnego, leśnego, której termin 
płatności upływa 15 listopada 2020 r.

Sposób świadczenia usług 
przez PSZOK

W PSZOK przyjmowane są następujące 
frakcje odpadów komunalnych: 1) papier; 2) 
metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 7) odpady niebezpieczne; 
8) przeterminowane leki i chemikalia; 9) 
odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produk-
tów leczniczych w formie iniekcji i prowa-
dzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi (igły, strzykawki); 10) zużyte baterie 
i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny; 12) meble i inne odpady 
wielkogabarytowe; 13) zużyte opony; 14) 
odpady budowlane i rozbiórkowe; 15) popiół 
i żużel paleniskowy. Dla odpadów w postaci 
zużytych opon oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych wprowadzono następujące 
ograniczenia: zużyte opony – 8 szt./rok/nie-
ruchomość, odpady budowlane i rozbiórko-
we – nie więcej niż 1m³/rok/nieruchomość. 
W celu prowadzenia ewidencji ilości prze-
kazywanych przez Państwo odpadów, dla 
których ustalono ograniczenia, przekazując 
te odpady trzeba będzie wypełnić stosowne 
oświadczenie ze wskazaniem m.in. rodzaju 
i ilości przekazywanych odpadów.

Odpowiadając na Państwa liczne zapyta-
nia dotyczące przyjmowania przez PSZOK 
zdemontowanych okien informuję, że odpad 
ten nie jest przyjmowany w PSZOK. Zgod-
nie z zapisami ustawy o odpadach, wytwór-
cą odpadów powstających w wyniku świad-
czenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektu, czyszczenia zbiorników 
lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji 
i napraw jest podmiot, który świadczy usłu-
gę, chyba że umowa o świadczenie usługi 
stanowi inaczej. Tak więc wytwórcą odpa-
dów w postaci zdemontowanych okien jest 
firma, która wymienia okna na terenie Pań-

stwa posesji i ta firma zobowiązana jest do 
gospodarowania wytworzonymi przez siebie 
odpadami.

Przypominam, że punkt selektywnego 
zbierania odpadów czynny jest przez cały 
rok w następujące dni tygodnia: poniedzia-
łek, wtorek, czwartek, piątek, sobota – z wy-
łączeniem dni świątecznych.

Godziny otwarcia PSZOK:
w okresie od 1 kwietnia do 31 paździer-

nika – pon., wt., czw., pt. – 14.00 – 18.00, 
sob. – 9.00 – 13.00,

w okresie od 1 listopada do 31 mar-
ca – pon., wt., czw., pt. – 12.00 – 16.00,  
sob. – 9.00 – 13.00.

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ornontowice

Planujesz wizytę 
w urzędzie skarbowym?

możesz to zrobić również:

telefonicznie 
dzwoniąc do 
urzędu skarbowego

osobiście 
w urzędzie skarbowym
w punkcie umawiania wizyt

Zapraszamy :)

Umów dogodny 
termin przez stronę
podatki.gov.pl

MF_GOV_PL
KAS_GOV_PL

MinisterstwoFinansow
Krajowa Administracja Skarbowa ministerstwo–finansów

US_umow_wizyte_all_FINAL.indd   1US_umow_wizyte_all_FINAL.indd   1 12.10.2020   13:4212.10.2020   13:42
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ORNONTOWICKIE BZY
Iwona Woźniak

Kurtyna w górę 
Artystycznego bakcyla połknęła już jako 

mała dziewczynka, kiedy to chętnie brała 
udział w występach i przedstawieniach 
przedszkolnych i szkolnych. Zawsze chciała 
być aktorką. To, co ujęło ją w teatrze, to nie 
tylko scena i same występy, ale również ota-
czający go klimat i przede wszystkim ludzie. 
Z sentymentem wspomina kółko teatralne 
w liceum, które tworzyła zgrana grupa osób 
ciekawych świata, osób o podobnej wrażli-
wości. Ta swoista enklawa społeczna, jaką 
tworzyła grupa w życiu szkoły, bardzo jej 
odpowiadała. Tak zostało do dziś… Zawsze 
byłam trochę inna… Zawsze czegoś w życiu 
poszukiwałam – komentuje reżyserka.

Akt I – Teatr Naumiony 
Przygoda z Teatrem Naumionym rozpo-

częła się... przypadkiem. Słyszałam wiele 
dobrego o ornontowickim teatrze i kiedyś 
wraz z  mężem postanowiłam zobaczyć 
sztukę „Domek z ogródkiem”. Wówczas 
spektakl reżyserowała cała grupa. Już wte-
dy wiedziałam, że Naumiony to prawdziwa 
perełka – wspomina. Do grupy dołączyła 
w listopadzie 2009 r. Wówczas ekipa Na-
umionego nie była tak liczna jak dziś. Był 
to trzon dzisiejszej grupy, w której obecnie 
działa kilkadziesiąt osób. 

Pierwsze kroki w roli reżysera nie były 
łatwe. Zgrana do tej pory grupa była lekko 
nieufna. Pamiętam, że przeprowadziliśmy 
wówczas bardzo dużo rozmów. Pracowa-
liśmy i krok po kroku dochodziliśmy do 
kolejnych rozwiązań. Debatowaliśmy na 
temat tego, jak ma wyglądać nasza praca, 
w jakim kierunku chcemy iść i co chcemy 
przekazać...? Wszyscy zgodnie doszliśmy do 
wniosku, że spektakle powinny być o nas – 
Ślązakach i o naszych śląskich tradycjach 
i kulturze – dodaje. I tak pod wodzą Iwony 
Woźniak powstały m.in. następujące spek-
takle: Marika (2011), Hebama (2013), 
Kopidoł (2016) oraz Szac (2018). Każdy 
z nich odniósł wielki sukces i zdobył wiele 
prestiżowych nagród i wyróżnień. W kwiet-
niu 2019 r. Iwona Woźniak wraz z zespołem 
Teatru Naumionego za propagowanie kul-
tury regionalnej w spektaklach i warszta-
tach teatralnych otrzymała „Złotą Maskę” 

Jej życie to teatr! Ale nie tylko. Reżyser, manager kultury, założycielka 
i  wiceprezes Fundacji Szafa Gra. Kieruje działaniami Fundacji, prowa-
dzi projekty teatralne i społeczne. Ważną rolę w jej życiu odgrywa Śląsk 
i związana z nim kultura i tradycje. Poznajcie nieco bliżej tegoroczną laure-
atkę Statuetki „Ornontowickie Bzy” w kategorii „Dla Ornontowic” – Iwonę 
Woźniak. 

w kategorii „nagroda 
specjalna”. 

Premiera nowego 
spektaklu Naumionego 
miała odbyć się w li-
stopadzie br., jednak 
pandemia COVID-19 
pokrzyżowała te plany. 
Jeśli wszystko się uda, 
to wiosną 2021 r. bę-
dziemy mogli obejrzeć 
widowisko traktujące 
o  młodym górniku, 
dla którego praca na 
kopalni jest sensem 
życia, a świat poza nią 
trochę się wali… 

AKT II – reżyser
Praca w amatorskim teatrze, takim jak 

Teatr Naumiony, daje dużo satysfakcji. 
Reżyser jest w nim pewnego rodzaju przy-
wódcą - to osoba, która prowadzi zespół, 
ale z dużą uwagą na współpracowników. 
Nigdy nie starałam się pokazywać jak od 
A do Z mamy zrobić to i tamto. Działania 
teatrów, którymi kieruję (zawodowo Iwona 
Woźniak pełni funkcję dyrektora w Teatrze 
Zagłębia w Sosnowcu – przyp. redakcja) 
zawsze poprzedzają rozmowy, jak dana po-
stać ma wyglądać, co chce przekazać itd. 
Aktorzy, jak i cała ekipa, bardzo dużo dają 
od siebie. Rolą reżysera jest tak pokierować 
członkami zespołu, aby każdy czuł się ważny 
i potrzebny, a jego potencjał był w 100% 
wykorzystany. Czasami zdarzają się konflik-
ty, ale to jest normalne – komentuje. 

Pozostałe zadania reżysera skupiają się na 
pozyskaniu funduszy, researchu, przygoto-
waniu tekstów oraz zadbaniu o odpowiednie 
rekwizyty. To, co napędza naszą bohaterkę 
do działania, to radość z bycia w grupie, 
gdyż jak sama przyznaje, daje jej to olbrzy-
mi zastrzyk pozytywnej energii, który spra-
wia, że dalej jej się chce. 

Akt III – Śląsk
Kultura i tradycje Śląska od zawsze od-

grywały w jej życiu ważną rolę. Nic dziw-
nego, gdyż została wychowana w śląskiej 
rodzinie. Gdy była małą dziewczynką pod-

pytywała dziadków o najróżniejsze kwestie. 
Dlaczego obrządek pogrzebowy przeprowa-
dzono tak, a nie inaczej? Skąd wzięły się 
poszczególne śląskie zwyczaje? Myślę, że 
moje śląskie pochodzenie oraz wrodzona 
„wścibskość”, czyli wieczne poszukiwanie 
odpowiedzi, ukształtowały mnie taką jaką 
jestem. W swoich działaniach staram się 
odnajdywać i przemycać dawne śląskie tra-
dycje i kulturę, tak, by przetrwały jak naj-
dłużej. Mam to szczęście mieć obok siebie 
niezwykłe osoby, które mi w tym pomagają 
– dodaje. Pod jej przewodnictwem ornonto-

wicki Teatr Naumiony stał się fenomenem 
w skali kraju, jest obiektem wielu badań 
i prac naukowych, a na jego spektakle zjeż-
dżają się widzowie zarówno ze Śląska, jak 
i z całej Polski. 

Akt IV - po godzinach 
Swój wolny czas w dużej mierze poświę-

ca na szeroko pojętą działalność społeczną. 
To jest kwestia wychowania – moja mama 
jest społeczniczką i ja też mam to we krwi 
– zaznacza. Realizuje wiele działań społecz-
nych. Z szerokiej listy możemy wymienić 
realizowane projekty Fundacji Szafa Gra, 
w tym m.in. Akademię Teatru Naumionego, 
Ogarnij Teatr, Objazdowy Dom Kultury czy 
spacery teatralne. 

Wielką uwagę poświęca również swojej 
pracy naukowej na Uniwersytecie Śląskim, 
która dotyczy tak bliskiego jej Teatru Na-
umionego i w wielkim skrócie kwestii, jaki 
wpływ ma teatr na społeczność lokalną. 

Weekend, to z reguły czas dla rodziny 
i aktywny odpoczynek. Wtedy wspólnie 
z mężem, który jest dla niej olbrzymim 
wsparciem, ładuje akumulatory zdobywając 
korony polskich gór. 

Korzystając z okazji chciałam serdecz-
nie podziękować kapitule za przyznanie te-
gorocznej Statuetki „Ornontowickie Bzy” 
w kategorii „Dla Ornontowic”. To wyróż-
nienie wiele dla mnie znaczy i jest zasługą 
całego zespołu Naumionego, którego człon-
kowie są dla mnie jak rodzina – podsumo-
wuje.

Iwona Woźniak z mężem. Fot. archiwum prywatne.Iwona Woźniak z mężem. Fot. archiwum prywatne.
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W tym roku mija 5 lat działalności Towarzystwa Miłośników Ornontowic. 
19 marca 2015 r. odbyło się w ARTerii Centrum Kultury i Promocji spotka-
nie inauguracyjne. TMO jest stowarzyszeniem pasjonatów interesujących 
się historią Ornontowic i Górnego Śląska. Członkami Towarzystwa są oso-
by w różnym wieku, w większości mieszkańcy Ornontowic. 

Celem stowarzyszenia jest:
– upowszechnianie wiedzy o historii i tra-

dycjach Ornontowic;
– ochrona dziedzictwa historycznego 

i kulturowego Gminy;
– upowszechnianie pamięci o ludziach 

Z okna budynku mieszkalnego przy ul. 
Orzeskiej od 1956 r. do dziś mam wgląd na 
ul. Działkową. Zdjęcie porównawcze zosta-
ło wykonane z miejsca na ul. Działkowej 

Dawniej i dziś
Cieszy to, że w  Ornontowicach mamy tak rozległą sieć dróg prowadzą-
cych praktycznie do każdej posesji, które są na bieżąco remontowane 
i modernizowane. Warto jednak, dla uświadomienia bieżącego pokolenia 
mieszkańców, przypomnieć sobie jak niektóre drogi wyglądały dawniej… 
Poniżej dwa przykłady z lat 60-tych ubiegłego wieku. 

5 lat działalności Towarzystwa 
Miłośników Ornontowic

zasłużonych dla Ojczyzny i społeczności 
lokalnej;

– ochrona zabytków, pomników oraz 
miejsc pamięci szczególnych dla Ornon-
towic;

– prowadzenie badań w archiwach pań-
stwowych i kościelnych;

– zbieranie i archi-
wizacja dawnych zdjęć, 
pocztówek i dokumen-
tów; 

– popularyzacja wie-
dzy o historii Ornonto-
wic poprzez wystawy 
i konferencje;

– prowadzenie dzia-
łalności wydawniczej 
oraz publicystycznej 
w prasie lokalnej;

– dokumentacja 
wspomnień osób star-
szych;

Ul. Działkowa, lata 60-te XX wiekuUl. Działkowa, lata 60-te XX wieku Ul. Działkowa, obecnieUl. Działkowa, obecnie

w kierunku budynku mieszkalnego. Jak 
widać, w latach 60-tych XX wieku konie 
robocze przechodziły prawdziwą mękę… 

Drugi przykład dotyczy ul. Orzeskiej, 
już utwardzonej ale obsypanej drobnymi 

kamieniami, co utrudniało normalna jazdę 
dla pojazdów mechanicznych. Wyjeżdża-
jąc samochodem z posesji na ul. Orzeskiej 
i dalej w kierunku ul. Bujakowskiej trzeba 

było mocno zwolnić, gdyż koła podrzucały 
kamienie, które uderzały w podwozie samo-
chodu. Dziś przejazd samochodem przez ul. 
Orzeską nie sprawia problemów. 

 Tekst i zdjęcia: Ronald Winkler

– organizowanie uroczystości rocznico-
wych związanych z ważnymi wydarzeniami 
historycznymi i kulturalnymi.

Informacje na temat działalności można 
uzyskać na stronach: http://orna-test.5v.pl. 
oraz www.historiaornontowic.pl, a także na 
Facebooku.

Przez ostatnie 5 lat naszej działalności 
możemy się pochwalić realizacją wielu za-
dań. W „Głosie Ornontowic” publikujemy 
„Zeszyty Historyczne”. Dotychczas wydano 
7 numerów kwartalnika zawierających na-
stępujące tematy: Z historii straży pożarnej, 
Nasi duszpasterze na przełomie XIX i XX 
wieku, Majątek rodziny Hegenscheidt w Or-
nontowicach, O początkach ornontowic-
kiego górnictwa, Siostry Służebniczki i ich 
ornontowicki klasztor, Powstańcy śląscy 
z Ornontowic, Róże w historii Ornontowic.

Ponadto prawie w każdym „Głosie Or-
nontowic” publikujemy artykuły poświę-
cone ważnym wydarzeniom lokalnym czy 
państwowym.

Kolejnym działaniem TMO jest organi-
zacja uroczystości rocznicowych poświęco-
nych ważnym wydarzeniom historycznym.

W lutym każdego roku organizujemy 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Pamięci Tra-
gedii Śląskiej 1945 konferencję poświęconą 
tragedii Ślązaków internowanych do Rosji 
Sowieckiej w 1945 roku.

We wrześniu organizujemy wspólnie ze 
Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. 
uroczystości upamiętniające funkcjonariu-
szy Policji Województwa Śląskiego II RP 
zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. 
W tym roku z okazji 80. rocznicy Zbrodni 
Katyńskiej została odprawiona w naszym 
kościele msza św., po której uczestnicy uro-
czystości złożyli kwiaty pod pomnikiem Po-
licjantów z Ornontowic.

We wrześniu 2018 r. zorganizowano uro-
czystości poświęcone 60. rocznicy tragicz-
nego pożaru w kopalni Makoszowy, który 
wybuchł 28 sierpnia 1958 roku. W pożarze 
zginęło 72 górników, w tym 4 z Ornonto-
wic.

Członkowie Towarzystwa są zapraszani 
do Szkoły Podstawowej w Ornontowicach 
celem prezentacji ciekawych wydarzeń 
historycznych. W 2017 r. zaprezentowano 
uczniom klas VII ciekawostki historyczne 
z dziejów Ornontowic. W listopadzie 2018 
r. przedstawiono uczniom klas VII i VIII 
lekcję z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, w lutym 2020 
r. odbyła się lekcja z okazji 75. rocznicy 
Tragedii Górnośląskiej.

Członkowie Towarzystwa dziękują dy-
rekcji i pracownikom ARTerii za pomoc 
w organizacji konferencji i działalności 
wydawniczej.

Tekst i zdjęcie: Towarzystwo
 Miłośników Ornontowic

Członkowie TMO – 60-ta Rocznica Tragicznego Pożaru KWK MakoszowyCzłonkowie TMO – 60-ta Rocznica Tragicznego Pożaru KWK Makoszowy
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Z ARTERII CKiP

Zastanówcie się… Jak wygląda Wasza 
wymarzona sobota? Co sobie wyobrażacie 
w tej chwili? Czy to, że możecie się wyspać? 
Czy to, że nie musicie iść do szkoły, odrabiać 
lekcji, uczyć się, a może wyprowadzać psa? 
Co chcielibyście wtedy robić? Spędzić czas 
aktywnie, czy raczej wypoczywać?

W  obecnych czasach łatwo jest nam 
zaplanować sobotę w różnoraki sposób, 
jako wolny dzień od szkoły i pracy, a to 
pewnego rodzaju luksus, który dla nas jest 
oczywistością. Nie wszyscy bowiem zdają 
sobie sprawę, że ponad 40 lat temu wcale 
tak nie było.

Zmieniło się to dzięki m.in. porozumie-
niom jastrzębskim – porozumienia podpisa-
ne zostały 3 września 1980 r. w Jastrzębiu-
-Zdroju przy Kopalni Węgla Kamiennego 
„Manifest Lipcowy” (obecnie  „Zofiówka”). 
Do 21 postulatów wysuniętych przez załogi 

Maluszki w ARTerii
W październiku rozpoczęły się cyklicz-

ne zajęcia dla najmłodszych. Spotkania te 
ukierunkowane są na rozwijanie wszystkich 
najważniejszych zdolności i umiejętności 
dziecka takich jak koordynacja ruchowa, 
umiejętności językowe, muzyczne oraz 
zdolności interpersonalne. Pamiętajmy, że 
pracując systematycznie stymulujemy roz-
wój naszych pociech.

Czwartkowe spotkania to ARTeryjna 
Akademia Malucha, czyli zabawy ruchowe, 
plastyczne i muzyczne. Są to zajęcia ogólno-
rozwojowe, integracyjne, adaptacyjne z co-
tygodniowymi nowymi tematami ale i z ele-
mentami stałymi – rytuałami tak ważnymi dla 
maluchów. I tak podczas tych kilku spotkań, 
które już się odbyły, dzieci poznawały kolory, 
związane z nimi były otaczające je przedmio-
ty, zabawy oraz piosenki.

Konkurs rysunkowy 
„Moja wymarzona sobota z rodziną”

zakładów strajkujących na wybrzeżu Mię-
dzyzakładowy Komitet Strajkowy w KWK 
„Manifest Lipcowy” dołączył własne, doty-
czące spraw płacowych, socjalno-bytowych 
oraz zarządzania i organizacji pracy. Główną 
zasługą porozumień jastrzębskich było wy-
walczenie wolnych sobót dla ogółu polskich 
pracowników.

By uczcić pamięć o tym wydarzeniu, za-
praszamy do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym organizowanym przez ARTe-
rię CKiP w Ornontowicach. Rysunek powi-
nien przedstawiać, jak według Was wygląda 
Wasza wymarzona sobota z rodziną. Praca 
konkursowa musi być formatu A3, wyko-
nana techniką rysunkową (z wykorzysta-
niem kredek, ołówków, pasteli, czy kredek 
akwarelowych). Termin składania prac to 
20 listopada br. Konkurs podzielony jest na 
następujące kategorie:

Kolejne zajęcia z cyklu dla dzieci to  
ARTeryjne Muzykowanie, czyli kształ-
towanie u dzieci wrażliwości muzycznej, 
wyczucia rytmu, usprawnianie koordynacji 
ruchowej ale nade wszystko dobra zabawa. 
Uczestnicy spotkań biorą udział we wspa-
niałej, rozwojowej przygodzie przy muzy-
ce wykonywanej na żywo. Nie bez powo-
du mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, 
dodatkowo pomaga się zrelaksować i daje 
dzieciom dużo radości.

Zapraszamy wszystkich chętnych na ko-
lejne spotkania!

– I – III klasy
– IV – VI klasy
– VII – VIII klasy
Regulamin konkursu oraz kar ta  

zgłoszenia dostępne na naszej stronie:  
www.centrumarteria.pl.
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Warsztaty dla kobiet
ROZWÓJ / KOMUNIKACJA / PLANOWANIE CZASU /
ZARZĄDZANIE STRESEM / AUTOPREZENTACJA

Terminy warsztatów:

10 listopada (wtorek)
12 listopada (czwartek)
godz. 15.00 -17.30

sala widowiskowa ARTerii
Zapisy pod nr tel. (32) 23 54 698

*temat zostanie ustalony z uczestniczkami warsztatu 
oraz dostosowany do ich potrzeb.

BEZPŁATNE
ilość miejsc ograniczona

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Z  radością infor-
mujemy, że Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w  Ornontowicach zo-
stała zakwalifikowana do 
udziału w trzeciej edycji 
Projektu „Mała Książka 
- Wielki Człowiek”.

Warto zatem udać 
się do naszej placówki, 
gdzie na każdego Małe-
go Czytelnika w wieku 
przedszkolnym (do 6 
lat) czeka wyjątkowa 
Wyprawka Czytelnicza 
przygotowana przez In-
stytut Książki: książka 
dla dziecka, broszura 
dla rodziców i  Karta 
Małego Czytelnika do 
zbierania naklejek za 
wypożyczanie książek. 
Szczegóły w bibliotece. 
Udział w projekcie jest 
bezpłatny!

Kółka i Kluby działające 
w ARTerii CKiP 
w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia indywidualne prowadzone w ra-
mach ogniska muzycznego:

od poniedziałku do piątku w godz. od 
13.30 do 20.00, odpłatność: 35 zł/godzina 
lekcyjna

• nauka gry na instrumentach klawi-
szowych

• nauka gry na gitarze
• nauka gry na skrzypcach
• nauka śpiewu

Zajęcia grupowe:
• plastyczne oraz zajęcia z rysun-

ku, środa, Grupa I godz. 17.00-
18.00, Grupa II godz. 18.00-19.00, 
odpłatność: 10 zł za zajęcia

• bębniarskie, piątek, godzina do 
ustalenia, odpłatność: 10 zł za za-
jęcia

• ARTeryjna Akademia Malucha, 
czwartek, godz. 10.15, odpłatność: 
15 zł jednorazowe wejście, 10 zł za 
zajęcia w przypadku płatności za 
miesiąc z góry

• ARTeryjne muzykowanie, w wy-
znaczonych terminach (co dwa ty-
godnie) w godzinach popołudnio-
wych (ok. 15.30), odpłatność: 20 zł 
jednorazowe wejście

Towarzystwo Miłośników Ornontowic
środa, godz. 16.00-18.00 (w ustalonych 

terminach), Izba Regionalna

Chór „Jutrzenka”
wtorek, godz. 18.00 – 20.00 (co ty-

dzień), Sala ARTerii

Zespół folklorystyczny „Marzanki”
wtorek, godz. 10.00 – 12.00 (co ty-

dzień), Izba regionalna

Koło Gospodyń Wiejskich – grupa 
rękodzieła

poniedziałek, godz. 17.00  (co tydzień), 
Izba regionalna

Kapela Podwórkowa „Śląskie Bajery”
wtorek, 17.00-20.00 (co tydzień), Scena

Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów
pierwsza i  trzecia środa miesiąca, 

godz.10.00-12.00, Izba Regionalna

SKAT
czwartek, 17.00-20.00 (co tydzień), Sala 

ARTerii
Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Biblioteka zaprasza dzieci 
w wieku przedszkolnym!

Biblioteczne Animacje
Po kilkumiesięcznej przerwie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach ru-

szyły zajęcia w ramach Bibliotecznych Animacji dla dzieci w wieku 2-4 lat i ich rodziców/
opiekunów. Inspirowane są literaturą dziecięcą, towarzyszą im zabawy słowne, plastyczne 
i muzyczne, jest również okazja do wypożyczenia bajek z bibliotecznego księgozbioru. Spo-
tkania przygotowuje i prowadzi Joanna Sodzawiczny, znana jako Ciocia Asia. 30 września 
br. tematem była „Jesień”,  21 października br. „Kolorowe liście”.

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach
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Pierwsze klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gminie Ornontowice w roku szkolnym 2020/2021
Klasa I A

Klasa I B

Klasa I C

Wychowawca 
mgr Gabriela Wyrobek

Wychowawca 
mgr Anna Wawer-Owczarek

Wychowawca 
mgr Ewa Zdzieblik-Kowol 

Adamczyk Piotr 
Bakoń Jakub 
Bojda Julia
Boryna Wojciech 
Brandys Bartosz
Chochowski Adam 
Dorociak Patryk 
Grolik Bartłomiej 
Kopel Oliwia 
Koźlik Anastazja 
Król Magdalena

Lysik Karol 
Łyszczarz Magdalena
Marek Aleksander
Mierzwa Mateusz 
Nieradzik Igor 
Stypa Daria 
Stypa Emilia 
Twardawa Bartosz 
Tytko Wiktoria 
Wiśniewska Sandra 
Wolny Lena 

Adamska Roksana
Bałos Radosław
Baran Helena
Baraniok Dawid
Bieniek Marek
Drażyk Lena
Galbas Dominik
Gibiec Jan
Gil Jagoda
Gołąb Jakub
Kowalska Maja
Limanówka Lena

Lokwenc Oliwia
Małek Franciszek
Olszewska Emilia
Płaczek Sandra
Spyra Paweł
Szostak Konrad
Tuleta Amelia
Urban Emilia
Włodarz Zuzanna
Włodyka Kasper
Woźnikowski Paweł

Bielański Jakub
Bielański Maciej
Bujniak Maciej
Chojnowski Aleksander
Darda Krzysztof
Duran Daria
Filipczuk Zuzanna
Fitał Oliwia
Gołąb Emilia
Gul Estera

Husy Maksymilian
Kisiel Bartosz
Kisiel Kinga
Miska Marcel
Miszczak Wiktor
Pachnik Wojciech
Pastuszka Zuzanna
Skrzypczyk Zuzanna
Swiaczny Maja
Szymura Milena

Zdjęcia: Goldiephoto Justyna Dworaczek, 
www.goldiephoto.pl
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łajowych, które odbyły się w okolicach sta-
dionu AKS Mikołów. Dwie drużyny (dziew-
częta młodsze i chłopcy starsi) zdobyły 1 
miejsca, wyprzedzając wszystkie szkoły 
podstawowe w powiecie mikołowskim.

Skład sztafety dziewcząt: Justyna Ma-
chulik, Amelia Morawska, Aurelia Dobosz, 
Natalia Piosek, Emilia Kruszecka, Aleksan-
dra Kapica oraz rezerwowa – Zuzanna Szala 
(I miejsce w powiecie mikołowskim).

Skład sztafety chłopców: Dawid Szwiec, 
Daniel Jańczy, Szymon Cembrzyński, Pa-
tryk Piosek, Mateusz Malczyk, Samuel 
Iżewski (I miejsce w powiecie mikołow-
skim), III miejsce w rejonie tyskim).

Projekt Fundacji JSW – młodzi i silni

W ZS-P w Gminie Ornontowice ruszył 
Projekt Fundacji  JSW – Młodzi i Silni. Na 
finiszu jest już kompletowanie nowoczesnego 
sprzętu do szkolnej siłowni.

Szkoła, dzięki Fundacji JSW, pozyskała 
wysokiej jakości urządzenia sportowe:  bieżnię 
wraz z konsolą oferującą różne opcje pozwala-
jące w pełni wykorzystać czas treningu, rower 
treningowy samozasilający z 24 treningami, 
rower eliptyczny z 9 programami treningo-
wymi, wioślarza z 6-funkcyjną konsolą, atlas 
siłowy ADIDAS, stepper z licznikiem z 4 
wskaźnikami, ławeczkę treningową, gryf, 
talerze, stojak pod sztangę, hantle, koło AB 
wheel, abdo do treningu mięśni brzucha oraz 
materace.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów 
i uczennic klas VI – VIII. Ma na celu po-
prawę kondycji zdrowotnej, sylwetki i sa-
mooceny młodzieży. Trening siłowy, jako 
propozycja ciekawego, aktywnego spędzenia 
czasu wolnego ma także przeciwdziałać uza-
leżnieniom młodzieży m.in. od gier kompute-
rowych, czy internetu. Zajęcia w siłowni mają 
na celu zapobiegać otyłości, wadom postawy 
i osteoporozie. Dzięki ćwiczeniom na nowym 
sprzęcie młodzież będzie lepiej przygotowa-
na motorycznie i psychicznie do zawodów 
sportowych na szczeblu powiatu, rejonu 
i województwa, co pozwoli promować naszą 
Gminę na wielu imprezach. Sprzęt zostanie 
również wykorzystany w ramach aktywnych 
przerw,  będąc doskonałym uzupełnieniem 
tego projektu.

Zajęcia będą się odbywać w grupach 10 
- 12 osobowych pod kierunkiem nauczycieli 
WF.

Oficjalne otwarcie siłowni zaplanowane 
jest na początek listopada br.

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach

Pasowanie uczniów klas pierwszych
12 października w Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice w 
małej sali gimnastycznej odbyła się uroczy-
stość Pasowania Uczniów Klas Pierwszych.

W tym roku do ślubowania przystąpiły 
klasy I a, I b oraz I c, wychowankowie pań: 
Gabrieli Wyrobek, Anny Wawer-Owczarek 
oraz Ewy Zdzieblik-Kowol. Ze względu na 
obostrzenia związane z Covid-19 uroczy-
stość ta odbyła się bez udziału rodziców, 
osobno dla każdej z klas. Rozpoczynając 
pasowanie, dyrektor Monika Orłowska-
-Przybyła serdecznie powitała pierwszokla-
sistów, życząc im, aby godnie reprezentowali 
naszą szkołę, a swym zachowaniem i nauką 
sprawiali radość rodzicom i nauczycielom. 
Wicedyrektor – Iwona Sznapka odczytała 
tekst ślubowania, a uczniowie złożyli uro-
czystą przysięgę. Dopełnieniem ślubowa-
nia było pasowanie przez dyrektor każdego 
pierwszaka na ucznia szkoły podstawowej, 
zaś z rąk wicedyrektor uczniowie odebrali 
pamiątkowe dyplomy.

Podobne uroczystości odbyły się z okazji 
Pasowania na Starszaka w Przedszkolu im. 
Kubusia Puchatka. Dzieci z grupy „Motyl-
ki”, „Kotki” i „Stokrotki” wraz ze swoimi 
nauczycielami: Karoliną Sosną, Beatą Ry-
dzewską i Ewą Wójcik przedstawiły krótki 
program artystyczny, dając popis swoich 
umiejętności, następnie złożyły  ślubowa-
nie oraz były uroczyście pasowane przez 
dyrektor.

Mistrzostwo powiatu!
7 października br. reprezentacje dziewcząt 

i chłopców z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Gminie Ornontowice wystartowały 
w Powiatowych Drużynowych Biegach Prze-

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Jesienią w przedszkolu
We wrześniu we wszystkich grupach 

przedszkolnych odbyły się liczne uroczysto-
ści. Jedną z nich był „Dzień Kropki” - święto 
kreatywności, odwagi i zabawy obchodzone 
15 września. W tym dniu wszystkie przed-
szkolaki były ubrane w kropki i stworzyły 
kreatywne kropkowe prace, dzięki którym 
mogły odkryć swoje talenty, poznać swoje 
mocne strony, pobudzić wyobraźnię i wspól-
nie się pobawić.

18 września dzieci z grupy „Motylki”, 
„Kotki” oraz „Stokrotki” przyłączyły się 
do akcji „Sprzątanie Świata”. W grupach 
odbyły się pogadanki na temat segregacji 
śmieci, a także spacer do Parku Gminnego 
w Ornontowicach. Korzystając z tablicy in-
teraktywnej, dzieci mogły rozwiązać zagadki 
oraz dokonać segregacji śmieci. 21 września 
przedszkolaki obchodziły swoje święto. Był 
to Dzień Przedszkolaka. Dzieci świętowały, 
bawiąc się i biorąc udział w różnych konkur-
sach i grach. 

23 września, zgodnie z tradycją, w na-
szym przedszkolu odbyła się uroczystość 
„Powitania Jesieni”. Celem uroczystości 
było utrwalenie wiadomości o porach roku, 
integrowanie się dzieci i przede wszystkim 
wspaniała zabawa. 

24 września dzieci z grup „Misie” oraz 
„Ośmiorniczki” świętowały Dzień Morza, 
w trakcie którego uczyły się, jak łowić ryby, 
szukały muszelek w piasku oraz oglądały 
bajkę “Zamek na dnie morza”. Nie zabrakło 
morskich opowieści oraz… sztormu. 

30 września świętowaliśmy Dzień Chło-
paka. W tym dniu we wszystkich grupach 
dziewczynki wręczały chłopcom upominki 
oraz składały życzenia. Nie brakowało rów-
nież słodkiego poczęstunku oraz uśmiechów 
od chłopców dla dziewczynek.
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dla swoich rówieśników z Neuss. Koledzy 
z zachodu również przygotowali dla nich 
pamiątki. 

Na koniec zagrano także w grę, w któ-
rej należało rzucić kostką i powiedzieć tyle 
zdań w języku angielskim ile oczek widnia-
ło na kostce. Otrzymane wypowiedzi pod-
sumowywały 5 dni cyfrowych kontaktów. 

Tekst i zdjęcia: 
koordynator i opiekun projektu 

– Elżbieta Florys

Koronawirus pokrzyżował plany związane z  organizacją międzynaro-
dowego obozu, w  którym od lat uczestniczy młodzież szkół ponadpod-
stawowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski oraz ich rówieśnicy 
z Reńskiego Powiatu Neuss.

Odwołanie tegorocznej akademii z oka-
zji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym ze względu na 
pandemię nie przeszkodziło w przyzna-
niu tegorocznych nagród Wójta Gminy dla 

W tym roku, zamiast letniego obozu, któ-
rego gospodarzem miała być strona niemiec-
ka, nastolatkowie z obu krajów spotykają się 
w przestrzeni wirtualnej. Cyfrowa między-
narodowa wymiana młodzieży rozpoczęła 
się 12 października i trwała 5 dni.

Pierwszego dnia uczniowie Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych z Ornontowic 
i młodzież z Neuss poznała się za pośrednic-
twem aplikacji Jitsi Meet oraz Whats App. 
Uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział 
w wideoczacie oraz stworzyli wizytówki 
w aplikacji Comica. 

Dzień później zaangażowani w projekt 
uczniowie przygotowali typowe regionalne 
dania. Uczniowie klasy 2TP2 w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych przygotowali: Jägerschnitzel oraz 
Kaiserschmarrn – według receptur przysła-
nych przez kolegów w Niemiec. Młodzież 
z  Neuss: szałot z  kotletem schabowym 
oraz ornontowicką kopę - według przepisu 
przetłumaczonego na język angielski przez 
kolegów z Polski. Młodzieży niemieckiej 
bardzo smakowała ornontowicka kopa,  
a   polskiej niemiecki Kaiserschmarrn. 
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że słuszne 
jest polskie powiedzenie: „przez żołądek 
do serca”... 

Podczas ostatnich dwóch dni projektu 
uczniowie z Ornontowic spakowali paczkę 

W ramach programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół ponadpodsta-
wowych prowadzonych przez Powiat Miko-
łowski z rąk Starosty Mirosława Dużego, 
Członka Zarządu – Grażyny Nazar i prze-
wodniczącej Komisji Oświaty – Mirosławy 
Lewickiej dyplomy odebrało 37 uczniów 
szkoły, którzy na świadectwie promocyjnym 
otrzymali średnią ocen 5,1 i powyżej. Wśród 

Nagrody Wójta dla nauczycieli ZS-P

Projekt Międzynarodowej Cyfrowej 
Wymiany Młodzieży – październik 2020 r.

Stypendia Starosty Mikołowskiego
25 września br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach 
odbyła się miła uroczystość wręczenia stypendiów Starosty Powiatu Mi-
kołowskiego za rok szkolny 2019/2020. 

nagrodzonych znaleźli się także finalista 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Górni-
czej oraz zdobywczyni III miejsca podczas 
międzynarodowych mistrzostw sztuki walk 
rycerskich. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Tekst i zdjęcie:
 ZSP w Ornontowicach

nauczycieli i pracowników administracji.  
Za szczególne zaangażowanie oraz osią-
gnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej 
i wychowawczej nagrody Wójta otrzymali 
nauczyciele: Monika Orłowska-Przybyła, 

Bożena Kubica, Bożena Płaszczyk oraz 
Justyna Podbielska. Wśród tegorocznych 
laureatów znalazła się także Klaudia Ma-
tuszek – starszy inspektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów 
i satysfakcji z wykonywania odpowiedzial-
nej pracy nauczyciela.
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Wydział Gospodarki Mieniem i Zamówień 
Publicznych oraz Wydział Informatyki. Zna-
cząco obniży to koszty delegacji służbowych 
pracowników Starostwa.

Przypomnijmy, Ustawa o elektromobil-
ności i paliwach alternatywnych nakłada 
konkretne obowiązki na jednostki samorzą-
du terytorialnego. Według nich, już w 2022 
r. gminy i powiaty powyżej 50 tys. miesz-
kańców powinny posiadać we flocie użyt-
kowanych pojazdów 10 proc. samochodów 
elektrycznych. 

CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

W  połowie października br. w  PUP 
w Mikołowie zarejestrowanych było 1778 
bezrobotnych, z czego tylko w październi-
ku przybyły 132 osoby. Największy przyrost 
rejestrujących się w tym roku odnotowano 
we wrześniu – 346 osób. Dla porównania 
w sierpniu było to 189 osób. W tym czasie 
urząd pracy dysponował ponad siedemdzie-
sięcioma ofertami pracy, głównie w branży 
produkcyjnej (obróbka metali i mechanicz-
no-elektrycznej), handlu, a także dla osób 
bez kwalifikacji.

Jeśli chodzi o wyrejestrowanie z ewidencji 
bezrobotnych, to do połowy października br. 
uczyniło to 117 osób, z czego 50 ze względu 
na podjęcie pracy, zaś 4 rozpoczęły własną 
działalność gospodarczą.

W ostatnich miesiącach Powiatu Miko-
łowskiego niestety nie ominęły zwolnienia 
grupowe. Największe dotyczą firmy Yazaki 
Automotive Products Poland Sp. z o.o. Plan 
zwolnień objął 187 mieszkańców naszego 
powiatu, z czego 140 zarejestrowano jako 
osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Mikołowie. Uszczuplenie załogi pla-
nuje również firma Rafako S.A. z Raciborza 
w swoim zakładzie w Wyrach. Jak przyznają 
przedstawiciele PUP, na chwilę obecną brak 
szczegółowych ustaleń, co do  liczby osób 
objętych zwolnieniem grupowym.

Informacja na podstawie danych PUP 
w Mikołowie.

Dyżury Punktu Obsługi Klienta PZON
Od poniedziałku, 26 października br. 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności wznowił swoje dy-
żury na terenie powiatu mikołowskiego. 
Ze względów bezpieczeństwa klienci będą 
obsługiwani w budynku Starostwa Powia-
towego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 
4A, wejście D.

W tym roku  punkt czynny będzie jesz-
cze 23 listopada i 14 grudnia w godzinach 
8.10-13.00 (przerwa na dezynfekcję w go-
dzinach 10.00-10.30).

Nagrody i życzenia dla ludzi oświaty
Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej, Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrody Starosty Miko-
łowskiego – to tylko niektóre wyróżnienia, które w tym roku przyznano 
nauczycielom i pracownikom administracji zatrudnionym w placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.

W Ornontowicach jest nią Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych. Kierująca tą placówką 
dyrektor Teresa Stasik-Szyszka wyróżniona 
została Nagrodą Ministra Edukacji Narodo-
wej. Otrzymała ona również nagrodę Staro-
sty Mikołowskiego, przyznawaną dyrekto-
rom placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym 
jest Powiat Mikołowski. Wśród 
nagrodzonych nagrodą starosty 
znalazła się także Justyna Marek 
– nauczyciel ZSP w Ornontowi-
cach, zaś wśród pracowników 
administracji i obsługi Sylwia Ja-
rek – specjalista ds. administracji 
w tej szkole.

Wśród wyróżnionych z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej nie za-
brakło pedagogów z ZSP: Ewy 

Bukowskiej, Izabeli Lindner, Agaty Kurek, 
Katarzyny Mańkowskiej, Anny Baron, Anny 
Wędrychowicz, Beaty Nowak i Justyny Ma-
rek.

Zdjęcie: ZSP w Ornontowicach

W ZSP uczniowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przyznali wyróżnienia swoim nauczycielom.

Samochód Starostwu Powiatowemu uży-
czyła firma S.A.C. Gwarant z siedzibą w Mi-
kołowie. Auto zostało przekazane do rocznego 
bezpłatnego użytkowania przez pracowników 

Raport z Rynku Pracy 

Pierwszy samochód elektryczny  
na usługach Powiatu Mikołowskiego

Do floty służbowych samochodów Starostwa Powiatowego w Mikołowie 
dołączył samochód elektryczny marki BMW i3. To auto w pełni ekologicz-
ne, a jego zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 260 km. Proces ładowa-
nia do pełnego zasięgu trwa trzy godziny.

Starostwa. „Elektryk” będzie używany służ-
bowo w szczególności przez Wydział Ochro-
ny Środowiska, Wydział Geodezji, Wydział 
Administracji Architektoniczo-Budowlanej, 

Wizyty w urzędzie wymaga jedynie złoże-
nie wniosku o kartę parkingową.

W  związku z  epidemią, przed wizytą 
w urzędzie należy dokonać wcześniejszej re-
jestracji telefonicznej, kontaktując się z pra-
cownikiem Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 
w celu umówienia spotkania. Zapisy pod nu-
merem telefonu: 733 440 133, w godzinach 
8.00 do 14.00. W związku ze stale rosnącą 
liczbą zachorowań na COVID-19 miejsce ob-
sługi klientów może ulec zmianie. 

Na terenie Powiatu Mikołowskiego działa 
Mobilny Zespół Wymazowy obsługujący na-
szych mieszkańców w zakresie pobrań do ba-
dań w kierunku COVID-19. Bezpłatny test w 
kierunku koronawirusa mogą wykonać osoby, 
które uzyskały elektroniczne zlecenie wyko-

Mobilny zespół wymazowy
nania testów w związku z podejrzeniem za-
rażania koronawirusem, osoby skierowane na 
test przez lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, osoby oczekujące na wymaz powyżej 
siedmiu dni oraz nieposiadające możliwości 
dotarcia do mobilnych punktów pobrań.

Przy pierwszym kontakcie z Mobilnym 
Zespołem Wymazowym musimy podać: nu-
mer skierowania na wymaz wystawionego 
przez lekarza POZ, nr PESEL, tel. kontak-
towy, dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości.

Mobilny zespół wymazowy: Danrech 
Specjalistyczny Transport Medyczny.
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KORONAWIRUS – WAŻNE NUMERY 
W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj 
się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, 
niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.
INFOLINIA NFZ 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach 32 267 62 15
– telefon alarmowy 512 370 717
– całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia 
 222 500 115 
SZPITALE ZAKAŹNE:
Megrez Sp. z o.o. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach   
 32 325 51 71, 32 325 53 04
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie:  32 346 36 41
– oddział obserwacyjno-zakaźny: 797 189 603
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
Szalety gminne 32 336 15 23
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
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