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Niestety, ze względu na aktualne obo-
strzenia w Eucharystii mogła wziąć udział 
ograniczona liczba wiernych. Powagi uro-
czystości dodała obecność pocztu sztanda-

30 października, z okazji zbliżającego 
się 1 listopada – Dnia Wszystkich Świę-
tych  – przedstawiciele ornontowickich 
władz samorządowych z Wójtem Gminy 
na czele zapalili znicze na grobach zmar-
łych radnych, pracowników Urzędu Gminy, 
księży oraz laureatów statuetki „Ornonto-
wickie Bzy”. 

Z kolei 11 listopada, w dniu Narodo-
wego Święta Niepodległości, delegacja 
pracowników Urzędu Gminy złożyła 
wieniec i zapaliła znicze pod pomnikiem 
ofiar faszystowskiego barbarzyństwa przy 
pomniku na ulicy Kolejowej. 

Narodowe Święto Niepodległości 
Obchody 11 listopada rozpoczęła o godz. 10.00 uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny, którą w naszym kościele 
parafialnym celebrował ks. Proboszcz – Grzegorz Lech. W nabożeństwie udział wzięli przedstawiciele władz sa-
morządowych Gminy Ornontowice, w tym Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spy-
ra, Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła oraz radni, pracownicy Urzędu i jednostek organizacyjnych.

Ku 
pamięci...

rowego Gminy Ornontowice, który dumnie 
reprezentowali przedstawiciele pracowni-
ków Urzędu Gminy, jednostek organizacyj-
nych oraz radnych.

Drugim punktem obchodów Święta Nie-
podległości było wspólne śpiewanie hymnu 
w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”, 
które w tym roku (ze względu na obostrze-
nia) odbyło się online – w sposób zdalny.

Mieszkańcy i  osoby związane z  Or-
nontowicami połączone w tej samej wide-
okonferencji punktualnie w samo południe 
wspólnie odśpiewały Mazurka Dąbrowskie-
go. W ten sposób, na przekór wirusowi, 

hymn w Ornontowicach zaśpiewaliśmy 
wspólnie! Osobno ale RAZEM!

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

Dopełnieniem Narodowego Święta Nie-
podległości było złożenie przez Wójta Gmi-
ny, Zastępcę Wójta Gminy oraz Naczelnik 
Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Gruntami – Justynę Sittek-Goj 
wieńca i zniczy pod pomnikiem ofiar faszy-
stowskiego barbarzyństwa na ul. Kolejowej.

Od lewej: Justyna Sittek-Goj, Marcin Kotyczka, Dariusz SpyraOd lewej: Justyna Sittek-Goj, Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra

Wspólne śpiewanie hymnu na platformie ZoomWspólne śpiewanie hymnu na platformie Zoom

Od lewej: Ryszard Milanowski, Marcin Kotyczka, Od lewej: Ryszard Milanowski, Marcin Kotyczka, 
Katarzyna WalczakKatarzyna Walczak

Od lewej: Dariusz Spyra, Justyna Sittek-Goj, Od lewej: Dariusz Spyra, Justyna Sittek-Goj, 
Sebastian SpyraSebastian Spyra

Od lewej: Sebastian Spyra, Ryszard Milanowski, Od lewej: Sebastian Spyra, Ryszard Milanowski, 
Justyna Sittek-Goj, Katarzyna Walczak, Marcin Justyna Sittek-Goj, Katarzyna Walczak, Marcin 
Kotyczka, Dariusz SpyraKotyczka, Dariusz Spyra Pomnik przy ul. KolejowejPomnik przy ul. Kolejowej



3S A M O R Z Ą DGŁOS Ornontowic    nr 11 (223)    LISTOPAD 2020

Z okazji zbliżającej się Barbórki
wszystkim Górnikom, Pracownikom Kopalni 

i ich Rodzinom
życzymy wszelkiej pomyślności i wytrwałości

w niebezpiecznej i ciężkiej pracy.
Niech Święta Barbara otacza Was i Wasze Rodziny ochronnym ramieniem 

zapewniając bezpieczeństwo i poczucie komfortu dnia jutrzejszego.
Szczęść Boże!

Wójt Gminy
Marcin Kotyczka

Zastępca Wójta Gminy
Dariusz Spyra

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski

Ornontowice, 4 grudnia 2020 r.

Zaproszenie Przewodniczącego Rady Gmi-
ny – Henryka Nieużyły do udziału w obra-
dach przyjęli przedstawiciele dwóch spółek 
górniczych, których działalność odbywa się 
na terenie naszej Gminy.

Kierownik Działu Mierniczego – Wojciech 
Surma z PGG SA oddział KWK „Bolesław 
Śmiały” przypomniał, że w 2020 roku kopal-
nia z Łazisk Górnych nie prowadziła wydo-
bycia pod terenem Ornontowic, niemniej jed-
nak usuwano w tym czasie szkody po byłych 
eksploatacjach. Za rok 2019 do „Śmiałego” 
wpłynęły 43 wnioski mieszkańców Ornon-
towic o odszkodowania górnicze. 38 z nich 
zaopiniowano pozytywnie. Naprawiono 65 
obiektów, wypłacono 33 odszkodowania re-
montowe. Wyremontowano również ul. Tar-
taczną oraz część kanalizacji deszczowej na 
ul. Bujakowskiej. Łączna kwota wydatków 
przeznaczona na naprawę szkód górniczych 
w Ornontowicach za 2019 rok wyniosła 2 475 
400 zł.

Do końca października 2020 r. wpłynęły 
kolejne 32 wnioski, z czego 27 rozpatrzo-
no pozytywnie. Naprawiono 7 budynków, 
wypłacono 22 odszkodowania remontowe. 
Przeprowadzono także awaryjne naprawy na 
ul. Bujakowskiej. Koszt poniesionych napraw 
to 1 878 000 zł.

W planach na 2021 rok KWK „Bole-
sław Śmiały” ma kompleksową naprawę ul. 
Orzeskiej (od ul. Działkowej do skrzyżowa-
nia z ul. Leśną wraz z kanalizacją sanitarną). 
Rozpoczęcie kolejnej  eksploatacji pod tere-
nem naszej Gminy przewidziane jest na drugą 
połowę 2022 roku.

Z kolei JSW SA KWK „Budryk” repre-
zentowali Kierownik Działu Przygotowania 
Produkcji, Inwestycji i Rozwoju Kopalni – Jan 
Płaczek, Kierownik Działu Mierniczo-Geo-
logicznego – Dariusz Kluczniok, Kierownik 
Wydziału Szkód Górniczych – Piotr Stajno 
oraz inż. ds. Tąpań i Geofizyki Górniczej – 
Zbigniew Szreder.

Aktualnie kopania „Budryk” prowadzi 
eksploatację górniczą pod terenami Ornon-
towic dwoma ścianami: pokład 405/1 Ściana 
Cz-2 na głębokości ok. 1250 m (rejon na za-
chód od ul. Okrężnej), pokład 364/2 Ściana 
Cz-5a na głębokości ok. 1000 m (rejon ul. 
Zwycięstwa i ul. Kolejowej). W przyszłym 
roku planowane jest rozpoczęcie kolejnych 
trzech eksploatacji: pokładu 358/1 Ściana D3 
na głębokości ok. 1300 m (rejon ul. Nowej 
i Cichej), pokładu 364/2 Ściana Cz-6a (re-
jon na południe od Ściany Cz-5a), pokładu 

Sesja Rady Gminy
19 listopada br. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Ornontowice, która po 
raz kolejny została przeprowadzona zdalnie. Tematami wiodącymi była 
bieżąca i planowana działalność spółek górniczych na terenie Ornonto-
wic oraz gospodarka odpadami komunalnymi.

405/1 Ściana Cz-3 (rejon na zachód od ul. 
Okrężnej).

W temacie usuwania szkód górniczych 
w br. Piotr Stajno zaznaczył, że większość 
z nich dotyczyła mocnego wstrząsu z 13 
stycznia. Ogólnie od stycznia do październi-
ka wpłynęło 158 wniosków o naprawę szkód 
górniczych. Wyremontowano 35 obiektów, 
wykonano 39 awaryjnych prac przy kominach, 
przeprowadzono częściowy remont Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych oraz Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 

Dalsza część rozmów z przedstawicielami 
„Budryka” dotyczyła listopadowych wstrzą-
sów. Szerzej w tym temacie na str. 6.

W trakcie listopadowego posiedzenia radni 
podjęli łącznie 5 uchwał, ws.:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ornontowice na lata 2020-2032,
• zmian budżetu gminy na 2020 rok,
• wyboru metody ustalenia opłaty za gospo-

darowanie odpadami komunalnymi oraz 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

• przyjęcia Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Ornontowice z organizacjami po-
zarządowymi oraz podmiotami wymienio-
nymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2021,

• wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzier-
żawy gruntu z dotychczasowym dzierżaw-
cą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
Najwięcej emocji wywołała uchwała dot. 

ustalenia stawki za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Finalnie radni jednogłośnie 
uchwalili nowe stawki za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadami, które zaczną obowiązywać 
od 1 stycznia 2021 r.:
• stawka podstawowa w zabudowie jedno-

rodzinnej, za wyjątkiem osób kompostują-
cych – 29 zł;

• stawka w zabu-
dowie wieloloka-
lowej – 28 zł;

• stawka w zabu-
dowie jednoro-
dzinnej dla osób 
deklarujących 
kompostowanie 
– 25 zł;
Szerzej na temat 

gospodarki odpa-
dami na terenie 

naszej Gminy w następnym, grudniowym 
„Głosie Ornontowic”, który ukaże się jesz-
cze przed Świętami Bożego Narodzenia. 

W części poświęconej informacjom Wój-
ta Gminy, zastępca wójta Dariusz Spyra po-
wiadomił m.in. o bieżącej realizacji zadań 
inwestycyjnych, w tym o uzyskaniu pozwole-
nia na budowę i przygotowanie do ogłoszenia 
przetargu budowy odcinka sieci kanalizacji 
sanitarnej łącznika Orzeska-Zamkowa wraz 
z przepompowniami, bieżących pracach przy 
PBW sięgaczy przy ul. Leśnej  (w rejonie nr 
5 i 17) oraz postępujących pracach budow-
lanych nowych miejsc postojowych przy ul. 
Żabik. 

Wójt Gminy – Marcin Kotyczka poin-
formował, że ze względu na obostrzenia, 
gminny punkt informacyjny w zakresie 
programu „Czyste powietrze” wstrzymał 
przyjmowanie petentów, udzielane są tylko 
porady telefoniczne. Przypomniał również 
o zakazach parkowania na terenie obiektu 
przy GKS „Gwarek” oraz  na przystanku 
autobusowym obok budynku ARTerii, przy 
którym zostały wymalowane pasy. Do Urzę-
du Gminy  wpłynęły 52 wnioski dotyczące 
stypendium Wójta Gminy, z czego 37 do-
tyczyło uczniów, a 15 studentów. Komisja 
weryfikacyjna pozytywnie rozpatrzyła 35 
wniosków dla uczniów oraz wszystkie 15 
wniosków dla studentów na łączną kwo-
tę 64 200 zł. Odnośnie planów CPK SA, 
dotyczących kolei dużych prędkości, z in-
formacji uzyskanych od Spółki wynika, że 
w obecnej chwili wszystkie planowane wa-
rianty omijają tereny Gminy Ornontowice, 
stąd nie odbyły się konsultacje z władzami 
Gminy.

Przewodniczący Rady odczytał odpo-
wiedź na interpelację radnego Mariana Bla-
chy ws. odwodnienia posesji na ul. Polnej 
oraz nową interpelację radnego Zbigniewa 
Machulika ws. oczyszczenia przepustu wod-
nego pod nasypem kolejowym na Potoku 
Ornontowickim. Kolejna Sesja Rady Gminy 
Ornontowice zaplanowana jest na 16 grud-
nia br.

Transmisja z obrad  XXIII Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie 
internetowej  www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm
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Jaki był pierwszy rok na stanowisku 
Zastępcy Wójta Gminy Ornontowice?

Dariusz Spyra: Trzeba przyznać, 
że ten rok był bardzo trudny i  inny niż 
wszystkie do tej pory. Pracuję w Urzędzie 
Gminy Ornontowice od 2003 roku i z tak 
intensywnym, obfitującym w  różne, 
głównie negatywne wydarzenia czasem 
nie miałem jeszcze do czynienia. Jestem 
jednak niepoprawnym optymistą i wierzę, że 
ciężką, systematyczną, rzetelną pracą każdy 
nawet najcięższy problem da się rozwiązać.

Które momenty najbardziej utkwiły 
Panu w pamięci?

DS: W ciągu ostatniego roku było ich 
wiele. Zacznijmy od tematów, które są 
niestety obecnie znowu bardzo aktualne, 
czyli wstrząsy górnicze spowodowane 
działalnością JSW SA KWK „Budryk”. 
13 stycznia 2020 roku doszło do wstrząsu 
wysokoenergetycznego, w  wyniku 
którego w  kilku gminnych budynkach 
oraz w  budynkach Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego doszło do mniejszych 
lub większych uszkodzeń. Na mocy ugód 
z kopalnią szkody te są usuwane. Wstrząsy 
nie ominęły również budynków prywatnych. 
Część z mieszkańców szkody zgłaszała 
do Urzędu Gminy i następnie przy naszej 
pomocy do kopalni. Od początku listopada 
br. znowu zmagamy się z tym problemem… 
Z  dnia na dzień, z  godziny na godzinę 
mamy coraz więcej wstrząsów. Mieszkańcy 
się niepokoją, urzędnicy są w kontakcie 
z  przedstawicielami szkód górniczych 
z kopalni. Czekamy i boimy się, żeby nic 
poważnego się nie stało. 

Co jeszcze wstrząsnęło samorządami 
w tym roku?

DS: Z całą pewnością kolejnym takim 
tematem były plany… A konkretnie plany 
Centralnego Portu Komunikacyjnego 
odnośnie budowy kolei dużych prędkości, 
które wstępnie miały przebiegać przez 
Powiat Mikołowski, w tym przez Gminę 
Ornontowice. W pełni rozumiejąc sprzeciw 
mieszkańców, jako przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy wielokrotnie 
podkreślaliśmy nasze negatywne stanowisko 
w tej sprawie. Uczestniczyliśmy w wielu 

To był rok pełny wyzwań
– rozmowa z Zastępcą Wójta Gminy – Dariuszem Spyrą

14 października 2019 roku Dariusz Spyra został Zastępcą Wójta Gminy Ornontowice. O roku spędzonym 
na nowym stanowisku i wyzwaniach z nim związanych, wśród których przewinęły się m.in. takie tematy jak 
wstrząsy górnicze, plany Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz pandemia, w tym bliskie spotkanie z wirusem 
opowiedział redaktorowi naczelnemu „Głosu Ornontowic” sam zainteresowany.

spotkaniach na różnych szczeblach. Od 
niezwykle zaangażowanych w sprzeciw 
mieszkańców Ornontowic po rozmowy 
w  Katowicach i  Mikołowie, zawsze 
podkreślając nasz sprzeciw.

Na jakim obecnie etapie jest sprawa 
planów CPK?

DS: Kontynuowane są spotkania 
przedstawicieli CPK z  władzami gmin, 
odnośnie nowych propozycji linii kolejowej 
LK 170 Katowice-Ostrawa. W związku 
z chęcią wypracowania przez CPK trzech 
wariantów, które będą podlegały m.in. 
całej procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko, spotkania prowadzone są tylko 
z tymi gminami, w których te trzy warianty 
ostatecznie się planuje. Na tym etapie 
Gmina Ornontowice nie została na razie 
zaproszona do konsultacji, gdyż żaden 
z trzech wariantów nie przebiega przez 
teren Ornontowic, co jeszcze ostatecznie 
nie oznacza, że całkowicie już zrezygnowano 
z przebiegu trasy linii przez Ornontowice.

Gorący temat budowy kolei dużych 
prędkości przerwała jednak pandemia...

DS: Tak… Pierwszy etap pandemii 
spowodował coś, czego do tej pory nie 
było. W marcu świat się zatrzymał i jak 
to się mówi, od tej pory nic już nie jest 
takie same. Zmienia się świat, zmieniają 
ludzie, przyzwyczajamy się do innego 
funkcjonowania. Pozostajemy w domach, 
mija Wielkanoc i czekamy na możliwość 
spotkania z  najbliższymi. Tego chyba 
najbardziej nam brakowało, bo większość 
z nas jest przyzwyczajona do odwiedzin, 
spotkań. Część osób twierdzi, że wirus 
istnieje, część, że to wymysł...

Covid-19 dotknął praktycznie wszystkie 
obszary naszego życia...

DS: Dla nikogo nie jest to łatwe, ale powoli 
uczymy się spotkań za pomocą różnych 
rodzajów komunikacji online. W mniejszym 
lub większym stopniu tęsknimy za 
spotkaniami na żywo. W końcu przychodzi 
lato, sezon urlopowy inny niż zwykle. 
Troszeczkę zapominamy o obostrzeniach. 
Znowu w większym stopniu spotykamy się 
z rodziną i przyjaciółmi. Nikt nie myśli, 

że jesienią przyjdzie kolejna fala epidemii 
i znowu będziemy „zamknięci” w domu.

Nadchodzi jesień, dzieci idą do szkoły 
i z niecierpliwością czekamy, co będzie 
się działo dalej. Niestety jest znowu coraz 
więcej zachorowań. Na dzień pisania 
artykułu nie wiem, czy czeka nas tzw. 
kwarantanna narodowa czy lockdown. 
Pożyjemy – zobaczymy.

Z  samym wirusem zetknął się Pan 
bliżej niżby Pan chciał…?

DS: Tak, to prawda, w drugiej połowie 
października zachorowałem na COVID-19. 
Sam nie wiem, gdzie się zaraziłem… 
Z  uwagi na wykonywane obowiązki, 
podczas jednego ze spotkań miałem kontakt, 
jak się później okazało, z osobą zarażoną. 
Być może ona mnie zaraziła… Być może 
zaraziłem się np. w sklepie… 

Jak przeszedł Pan chorobę?
DS: Pierwszym objawem była wysoka 

temperatura. Następnie zaczęły mnie 
również boleć mięśnie w nogach. Czułem się 
jakbym miał zakwasy po ciężkim treningu, 
czy długiej pieszej wycieczce. Wieczorem 
ból był tak mocny, że nie wiedziałem czy to 
COVID-19, przeziębienie, grypa, czy też coś 
poważniejszego dzieje się z organizmem. 
W nocy nie umiałem zasnąć. Nogi bolały 
w każdej pozycji. Następnego ranka objawy 
nie ustąpiły, ale już chyba przyzwyczaiłem 
się do bólu i czekałem na to, co będzie 
dalej…

I co było dalej?
DS: Skontaktowałem się z  lekarzem 

rodzinnym, który po dokładnych 
wyjaśnieniach skierował mnie na wymaz. 
Następnie zadzwoniłem do szpitala Chorób 
Płuc w Orzeszu i otrzymałem informację, 
że następnego dnia mam przyjechać do 
punku pobraniowego. Posiadam konto 
w Internetowym Koncie Pacjenta (szczerze 
polecam wszystkim, którzy go nie maja, aby 
je założyli). Informacja o wyniku pojawiła 
się jeszcze w tym samym dniu wieczorem. 
Wynik pozytywny i automatyczna izolacja 
przez okres dziesięciu dni. Oprócz 
objawów, o których mówiłem wcześniej 
i uporczywego kaszlu, wirusa przeszedłem 
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w  miarę dobrze. W  czasie izolacji 
„odwiedzał” mnie, tak jak każdego chorego, 
patrol policji. Po dziesięciu dniach byłem już 
zdrowy. Wywiad z lekarzem potwierdził, że 
mogę wracać do pracy.

Ma Pan jakieś rady dla osób, które 
aktualnie zmagają się z koronawirusem?

DS: Nie ma ogólnych rad, gdyż każdy 
przechodzi wirusa inaczej. 
Jedni praktycznie bezobja-
wowo, inni z lekkimi do-
legliwościami, a niektórzy 
bardzo ciężko... Co za tym 
idzie lekarz nie przepisze 
nam żadnych leków, jeśli 
nie ma innych dolegliwo-
ści, na które leki istnieją. 
Po konsultacjach z  leka-
rzem rodzinnym polecam 
pić dużo wody oraz uzu-
pełniać elektrolity. Dużo 
odpoczywać, nawet jak po-
czujemy się nieco lepiej, to 
nie należy się przemęczać, 
ponieważ różne dolegliwo-
ści mogą znowu wrócić. 
Polecam również aplikację 
„kwarantanna” i  wspo-
mniane wcześniej Interne-
towe Konto Pacjenta.

W tym momencie chcia-
łem podziękować wszyst-
kim znajomym, rodzinie 
oraz osobom z  portali 
społecznościowych za wy-
razy wsparcia, otuchy oraz 
ofiarowaną pomoc. Bardzo 
mnie to ucieszyło, gdyż 
otrzymując tyle ciepłych 
słów łatwiej było przejść 
przez chorobę.

Jak po swojej  „przygodzie” 
z COVIDem ocenia Pan służbę zdrowia?

DS: Biorąc pod uwagę miniony trudny 
rok należy oddać szacunek wszystkim 
zaangażowanym w  niesienie pomocy 
chorym, czy starszych wiekiem. Smuci fakt, 
że w skali całego kraju trochę zapomina się 
o pozostałych dolegliwościach i chorobach. 
Utrudniony kontakt z lekarzami doskwiera, 
jednak musimy pamiętać, że podejmowanie 
jakichkolwiek decyzji w okresie pandemii 
jest jeszcze trudniejsze niż w  latach 
ubiegłych. 

Pandemia wpłynęła nie tylko na służbę 
zdrowia...

DS: Zgadza się. Wirus i zagrożenia /
obostrzenia z nim związane odnoszą się 
nie tylko do służby zdrowia, ale praktycznie 
do każdej branży, w tym szkolnictwa, czy 
lokalnych samorządów. Cokolwiek się zrobi 

może zostać odebrane w nieodpowiedni 
sposób. A  na dodatek pozostaje 
odpowiedzialność za pracowników/
podopiecznych, ich kontakty z petentami/
klientami.

Z  jednej strony urzędnicy zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym powinni 
służyć mieszkańcom, z drugiej strony urzędy 
powinny przejść w tryb pracy zdalnej. I jak 

tu pracować, być odpowiedzialnym? Jak 
jednocześnie nie popadać ze skrajności 
w skrajność?

Apeluję do wszystkich, którzy potrafią tylko 
krytykować, aby przed każdą wypowiedzią 
dwa razy się zastanowili, zanim kogoś 
urażą. Często zdarza się, że ktoś wszystko 
krytykuje, że wszystko jest robione źle, 
a w rzeczywistości jak zapyta się konkretną 
osobę o to, co by można zmienić, co zrobić, to 
ona odpowie „nie wiem”. Dlatego zachęcam 
wszystkich do zastanowienia się, nie musimy 
być ekspertami w każdej dziedzinie. Niech 
każdy robi swoje i  nie patrzy jak coś 
zanegować, tylko jak wspólnie rozwiązać 
problem i  osiągnąć sukces. Zawsze 
powtarzam, że warto rozmawiać i razem 
dążyć do celu.

Kiedyś praca urzędnika to było „coś”. 
Zawód urzędnika, podobnie jak np. zawód 
nauczyciela był szanowany i poważany. Dzi-
siaj jest coraz trudniej. Coraz więcej pracy 
i obowiązków i niestety, tak jak w innych 

branżach, coraz mniej satysfakcji z wyko-
nywanych zadań. Nie chcę narzekać, bo ja 
lubię swoją pracę, ale żeby ją dobrze wyko-
nywać, to trzeba pracować całym sobą, całym 
sercem. Trzeba utożsamiać się z tym, co się 
robi. Bo jak to się mówi: po fizycznej pracy 
można odpocząć i organizm wraca do sił, 
z kolei po pracy umysłowej nie tak łatwo jest 
zamknąć dzień nie myśląc o tym, co było 

i co jest nadal do zrobienia. 
Naprawdę, my urzędnicy każ-
dą sprawę, decyzję staramy się 
dogłębnie przeanalizować, aby 
wszystko przygotować zgod-
nie z prawem oraz aby żadnej 
osoby nie skrzywdzić. Tak jak 
mówiłem wcześniej, jestem 
niepoprawnym optymistą i to 
mi pomaga w życiu. Bo widzę 
zawsze szklankę do połowy 
pełną, a nie do połowy pustą. 
Takie nastawienie polecam 
również mieszkańcom – na 
pewno nie zaszkodzi.

Korzystając z okazji, na ko-
niec naszej rozmowy chciał-
bym oficjalnie podziękować 
osobom, z którymi przyszło 
mi splatać pracę zawodową. 
Gorąco dziękuję wieloletniej 
Naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji – Beacie Drobny. 
Za długą, owocną współpracę,  
rozmowy, wspólne osiągnięcia 
na rzecz naszej małej Ojczy-
zny. Pani Beata zawsze chęt-
nie dzieliła się wiedzą, wiele 
się od Niej nauczyłem. Życzę 
Jej wytrwałości i powodzenia 
w nowym miejscu pracy – ni-

gdy nie zapomnę wspólnie re-
alizowanych przedsięwzięć.

Składam również serdeczne podziękowania 
Wójtowi  Gminy – Marcinowi Kotyczce, za 
obdarzenie mnie zaufaniem oraz powierzenie 
stanowiska Zastępcy Wójta. Za każde słowo, 
rozmowy, wspólne działanie. Zarówno ja, 
jak i wszyscy pracownicy Urzędu Gminy 
Ornontowice staramy się wspomagać Wójta 
i wspierać Go w każdej sytuacji. Możemy 
się różnić, mieć inne poglądy, ale wspólnie 
pracujemy dla dobra naszej Gminy. Chcemy 
razem się rozwijać i pracować dla wszystkich 
ornontowiczan. Dziękuję mojej rodzinie, 
znajomym i mieszkańcom za okazane 
wsparcie i życzliwość. 

Jaki będzie kolejny rok?
DS: Jak to ja – jestem dobrej myśli. 

Z pewnością czeka nas wiele problemów, 
ale jestem przekonany, że damy radę je 
rozwiązać. Wszystkim mieszkańcom życzę 
przede wszystkim zdrowia i optymizmu. 
Dbajcie o siebie i o swoich bliskich.

Dariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy OrnontowiceDariusz Spyra – Zastępca Wójta Gminy Ornontowice
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Urząd poprosił również o informację 
na temat stosowanej obecnie profilaktyki, 
mającej na celu ograniczenie występują-
cych wstrząsów oraz o dane w zakresie 
zgłaszanych w listopadzie szkód górni-
czych przez mieszkańców Gminy, ilości 
wykonywanych kontroli w  terenie, jak 
również wyników tej kontroli. O treści 
otrzymanej odpowiedzi Urząd Gminy bę-
dzie informował na bieżąco za pośrednic-
twem strony www.ornontowice.pl.

Eksploatacja górnicza na terenie naszej 
Gminy była również jednym z głównych te-
matów obrad listopadowej Sesji Rady Gmi-
ny Ornontowice, w trakcie której inż. ds. 
Tąpań i Geofizyki Górniczej JSW SA KWK 
„Budryk” – Zbigniew Szreder wyjaśnił, że 
pod koniec września 2020 br. rozpoczęto 
eksploatację pokładu 364/2 Ścianą Cz-5a, 
natomiast od 5 listopada 2020 roku w re-
jonie tej ściany zaczęto rejestrować wstrzą-
sy wysokoenergetyczne. Wówczas front 
Ściany Cz-5a w pokładzie 364/2 znajdował 
się około 80 m przed krawędzią rozpoczę-

W dniu 17.11.2020 r., po raz kolejny 
w tym roku na kompleksach sportowych 
„Moje boisko – ORLIK 2012” przy ul. 
Akacjowej oraz ul. Okrężnej zakończono 
prace konserwacji sztucznej nawierzchni na 
boiskach do piłki nożnej.

W dniu 18.11.2020 r. zakończono reali-
zację budowy nowej zabawki na placu za-
baw „Akacjówka” znajdującego się przy ul. 
Akacjowej w Ornontowicach.

Jest to kolejna inwestycja przeprowadzona 
w 2020 roku skierowana do najmłodszych 
mieszkańców Ornontowic. Nowa zabawka 
to Kolejka z wagonem. Życzymy najmłod-
szym mieszkańcom Gminy udanej i bez-
piecznej zabawy.

Trzęsło Ornontowicami!
W związku z dużym natężeniem i częstotliwością wstrząsów górniczych, 
które w pierwszej połowie listopada występowały na terenie Gminy Or-
nontowice oraz licznymi skargami mieszkańców, w dniu 13 listopada br. 
Urząd Gminy wystosował do dyrekcji JSW SA KWK „Budryk” pismo z 
prośbą o merytoryczną odpowiedź w zakresie prowadzonej eksploatacji, 
stosowanych metod, które mają złagodzić jej skutki.

cia eksploatacji wyżej leżącego pokładu 
358/1. Przyczyną zaistniałych wstrząsów 
wysokoenergetycznych było naruszenie 
równowagi górotworu i wyzwolenie za-
kumulowanej energii sprężystej z warstw 
piaskowców i zbliżanie się frontu Ściany 
Cz-5a w pokładzie 364/2 do krawędzi 
pokładu 358/1, a także powiększająca się 
płaszczyzna zrobów Ściany Cz-5a i są-
siedniej Ściany Cz-4a.

Na drugą połowę listopada front ściany 
znajdował się około 35 m od ww. krawę-
dzi. Po przejechaniu frontem Ściany Cz-5a 
w pokładzie 364/2 za krawędź pokładu 
358/1, tj. z początkiem grudnia - liczba 
i energia wstrząsów powinny znacząco się 
zmniejszyć. Myślę, że najgorsze już za nami, 
ale oczywiście nie mogę zagwarantować, że 
wstrząsów nie będzie – komentował podczas 
sesji  Zbigniew Szreder.

Powyższe informacje o listopadowych 
wstrząsach potwierdziła również Zastępca 
Dyrektora Biura Komunikacji i PR JSW SA 
– Katarzyna Jabłońska-Bajer.

Po każdym zgłoszeniu telefonicznym o od-
czuciu wstrząsu przez mieszkańców, pracow-
nicy Wydziału Szkód Górniczych dokonują 
oględzin w terenie – podkreślał Kierownik 
Wydziału Szkód Górniczych – Piotr Staj-
no. Zachęcamy mieszkańców do składania 
wniosków o szkody górnicze, każdy z nich 
jest rozpatrywany z należytą starannością 
– kontynuował.

Przypominamy, że regulacje prawne, tryb 
postępowania oraz przykładowe wnioski do 
pobrania dostępne są na stronie internetowej 
www.jsw.pl w zakładce Dla Kontrahentów 
→ Szkody górnicze. Fizycznie wnioski na-
leży kierować na adres: KWK „Budryk”, 
43-178 Ornontowice, ul. Zamkowa 10. 
Kontakt telefoniczny w sprawie uzyskania 
dodatkowych informacji dotyczących szkód 
powodowanych ruchem zakładu górniczego 
JSW SA KWK „Budryk”:  pod numerem tel. 
32 76 98 539.

Przy tematach górniczych warto również 
wspomnieć, że wniosek Urzędu Gminy Or-
nontowice do Okręgowego Urzędu Górni-
czego w Gliwicach z dnia 28 kwietnia br.  
ws. powołania Zespołu Porozumiewawcze-
go, do dnia dzisiejszego jest nierozpatrzo-
ny. W związku z pandemią Covid-19, prace 
wszystkich Zespołów zostały zawieszone, 
a dalszych informacji w tym temacie należy 
spodziewać się w przyszłym roku.

Nowa atrakcja 
na placu zabaw 

przy ul. Akacjowej

Konserwacja nawierzchni 
na boiskach „Orlik 2012”

Pełen cykl konserwacji wykonany po raz 
trzeci w tym roku obejmował:

– oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
z zanieczyszczeń stałych,

– szczotkowanie w celu podniesienia 
włókien,

– spulchnienie górnej 
warstwy wypełnienia,

– końcowe szczotko-
wanie.

Ponadto pomiędzy 
cyklami konserwacji 
dwukrotnie wyko-
nano szczotkowanie 
sztucznej nawierzchni 
oraz przeprowadzono 
czyszczenie boisk po-
liuretanowych. Dzięki 
tym działaniom, które 
prowadzone są sys-
tematycznie każdego 
roku, „Orliki” będą 
Państwu służyć przez 
kolejne lata.
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W związku z trudną sytuacją, w której 
aktualnie się znajdujemy, Ministerstwo Ro-
dziny i Polityki Społecznej – mając na uwadze 
bezpieczeństwo osób starszych – wdrożyło 
Program „Wspieraj Seniora”, który będzie 
realizowany do 31 grudnia 2020 r.  

Gmina Ornontowice również przystąpiła 
do Programu „Wspieraj Seniora”.

Pomoc w ramach Programu polega na do-
starczaniu zakupów, zgodnie ze wskazaniem 
Seniora, obejmujących artykuły podstawowej 
potrzeby i lekarstwa. Koszty zakupów pokry-
wa senior. Ponadto osoby starsze mogą nie-
odpłatnie uzyskać wsparcie w podstawowych 
obowiązkach codziennych (np. wyprowadze-
nie psa, czy załatwienie sprawy urzędowej).

Kto może skorzystać z Programu?
Adresatami są osoby w wieku od 70 lat, 

a także w szczególnych przypadkach osoby 
poniżej 70. roku życia. Szczególne sytuacje 
oznaczają brak warunków do zapewnienia 
niezbędnych potrzeb.

Aby uzyskać pomoc należy zadzwonić pod 
numer: 22 505 11 11. Osoba przyjmująca 
zgłoszenie, przesyła je do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ornontowicach. Pra-
cownik GOPS po telefonicznej weryfikacji 
ustali potrzeby oraz udzieli odpowiedniego 
wsparcia.

Zachęcamy osoby starsze do skorzystania 
z Programu oraz dbania o własne bezpieczeń-
stwo!

Dziękujemy wolontariuszom z terenu Gmi-
ny Ornontowice, którzy wyrazili chęć niesie-
nia pomocy osobom starszym!

Tekst: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Szanowni Państwo !
Z wielką radością przyjęliśmy informa-

cję, iż na ustalony dzień 11 listopada 2020 
roku uzyskaliśmy 145 głosów, osiągając tym 
samym wymagane poparcie swoich miesz-
kańców. Wobec powyższego, w imieniu 
swoim oraz Wójta Gminy, chciałbym bar-
dzo gorąco podziękować wszystkim za włą-
czenie się w akcję. Za każdy oddany głos, 
za każde udostępnienie i promocję naszego 
działania. To dzięki Wam otrzymaliśmy 
wymaganą ilość głosów i zgodnie z regu-
laminem mamy otrzymać „Maszt z flagą 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jednocześnie informuję, iż z uwagi na 
liczne prośby poszczególnych gmin, Organi-
zatorzy zdecydowali o przesunięciu terminu 
końcowego zbierania głosów poparcia onli-
ne. Głosy można oddawać w dalszym ciągu 
– końcowy termin to 31 grudnia 2020 roku. 
Planowany termin weryfikacji oddanych 
głosów wyznaczono na 31 stycznia 2021 
roku.  Wtedy też poznamy nowe oficjalne 
wyniki, o których Państwa niezwłocznie 
poinformujemy.

W związku z powyższym raz jeszcze 
przypominam, iż głosy poparcia należy 
składać elektronicznie poprzez wypełnienie 

Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy!
Zgodnie z założeniami Powszechny Spis 

Rolny 2020 został zakończony. Na dzień 
wydania  gazety nie mamy jeszcze szczegó-
łowych danych, jednakże pod koniec okresu 
spisowego dane przedstawiały się następu-
jąco: aktualna liczba gospodarstw – 76; spis 
został zakończony w 63 gospodarstwach. 
Podsumowanie tegorocznego spisu zamie-
ścimy w kolejnym, grudniowym wydaniu 
„Głosu Ornontowic”, a tymczasem już dziś 
dziękujemy wszystkim za udział i wypełnie-
nie ustawowego obowiązku.

W ramach Sportowego Turniej Miast 
i Gmin dzieci i młodzież Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Gminie Ornontowi-
ce oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Ornontowicach miały okazję sprawdzić 
się w Teście Coopera. Gmina Ornontowi-
ce jako jedyna w grupie gmin od 5 tys. do 
7,5 tys. mieszkańców reprezentowała woje-
wództwo śląskie. W klasyfikacji generalnej 

Program „Wspieraj 
Seniora”„POD BIAŁO-CZERWONĄ”

ankiety dostępnej na stronie: https://bialo-
czerwona.www.gov.pl/

Mimo, iż osiągnęliśmy już wymaganą 
ilość oddanych głosów w dalszym ciągu za-
chęcam wszystkich do głosowania. Pokażmy 
na co nas stać i wspólnie zdobądźmy jak 
najwięcej głosów. Dziękuję bardzo.

XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin

Powszechny Spis 
Rolny 2020

Klasyfikacja generalna XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin
XII Europejski Tydzień Sportu (jesień 2020 r.)

Grupa II  (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców)
Poz. Gmina (powiat) [status] Województwo Punkty

za start.
Punkty

dni-imp.
Punkty

za Coop.
Suma

punktów
1 Kalisz Pomorski (drawski) [GMW] zachodniopomorskie 20 22 3 45
2 Mirosławiec (wałecki) [GMW] zachodniopomorskie 22 20 42
3 Tymbark (limanowski) [GW] małopolskie 19 17 6 42
4 Tychowo (białogardzki) [GMW] zachodniopomorskie 18 19 5 42
5 Gołcza (miechowski) [GW] małopolskie 17 18 7 42
6 Lubiewo (tucholski) [GW] kujawsko-pomorskie 16 16 4 36
7 Waśniów (ostrowiecki) [GW] świętokrzyskie 15 15 2 32
8 Raciechowice (myślenicki) [GW] małopolskie 11 14 1 26
9 Trzcińsko-Zdrój (gryfiński) [GMW] zachodniopomorskie 12 13 25
10 Widuchowa (gryfiński) [GW] zachodniopomorskie 14 10 24
11 Ornontowice (mikołowski) [GW] śląskie 9 4 9 22
12 Postomino (sławieński) [GW] zachodniopomorskie 13 7 20
13 Chociwel (stargardzki) [GMW] zachodniopomorskie 8 9 17
14 Biesiekierz (koszaliński) [GW] zachodniopomorskie 10 5 15
15 Solec-Zdrój (buski) [GW] świętokrzyskie 7 7 14
16 Świeszyno (koszaliński) [GW] zachodniopomorskie 6 8 14
17 Łagów (kielecki) [GMW] świętokrzyskie 2 11 13
18 Wodzisław (jędrzejowski) [GW] świętokrzyskie 1 12 13
19 Mieszkowice (gryfiński) [GMW] zachodniopomorskie 5 3 8
20 Świdwin (świdwiński) [GW] zachodniopomorskie 4 2 6
21 Banie (gryfiński) [GW] zachodniopomorskie 3 1 4

NKL Cedry Wielkie (gdański) [GW] pomorskie  brak sprawozdania
NKL Ożarowice (tarnogórski) [GW] śląskie  rezygnacja z udziału

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Dariusz Spyra

Zastępca Gminnego 
Komisarza Spisowego

Tradycyjnie, jak co roku Gmina Ornontowice wzięła udział w XXVI Sporto-
wym Turnieju Miast i Gmin w ramach XII Europejskiego Tygodnia Sportu 
w dniach 1-7 października 2020 r.

XXVI Sportowego Turnieju Miast i Gmin 
Gmina Ornontowice uplasowała się na 11 
miejscu.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i mło-
dzieży za wzięcie udziału w Teście Coopera, 
a także ZS-P oraz ZSP w Ornontowicach 
za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia 
w naszej Gminie.
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W minionych miesiącach Fundacja JSW 
po raz kolejny pozytywnie zaopiniowała 
dwa wnioski przygotowane przez GOZ Or-
nontowice. W pierwszym zaprojektowano 
i wyposażono część poczekalni zlokalizo-
wanej na parterze i piętrze dobudówki przed 
samym wejściem do Ośrodka. Jesteśmy 
przekonani, że udało się stworzyć kolejne 
przyjazne otoczenie dla pacjentów, którzy 
oczekują na wizytę lekarską lub transport 
do domu, ze szczególnym uwzględnieniem 
seniorów. Zakupy dofinansowane przez Fun-
dację JSW objęły m.in. komplet przystoso-
wanych do potrzeb ochrony zdrowia mebli 
w postaci sof, foteli, krzeseł i stolików, 
a także ławki, gdyby ktoś chciał oczekiwać 
na zewnątrz budynku, w dedykowanej ku 
temu oszklonej wiacie.

W drugim wniosku zwrócono się o zakup 
środków ochrony osobistej, co w bezpośredni 
sposób zwiększy bezpieczeństwo personelu 
i pacjentów poprzez automatyzację procesów 
dezynfekcji, zapobiegając rozprzestrzenianiu 
się COVID-19. W zakres zakupów weszły 

Przypomnijmy, że uroczystości upamiętniające 
pomordowanych funkcjonariuszy Policji Woje-
wództwa Śląskiego II RP zamordowanych przez 
NKWD rozpoczęła msza św. w naszym kościele 
parafialnym, po której prezes Stowarzyszenia Rodzi-
na Policyjna 1939 r. – Teresa Bracka uhonorowała 
pamiątkowym numizmatem (numizmat upamiętnia 
policjantów II RP - Ofiary Mordu Katyńskiego oraz 
30-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r.) ks. prałata  Stanisława Pucha-
łę oraz ks. proboszcza Grzegorza Lecha. Oprawę 
muzyczną rocznicy zapewniła Orkiestra Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 

Tekst i zdjęcia: 
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Wsparcie Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach

m.in.: stojaki z automatycznymi dozownika-
mi, płyny do dezynfekcji, maseczki ochron-
ne oraz rękawiczki nitrylowe.

Jeszcze raz dziękując Fundacji JSW za 
wsparcie wyrażamy przekonanie, że zacho-

80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
Listopad to najlepszy czas na wspomnienie tych, którzy odeszli… Warto w tym nostalgicznym miesiącu powró-
cić m.in. do obchodów 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej, którą w Ornontowicach 13 września br. zorganizowało  
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. 

wanie dystansu społecznego, czemu sprzy-
ja działanie z zakresu wniosku pierwszego 
oraz utrzymanie zasad reżimu sanitarnego 
z wniosku drugiego przełoży się na zwięk-
szenie szans nieprzerwanej pracy w okresie 
wzmożonych zachorowań.

Tekst i zdjęcia: Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Ornontowicach

Prezes Teresa Bracka uhonorowała pamiątko-Prezes Teresa Bracka uhonorowała pamiątko-
wym numizmatem Ogólnopolskiego Stowarzy-wym numizmatem Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Rodzina Policyjna 1939 r. ks. proboszcza  szenia Rodzina Policyjna 1939 r. ks. proboszcza  
Grzegorza LechaGrzegorza Lecha

Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z prezes Teresą Bracką na Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z prezes Teresą Bracką na 
czeleczele

Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódz-Oprawę muzyczną podczas mszy św. zapewniła Orkiestra Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Katowicachkiej Policji w Katowicach

Prezes Teresa Bracka uhonorowała pamiątko-Prezes Teresa Bracka uhonorowała pamiątko-
wym numizmatem Ogólnopolskiego Stowa-wym numizmatem Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. ks. prałata  rzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. ks. prałata  
Stanisława PuchałęStanisława Puchałę
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Za utrzymanie stanu dróg gminnych od-
powiedzialność ponosi Urząd Gminy Ornon-
towice z siedzibą w Ornontowicach przy ul. 
Zwycięstwa 26a.

W sprawach interwencyjnych związa-
nych z „Akcją zima” należy kontaktować 
się z pracownikiem oddelegowanym do 
pełnienia dyżuru  pod nr tel. 501 548 282, 
czynnym całodobowo lub pod nr 32 33 06 
268 w godz. pracy Urzędu Gminy.

W okresie zimowym 2020/2021 czynno-
ści utrzymania zimowego:

– dróg gminnych w stanie „białe prze-
jezdne” z podziałem na cztery rewiry ob-
szarowe prowadzą firmy:

• Usługi Wielobranżowe Cecylia Do-
mogała z siedzibą przy ul. Kolejowej 
41 w Ornontowicach 

– rewir 1 (ul. Kolejowa, Polna, Marzan-
kowice, Pośrednia i Okrężna),

– rewir 2 (ul. Grabowa, Brzozowa, Buko-
wa, Cyprysowa, Działkowa, Hutnicza, Ja-
rzębinowa, Sosnowa, Klasztorna, Klonowa, 

Palone liście produkują dużo dymu. Za-
nieczyszcza on najbliższą okolicę i zawiera 
substancje mogące być groźne dla zdrowia. 
Dlatego też, zebrane liście i inne pozostało-
ści roślinne należy wywieźć do działającego 
na terenie naszej Gminy Punktu Selektywnej 
Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Warto też wspomnieć, że liście opadłe 
z drzew możemy umieścić w kompostow-
niku, uzyskując wspaniały kompost (w tym 
celu miesza się liście z innymi resztkami 
roślinnymi) lub ziemię liściową (kompo-
stuje się same liście). Opadłe z drzew je-
sienne liście mogą być także doskonałym 
okryciem na zimę dla roślin cebulowych. 
Możemy też ściółkować nimi podłoże wo-
kół zimozielonych krzewów liściastych 
i iglastych.

Jesień to również początek okresu grzew-
czego w naszych domach. Przypominamy, 
że dla dobra swojego i sąsiadów nie można 
spalać m.in. butelek PET, toreb foliowych, 
kolorowych gazet, książek, kartonów z na-
drukami, pieluch, ubrań, kaloszy, gumo-
wych opon, płyt MDF, płyt wiórowych, 
lakierowanego drewna, mebli, framug, sta-

Jesień w naszych ogrodach i domach…

rych okien oraz paliw zakazanych „uchwałą 
antysmogową” tj.: węgla brunatnego, mułu, 
flotokoncentratu, wilgotnej biomasy (o wil-
gotności powyżej 20%), paliw, w których 
udział masowy węgla kamiennego o uziar-
nieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 
15%.

Jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że 
Twój sąsiad spala w domowym piecu odpady 
lub niedozwolone paliwo, a rozmowy z nim 
nie przynoszą oczekiwanego efektu:

1. Zgłoś to telefonicznie w Wydziale 
Środowiska, Przedsiębiorczości i Go-
spodarki Gruntami pod numerem tel. 
32 33 06 237 lub 32 33 06 229 (w go-
dzinach pracy Urzędu),

2. Zgłoś to na Komisariat Policji 
w Orzeszu (ul. Matejki 1) pod nu-
merem tel. 32 32 48 610 (poza godzi-
nami pracy Urzędu Gminy).

Kontrola, która potwierdzi spalanie od-
padów może zakończyć się:

• mandatem w wysokości od 20 zł do 
500 zł – nałożonym przez Policję,

• karą grzywny do 5000 zł – jeżeli spra-
wa trafi do sądu rejonowego.

Pamiętaj jednak, że gęsty dym unoszący 
się z komina nie zawsze świadczy o spalaniu 
niedozwolonych substancji. Podczas rozpala-
nia kotła opalanego paliwem stałym oraz po 
każdym dołożeniu paliwa pojawia się tzw. 
proces dymienia, szczególnie zauważalny 
przy starszych kotłach, które nie spełniają 
norm emisji.

Należy pamiętać, że zanieczyszczone po-
wietrze bardzo negatywnie wpływa na nasze 
zdrowie, powodując wiele chorób – najczę-
ściej są to choroby układu oddechowego, ale 
również układu nerwowego, krwionośnego 
jak i rozrodczego.

Dlatego bądźmy odpowiedzialni i dbaj-
my o środowisko.

AKCJA ZIMA 2020/2021
Leśna, Łąkowa, Karola Miarki, Świerkowa, 
Tartaczna, Skośna, Żabik).

• Darko Dariusz Drążkiewicz z siedzi-
bą przy ul. Zamenhofa 8/31 w Ru-
dzie Ślaskiej

– rewir 3 (ul. Bankowa, Boczna, Cicha, 
Graniczna, Jasna, Krótka, Lipowa, Nowa, 
Ogrodowa, Słoneczna, Solarnia, Zachodnia, 
Kwiatowa, Myśliwska),

– rewir 4 (ul. Akacjowa).
Za zimowe utrzymanie dróg powiato-

wych na terenie gminy Ornontowice (ul. 
Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, 
Zwycięstwa) odpowiedzialny jest Powiato-
wy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach 
Górnych przy ul. Chopina 8. Czynności 
utrzymania zimowego dróg powiatowych 
prowadzi firma COMPLEX S.C., z siedzi-
bą przy ul. F. Stuska 5 w Orzeszu – tel. 
kontaktowy: 660 764 079.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódz-
kiej na terenie gminy Ornontowice (ul. Bu-
jakowska) odpowiedzialny jest Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą 
przy ul. Lechickiej 24, tel. 32 781 92 11.

Zimowe utrzymanie chodników przyle-
gających do posesji zabudowanych należy 
do właścicieli tych posesji. W celu poprawy 
i ujednolicenia standardu utrzymania chod-
ników w ciągach głównych dróg Ornonto-
wic, podobnie jak w latach poprzednich, 
gmina będzie prowadzić prace związane 
z odśnieżaniem chodników przy użyciu 
mikrociągników wyposażonych w skrętne 
pługi śnieżne.

Jesień dla wielu osób jest najpiękniejszą porą roku ze względu na fascy-
nujące, kolorowe liście drzew, dla innych zaś jest czasem ciężkiej pra-
cy, jaką jest przygotowanie ogrodu na zimę. Jesienią pozbywamy się ze-
schniętych liści, gałęzi, drzew i chwastów. Pamiętajmy, że przepisy prawa 
zabraniają nam spalania pozostałości roślinnych zarówno z ogrodów pry-
watnych jak i rodzinnych ogródków działkowych.
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Kopa Ornontowicka – słodka wizytówka Gminy
Kopa Ornontowicka jest deserem, który 

wpisał się trwale w tradycję i historię Ornon-
towic. Znana jest od ponad 45 lat, a pamięć 
o niej sięga rodziny Hengenscheidtów za-
mieszkującej Pałac w Ornontowicach. Miesz-
kańcy Ornontowic dzięki temu, że pracowali 
w pałacu mieli dostęp do nieznanych raryta-
sów, takich jak rodzynki, kokos, ananas. Pra-
cujące w kuchni pałacowej kobiety z okolicy 
piekły z użyciem tych bakalii między innymi 
deser w kształcie kopca, a przepis przekazały 
ustnie kolejnym pokoleniom. W latach po-
wojennych przygotowywanie kopy częściowo 
zanikło. Wpływ na to miał brak niezbędnych 
składników: drogich i trudnych do nabycia 
w sklepach. Jednak nadal pamiętano i prze-
kazywano kolejnym pokoleniom przepis na 
ten smaczny deser.

Do tradycji przygotowywania tego dese-
ru powrócono w latach 70. 
XX wieku, kiedy w pacz-
kach przysyłanych od ro-
dzin czy znajomych z Nie-
miec, a  później również 
w Peweksach, pojawiły się 
puszki ananasa, kokos i ro-
dzynki. Produkty mleczne 
zazwyczaj pochodziły od 
okolicznych gospodarzy, 
a  jajka od własnych kur. 
Obecnie wszystkie produk-
ty są powszechnie dostępne. 
Najważniejsze, aby skład-
niki były świeże i  dobre 
gatunkowo. Wszelkie inno-
wacje, głownie dotyczące 
przyozdobienia deseru, nie zmieniają smaku 
i kształtu kopy. Deser od kilkudziesięciu lat 
przygotowywany jest według ściśle przestrze-
ganego i jedynego przepisu.

Kopa Ornontowicka uważana jest za wy-
kwintny i drogi deser, dlatego początkowo po-
dawana była wyłącznie podczas uroczystości 
weselnych. Wraz ze zwiększeniem się dostęp-
ności do składników, deser przygotowuje się 
przy okazji wszystkich ważnych uroczystości 
zarówno organizowanych w domach, a także 
podczas lokalnych imprez o charakterze kuli-
narnym. W Ornontowicach, w każdym domu 
przynajmniej jedna osoba potrafi przygoto-
wać kopę według sprawdzonej i utrwalonej 
przez lata receptury. Wywiady etnograficzne 
przeprowadzone z mieszkańcami Ornontowic 
potwierdzają, że kopa wpisała się w tradycję 
kulinarną, historię miejscowości i stała się jej 
wizytówką.

Kopa przygotowywana przez Koło Go-
spodyń Wiejskich z Ornontowic zwycięża 
w wielu lokalnych konkursach kulinarnych. 
W 2006 roku na I Festiwalu Kuchni Śląskiej 
w kategorii „amatorzy” Panie z KGW otrzy-

mały „Złoty Durszlak” za przygotowanie 
deseru, którego przepis wywodzi się z domu 
p. Lidii Szary. Następnie przez dwa lata pod-
czas kolejnych Festiwali Kuchni Śląskiej na-
dal dzierżyły pierwsze miejsca i tym samym 
otrzymały tytuł Eksperta Śląskich Smaków.  
Sława kopy rozpoczęła się więc od dnia fe-
stiwalu, następnym krokiem było powołanie 
Śląskiej Kapituły Smaku, która miała zająć się 
promocją dziedzictwa kulinarnego.

Lokalna cukiernia od 2008 roku, kiedy 
to do listy swoich produktów dodała kopę, 
stała się jedynym miejscem w wojewódz-
twie śląskim, w którym na co dzień moż-
na skosztować tego specjału. Dzięki Kopie 
Ornontowickiej oraz lokalnej cukierni, Or-
nontowice znalazły się na szlaku kulinarnym 
województwa śląskiego, który został umiesz-
czony w przewodniku wydanym przez Śląską 

Organizację Turystyczną „Szlak kulinarny 
Śląskie Smaki”.

Kopa Ornontowicka – deser tradycyjny, 
wielokrotnie zauważany i nagradzany, jego 
początki ściśle związane są z historią gminy, 
gości prawie w każdym domu w Ornontowi-
cach - to tylko kilka argumentów, które skło-
niły ARTerię – Centrum Kultury i Promocji 
wraz z KGW do złożenia wniosku o wpisanie 
jej na Listę Produktów Tradycyjnych. I tak 21 
grudnia 2012 roku Kopa znalazła się na liście 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Teraz 
w okolicy nie ma chyba osoby, która by nie 
słyszała o kopie i nie kojarzyła jej z Ornon-
towicami. Jeśli takowa by się jednak znalazła 
zapraszamy na kanał youtube: ARTeria Or-
nonttowice, gdzie można zobaczyć film, jak 
przyrządzić Kopę Ornontowicką.

Zaproszenia na pokazy i konkursy płyną 
wciąż z różnych miejsc. Nasze członkinie wy-
stępowały już na antenie TVN Turbo i TVP 
3. Artykuł o Kopie Ornontowickiej ukazał 
się na stronie Onetu.  Kopa była  przygotowy-
wana w programie telewizyjnym Remigiusza 
Rączki - „Rączka Gotuje”, gościła także na 

pokazie w Bytomiu w ramach wystawy „Przy 
kuchennym stole – wnętrza i smaki kuchni 
śląskiej” i to tylko niewielka część miejsc z li-
sty, gdzie kopa podbiła serca organizatorów 
różnych przedsięwzięć.

Chociażby w tym roku w listopadzie Alek-
sandra Malczyk - dyrektor ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz 
pani Bronisława Porembska  - Koło Gospodyń 
Wiejskich, gościły w programie „Dej Pozór” 
w TVP3 Katowice, gdzie rozmawiano o pysz-
nościach kuchni śląskiej, dlatego nie mogło 
tam zabraknąć naszej Kopy.

Warto dalej promować nasz wyjątkowy 
ornontowicki specjał.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP



11K U L T U R AGŁOS Ornontowic    nr 11 (223)    LISTOPAD 2020

Z ARTERII CKiP

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Z pewnością docenią je osoby słabowi-
dzące, mające problem ze wzrokiem, a także 
wszyscy, którzy nie potrafią skupić się na 
lekturze dłużej niż kilka minut. Wiecznie 

Nim się spostrzegliśmy nadszedł gru-
dzień, a wraz z nim czas radosnego czuwa-
nia i oczekiwania na narodziny Dzieciątka 
Jezus. Jednak zanim to nastąpi, wyczeku-
jemy pana w czerwonym stroju, z burzą 
siwych loków na głowie i siwą brodą. Czy 
wiecie kogo mamy na myśli? Oczywiście 
chodzi o Mikołaja :) 

Z ciekawostek ARTerii - w tym roku ob-
chodzimy dziesiąty raz wspólnie z Wami to 
święto. Jak do tej pory wszystko odbywało 
się w sali, gdzie podczas oczekiwania na 
spotkanie z Mikołajem dzieci miały moż-
liwość dekoracji pierników, robótek pla-
stycznych oraz innych zabaw. W tym roku 

Audiobooki w bibliotece
„zapracowanym” mogą umilać czas podczas 
jazdy samochodem, czy robienia porządków 
w domu. Są również atrakcyjnym uzupeł-
nieniem wspólnego czytania z dziećmi. Słu-
chanie audiobooków stymuluje wyobraźnię, 
poprawia koncentrację i uczy skupienia. Od-
twarzanie wymaga sprzętu (komputer, odtwa-
rzacz), gdyż audiobooki dostępne w bibliote-
ce są zapisane na płytach CD/DVD. Jednak od 
formy książki jest zdecydowanie ważniejsza 
kwestia – chęć obcowania z literaturą i prze-
żywania kolejnych literackich przygód.

Oferta w bibliotece jest spora - są wiersze, 
opowiadania i powie-
ści dla dzieci, lektury, 
powieści dla doro-
słych, słuchowiska 
popularnonaukowe. 
Bazę audiobooków 
można przeszukiwać 
za pomocą katalogu 
MAK+ (www.biblio-
tekaornontowice.pl), 
wybierając w polu wy-
szukiwania zaawanso-

ARTeryjna Poczta Mikołajkowa
z powodu obostrzeń związanych z epidemią 
COVID-19 Święty Mikołaj nie może poja-
wić się osobiście w ARTerii, co oczywi-
ście nie oznacza, że nie będzie prezentów. 
Otrzymałyśmy list, w którym prosi, byśmy 
6 grudnia zostały jego Elfkami i pomogły 
mu w dostarczeniu prezentów na terenie 
Ornontowic.

Jeśli chcesz, by dostarczyć prezent Twoje-
mu dziecku skontaktuj się z nami pod nr tel. 
32 23 54 698.

Do zobaczenia :)
Pozdrawiają ARTeryjne Elfki 

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
Zdjęcia z ubiegłego roku

wanego tylko AUDIOBOOKI. Wyświetli się 
wtedy lista wszystkich dostępnych tytułów. 
Zachęcamy do skorzystania i zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: 
GBP w Ornontowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Or-
nontowicach posiada w  swoich 
zbiorach nie tylko książki i  cza-
sopisma, ale również audiobo-
oki. Mają one zarówno zalety, jak 
i  wady w  porównaniu z  książkami 
drukowanymi, jednak warto z nich 
korzystać lub spróbować.
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka 
w Gminie Ornontowice

Tradycyjnie w październiku, choć ina-
czej niż zwykle, obchodziliśmy urodziny 
patrona naszego przedszkola – Kubusia 
Puchatka. 14.10.2020 r. każda grupa z na-
szego przedszkola świętowała ten dzień na 
swojej sali – były laurki, miodek, życzenia 
oraz piosenki. Nie obyło się również bez ba-
loników oraz czytania bajek o Przygodach 
Kubusia Puchatka ze Stumilowego Lasu. 
Pomimo panujących obostrzeń zabawa była 
wesoła i przyjemna.

W październiku dzieci z przedszkola po-
stanowiły rozpocząć swoją przygodę z bi-
blioteką. Przedszkolaki dowiedziały się, 
co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem 
biblioteki oraz jak się w niej zachowywać. 
Zobaczyły również, jak wygląda karta czy-
telnika oraz poznały zasady wypożyczania 
książek. Pani bibliotekarka pokazała dzie-
ciom, gdzie znajduje się regał z książkami 
specjalnie przeznaczonymi dla przedszko-
laków. Następnie zaprezentowała dzieciom 

książeczki z ich ulubionymi bajeczkami. 
Dla wielu dzieci była to pierwsza wizy-
ta w “domu książek”, lecz na pewno nie 
ostatnia.

Realizacja projektu „Poprawa efek-
tywności kształcenia ogólnego w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Gminie Or-
nontowice”

Od września br. rozpoczęliśmy realizację 
projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pro-
jekt trwać będzie do 30.06.2022 r. i ma na 

celu podniesienie kompetencji, wiedzy 
i umiejętności z przedmiotów ścisłych 
oraz umiejętności posługiwania się ję-
zykami obcymi. Projekt w zależności 
od typu zajęć dedykowany jest uczniom 
klas IV – VIII. Regulamin rekrutacji 
uczestników projektu uwzględnia treści 
i wymogi zawarte we wniosku projektu. 
Zajęcia są dla uczniów bezpłatne.

Zadania w ramach projektu realizo-
wane będą w następujących obszarach:

• zajęcia dodatkowe (wyrównawcze) 
z języka angielskiego i języka 
niemieckiego (10 grup),

• zajęcia dodatkowe ( wyrównaw-
cze) z matematyki (10 grup),

• warsztaty z innowacyjnych metod 
efektywnego uczenia się,

• koła zainteresowań z matematy-
ki, chemii, fizyki, biologii (po 3 

grupy) dla uczniów ze szczególnymi 
uzdolnieniami, prowadzone metodą 
eksperymentu,

• doradztwo edukacyjno – zawodowe 
(podniesienie kompetencji kluczo-
wych i umiejętności uniwersalnych 
na rynku pracy),

• wyjazdy edukacyjno – rozwijające 
w formie warsztatów,

• wyposażenie pracowni do nauczania 
metodą eksperymentu w zakresie 
nauk: matematyki, biologii, chemii 
i fizyki.

#SzkołaDoHymnu
Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej 

edycji akcji MEiN „Szkoła do hymnu”, 
polegającej na odśpiewaniu przez całą 
społeczność szkolną „Mazurka Dą-
browskiego” w ostatni dzień roboczy 
przed Narodowym Świętem Niepodle-
głości, o symbolicznej godzinie 11:11.

„Szkoła do hymnu” to kontynuacja 
akcji MEN z 2019 i 2018 r. („Rekord 
dla Niepodległej”). W ubiegłych la-
tach inicjatywy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem uczniów i nauczy-

cieli. W 2019 r. do wspólnego śpiewania 
hymnu o godz. 11:11 przystąpiło w sumie 
4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczy-
cieli w całej Polsce. Łącznie swój udział 
w akcji zgłosiło 20 475 szkół z całego 
kraju (w tym ZS-P w Gminie Ornontowi-
ce) oraz ponad 100 placówek polonijnych 
z całego świata.

W tym roku, ze względu na ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemii, akcja odby-
wała się za pomocą łączy internetowych. 
We wtorek 10 listopada, o godzinie 11:11 
uczniowie ZS-P w Gminie Ornontowice 
wspólnie z nauczycielami odśpiewali na 
lekcjach online „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Stacjonarnie hymn odśpiewali też ucznio-
wie przebywający w świetlicy szkolnej wraz 
z nauczycielami – opiekunami świetlicy 
szkolnej. W ten sposób włączyliśmy się 
w ogólnopolskie świętowanie 102. Roczni-
cy Odzyskania Niepodległości.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Co roku, przez 19 pierwszych dni listopa-
da Fundacja „po DRUGIE” we współpracy 
z innymi organizacjami, instytucjami, pla-
cówkami pracującymi z dziećmi i młodzie-
żą bierze udział w światowej kampanii „19 
dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży”. Kampania odbywa się 
na wszystkich kontynentach, we wszystkich 
krajach świata. Na początku listopada mówi-
my o prawach dziecka, godności, szacunku, 
bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy 
i uczymy się o tych wartościach, które są 
niezbędne do prawidłowego rozwoju i do-
brego życia.

Kampanię na całym świecie koordynuje 
genewska organizacja zajmująca się prawa-
mi dzieci i kobiet - Women’s World Summit 
Foundation, która co roku prezentuje raport 
z prowadzonych działań przed Organizacją 
Narodów Zjednoczonych.

W tym roku nasza szkoła także przystą-
piła do kampanii. Partnerem w realizacji 
założeń przedsięwzięcia był Urząd Gminy 
Ornontowice. Zarówno przez dziennik elek-
troniczny, jak i za pośrednictwem szkolnej 
strony FB propagowaliśmy wiedzę na temat 
przeciwdziałania przemocy. Zachęcaliśmy 
uczniów do udziału w proponowanych dzia-
łaniach.

Symbolem Kampanii jest pomarańczowa 
wstążka opatrzona napisem „YES to pre-
vention of child abuse!” – „Tak dla ochrony 
dziecka przed krzywdzeniem!”. Pomarań-
czowy, to kolor ostrzegawczy i zwracający 
uwagę. Prowadzone w ramach kampanii 
działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. 
Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Tekst i zdjęcia: 
ZS-P w Ornontowicach
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Nowe biurka w internacie
Mimo zdalnej nauki życie w szkole toczy 

się nadal, a Rada Rodziców dbając o rozwój 
uczniów wychodzi z nowymi inicjatywami. 
Tym razem doposażyła przy wsparciu BNP 
Paribas Bank Polska S.A. mieszkańców in-
ternatu w nowe biurka. Uczniowie korzy-
stający z internatu podczas nauki zdalnej 
dziękują za okazane wsparcie.

40. Rocznica Porozumień Jastrzębskich
Młodzież zamieszkująca internat ZSP 

w Ornontowicach, wraz z wychowawcą – 
Bogumiłą Swobodą, włączyła się w akcję 
upamiętnienia 40. Rocznicy Porozumień 
Jastrzębskich.

Ze względu na to, że internat nie funkcjo-
nuje w dni wolne od nauki szkolnej, akcja 
została przeprowadzona w dniu 9 listopada 
- na budynku pojawił się ambient świetlny 
z liczbą „40”.

Z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Co zrealizowaliśmy z planów listopado-
wych?

Z okazji Święta Niepodległości przystro-
iliśmy budynek we własnoręcznie wykonane 
flagi.

Flagi  wykonane z papieru, zabezpieczono 
taśmą przeźroczystą i koszulką foliową. Po-
mysłowo i samodzielnie! Uczestnikom zajęć 
przekazaliśmy zaproszenie Wójta Gminy 
do wspólnego odśpiewania Hymnu – oczy-
wiście online.

Zajęcia z zakresu hipoterapii
Wydawałoby się, że nauczyciele w naszej 

szkole są bezkonkurencyjni w przekazywa-
niu wiedzy, nic bardziej mylnego. Prelekcja 
na temat hipoterapii i niepełnosprawności 
była najlepszym dowodem na to, że uczeń 
przerósł mistrza. 13 października nasza ab-
solwentka – Arleta Salbert przeprowadziła 
pogadankę na temat podstawowych po-
jęć z zakresu hipoterapii i różnych typów 
niepełnosprawności u dzieci i młodzieży. 
Pierwsza część zajęć miała charakter teore-
tyczny, druga polegała na dyskusji na temat 
akceptacji, tolerancji oraz relacji społecz-
nych. Większość uczniów aktywnie dzieliła 
się swoimi spostrzeżeniami na temat wspól-
nego funkcjonowania osób pełnosprawnych 
i niepełnosprawnych. Pani Arleta jest absol-
wentką naszej szkoły. Ukończyła technikum 
w zawodzie hodowca koni, następnie studia 

na kierunku technika i organizacja BHP. 
W czasie studiów nasza miłośniczka koni 
ukończyła kurs instruktora rekreacji rucho-
wej ze specjalnością jazda konna, a także 
na początku roku 2020 kurs hipoterapii oraz 
kurs konwojenta zwierząt w 2019 roku. 
Jest też zdobywczynią Brązowej Odznaki 
z Powożenia. Prowadzi własną stajnię oraz 
zajęcia dla dzieci z rekreacji ruchowej i hi-
poterapii.

Jak widać pani Arleta nie próżnuje 
i z pełnym zaangażowaniem realizuje swo-
je zainteresowania, pasje i ambicje. Oby tak 

dalej... Dziękujemy naszej byłej uczennicy, 
że znalazła czas i przeprowadziła ciekawe 
zajęcia dla naszych uczniów. Życzymy sobie 
więcej takich inicjatyw, a Pani Arlecie dużo 
zdrowia. 

Tekst i zdjęcia: 
ZSP w Ornontowicach

Listopad w Świetlicy

Obawiając się lockdown`u już od połowy 
października rozpoczęliśmy przygotowania 
do Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku 
każdy z uczestników naszych zajęć wła-
snoręcznie wykonuje drobne prezenty dla 
domowników. Za pomocą szablonów oraz 
techniki decoupage zamieniamy zwykłe 
szklane naczynia w niezwykłe świeczniki, 
które obdarowanym rozświetlą długie zimo-
we wieczory.

Przygotowujemy niezwykłe kompozycje 
roślinne (stroiki, mini-choinki, wianki) dla-
tego zebraliśmy kolorowe liście, kasztany, 
żołędzie, szyszki oraz owoce jarzębiny, róży 
i tarniny. Jak tylko będzie możliwy udział 
w zajęciach dokończymy swoje prace.

Pracownicy Świetlicy codziennie przygo-
towują „coś do zrobienia” dla zainteresowa-
nych  uczestników zajęć świetlicowych. Póki 
co proponujemy współpracę na odległość. 
Podobnie jak wiosną, przygotowujemy ma-
teriały, które w sposób bezkontaktowy można 
odbierać w świetlicy, by następnie w domu 
wykonać pracę i podzielić się z nami efekta-
mi wysiłku. Zachęcamy do korzystania z tej 
możliwości współpracy, obiecując, że gdy 
tylko będzie taka możliwość powrócimy do 
zajęć indywidualnych lub grupowych odby-
wających się na terenie Świetlicy.

Tekst i zdjęcia: Świetlica Profilaktyczno-
-Wychowawcza i Terapeutyczna

Świetlica PWiT w Ornontowicach czynna jest codziennie w godzinach 
12:30-16:30. Nie chcąc nikogo niepotrzebnie narażać na zachorowanie 
działamy w sposób ograniczony. Teraz tylko na odległość – bezkontak-
towo, ale były już zajęcia indywidualne i w małych grupach. Codziennie 
jesteśmy dostępni pod numerem telefonu: 32 330 62 83 lub mailowo pod 
adresem: swietlica@spwit.ornontowice.pl
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Podsumowanie I rundy sezonu 2020/2021 
drużyn GKS Gwarek Ornontowice

E2 Orlik Grupa 4
Poz. Drużyna
1 Górnik III Zabrze S.A.
2 KS 94 Rachowice
3 MKS Zaborze II
4 GSF Gliwice
5 LKS Amator Rudziniec
6 GKS Gwarek II Ornontowice

do ostatniej minuty. Myślę, że właśnie tym charakteryzo-
waliśmy się w tej rundzie, czyli dużym zaangażowaniem 
i pasją w każdym meczu. Z drugiej strony tylko w jednym 
meczu Gwarek nie strzelił bramki, w pozostałych 15 me-
czach zawsze nam się to udawało. Chciałbym także dodać, 
że atmosfera w zespole jest znakomita, zawdzięczamy to 
całemu sztabowi szkoleniowemu oraz zarządowi klubu, 
który cały czas pomaga i jest blisko drużyny. Mam nadzie-
ję, że kolejna runda w wykonaniu Gwarka będzie jeszcze 
lepsza, bo pokazaliśmy, że stać nas na więcej. Jeśli tylko 
będziemy w stanie utrzymać tę kadrę, którą posiadamy 
i dobrze przygotować się do kolejnej rundy to kolejne 
sukcesy przyjdą!

Szkółka piłkarska Gwarek:
Początek drugiego półrocza w szkółce to okres powro-

tu do zajęć po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej 
wstrzymaniem zajęć zgodnie z Rozporządzaniem Premiera 
oraz wdrażanie zaplanowanych planów szkoleniowych na 
kolejne półrocze. W tym okresie ze względu na kwietnio-
wo-majową przerwę postanowiliśmy pomimo wakacji kon-
tynuować szkolenie w miesiącu lipcu. Wysoka frekwencja 
w okresie wakacji pokazała, że dzieci były stęsknione za 
piłką a pomysł kontynuacji treningów w miesiącu lipcu 
trafił w oczekiwania naszej młodzieży. Okres drugiego 
półrocza to kolejny etap weryfikacji naszych trenerów 
przez specjalistów Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w ramach uczestnictwa w programie certyfikacji PZPN.  
Trzech naszych trenerów pod względem szkoleniowym 
ocenionych zostało ponownie na bardzo wysokim pozio-
mie otrzymując wysokie noty, co jest potwierdzeniem że 
długo wybierana kadra trenerska jest teraz merytorycznie 
przygotowana do pracy z młodymi zawodnikami. Ocenia-
jąc rundę piłkarską w wykonaniu dzieci i młodzieży może-
my powiedzieć, że życzylibyśmy sobie lepszych wyników 
piłkarskich w kolejnej rundzie. Wiemy jednak, że tylko 
systematyczna praca, cierpliwość i długofalowe spojrze-
nie może przynieść nam efekty w wychowaniu jednostek 
spełniających marzenia w dorosłej seniorskiej piłce.

GKS „Gwarek” Ornontowice – IV Liga, gr. I
Boczar Dawid, Bogacz Remigiusz, Buchalik Krzysztof, 
Czajka Łukasz, Gałązkiewicz Bartosz, Harkawy Mateusz 
(bramkarz), Jedyński Łukasz, Kasprzyk Tomasz, Kaszok 
Dawid, Kołoczek Rafał, Majeranowski Robert, Małkowski 
Dominik, Miłek Dominik, Oleksy Paweł, Pilny Damian 
(bramkarz), Rajca Mateusz, Saliński Szymon, Sewerin 
Jakub, Sikora Marek, Spałek Tomasz (bramkarz), Steuer 
Jakub, Wawoczny Kamil, Woźnica Błażej, Zdrzałek Ja-
kub, Lopez Ramirez Gonzalo; I trener – Biliński Łukasz, 
II trener – Zdrzałek Mateusz, trener bramkarzy – Nowak 
Paweł, kierownik drużyny – Oszek Krzysztof, masażysta 
– Furgoł Marcin.

GKS „Gwarek” II Ornontowice – Klasa B
Bialucha Piotr, Błoński Wojciech, Buchalik Krzysztof, 
Cieśliński Łukasz, Cieśliński Robert, Cyganiewicz Da-
niel, Czajka Łukasz, Filip Grzegorz, Jezierski Marcin, 
Kląskała Michał, Kołoczek Rafał, Krawczyk Jakub, Le-
pich Krzysztof, Limanówka Mateusz, Matras Damian, 
Mazurek Kacper, Metelski Rafał, Miłek Dawid, Musioł 
Krzysztof, Musioł Tomasz, Nieradzik Paweł, Nieużyła 
Henryk, Nowak Paweł, Oszek Maciej, Pala Szymon, Pil-
ny Damian, Sikora Marek, Sikora Patryk, Słaboń Marek, 
Stanek Maciej, Szlejter Adam, Szymura Damian, Szy-
mura Jakub, Tomecki Grzegorz, Woźnica Błażej; trener 
– Zdrzałek Mateusz.

III liga wojewódzka C2 Trampkarz – „Bytom–Za-
brze” Grupa 1 (kadra trampkarzy rocznik 2007 
i młodsi)
Augustowski Filip, Biskup Max, Engler Bartek, Gluch 
Krzysztof, Graczek Maciej, Hawełka Piotr, Juranek Woj-
tek, Knap Kamil, 
Kolarczyk Daniel, Marek Domink, Mierzwa Tomasz, Mrozek  

Mateusz, Piosek Patryk, Szala Mateusz, Utnik Kacper, 
Wieczorek Jakub; trener – Sikora Grzegorz.

V liga okręgowa D2 Młodzik Grupa 1 (trampkarze 
rocznik 2009 i młodsi)
Barczyk Jacek, Baron Kuba, Białas Marcin, Borowiec 
Adam, Gabor Marek, Gacek Adam, Głogowski Patryk, 
Holecki Jan, Kałwak Jan, Kwieciński Bartosz, Leśnik Da-
wid, Prasoł Jakub, Rożek Filip, Rzepka Radosław, Stan-
czak Igor, Stanek Nikodem, Strzoda Konrad, Szpiech Mi-
chał, Szwiec Wiktor, Tomczak Mateusz; trener – Zdrzałek 
Mateusz.

E2 Orlik Grupa 2 (trampkarze rocznik 2011 i młodsi 
GR–1)
Białas Mateusz, Biskup Alex, Firla Olaf, Foster Daniel, 
Greń Bartłomiej, Klima Mikołaj, Lubański Kacper, Ma-
chulik Bartłomiej, Michalak Kajetan, Niedobecki Woj-
ciech, Niemiec Jakub, Samiński Maciej, Szala Jakub, 
Wilim Adam, Wolnik Bartek; trener – Nawrat Marcin.

E2 Orlik Grupa 4 (trampkarze rocznik 2011 i młodsi 
GR–2)
Baran Mateusz, Burek Borys, Filipiak Paweł, Kazimier-
czak Sebastian, Kondrad Jan, Kopiszka Szymon, Kotycz-
ka Szymon, Kowol Gabriel, Łysakowski Michał, Piontek 
Henryk, Spyra Maksymilian, Szymik Tymoteusz, Szy-
mura Filip, Śmiałek Kacper; trener – Rotuski Radosław.

Grupa Żaków, rocznik 2013 i młodsi
Adameczek Aleksander, Bieniek Marek, Bujniak Maciej, 
Gorawski Franciszek, Kuśka Mikołaj, Kuśka Miłosz, Nie-
radzik Borys, Nieradzik Igor, Pilśniak Wojciech, Piwowar-
ski Łukasz, Sewerin Błażej; trenerzy – Nawrat Marcin, 
Rotuski Radosław.

IV liga, sezon 2020/2021, runda I
Poz. Nazwa
1 Unia Kosztowy
2 Unia Dąbrowa Górnicza
3 Warta Zawiercie
4 Raków II Częstochowa
5 Gwarek Ornontowice
6 Szczakowianka Jaworzno
7 AKS Mikołów
8 Szombierki Bytom
9 Znicz Kłobuck
10 Ruch Radzionków
11 Sarmacja Będzin
12 Przemsza Siewierz
13 Polonia Łaziska Górne
14 Śląsk Świętochłowice
15 MKS Myszków
16 Drama Zbrosławice
17 RKS Grodziec

Klasa B, sezon, 2020/2021, 
runda I
Poz. Drużyna
1 GKS Gwarek II Ornontowice
2 Naprzód Świbie
3 Victoria Pilchowice
4 MOSiR Sparta Zabrze
5 Amator Rudziniec
6 Ruch II Kozłów
7 Start Kleszczów
8 Orzeł Paczyna
9 Piast Pawłów
10 LKS 45 Bujaków
11 Ślązak Bycina
12 Drama Kamieniec
13 Pogoń Ziemięcice

III liga wojewódzka C2 Trampkarz „Bytom-Zabrze” Grupa 1

Poz. Drużyna

1 Górnik II Zabrze S.A.

2 MKS Concordia Knurów

3 SKS Gwarek Zabrze

4 UKS Ruch Radzionków

5 APN Olimpia Piekary Śląskie

6 MKS Zaborze

7 SWSM Promotor Zabrze

8 GKS Gwarek Ornontowice

V liga okręgowa D2 Młodzik 
Grupa 1
Poz. Drużyna
1 GKS Piast Gliwice
2 GKS Gwarek Ornontowice
3 SSR APN II Knurów
4 LKS 35 Gierałtowice
5 LKS Jedność 32 Przyszowice

E2 Orlik Grupa 2

Poz. Drużyna

1 KS AP Gliwice

2 Górnik II Zabrze S.A.

3 LKS Jedność 32 Przyszowice

4 MKS Concordia Knurów

5 GKS Gwarek Ornontowice

Trener Łukasz Biliński:
Uważam, że rundę można 

uznać za bardzo udaną. Wiado-
mo, w jakich teraz realiach żyje-
my i nie jest łatwo w tych czasach 
trenować i grać w piłkę. Pomimo 
tych przeciwności można być za-
dowolonym z postawy Gwarka 
Ornontowice. Awansowaliśmy 
do finału Pucharu Polski, który 
zostanie rozegrany na wiosnę, 
gdzie spotkamy się z wyżej no-
towanym 3 ligowym Górnikiem 
II Zabrze. W lidze także szło nam 
nieźle ostatecznie plasując się na 
5 miejscu. Odnieśliśmy 5 pora-
żek, ale cieszy to, że w każdym 
meczu walczyliśmy i tanio skó-
ry nie sprzedaliśmy. Praktycznie 
tylko jeden mecz z Ruchem Ra-
dzionków przegraliśmy dwoma 
bramkami, ale kto był na meczu 
to widział Gwarka walczącego 

Tekst: GKS Gwarek Ornontowice
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Starostwo Powiatowe w Mikołowie przy-
stąpiło do programu Polska Bezgotówkowa. 
„Dla mieszkańców Powiatu Mikołowskie-
go to duże udogodnienie. Opłat, przy za-
łatwianiu spraw we wszystkich wydziałach 
starostwa, można obecnie dokonywać przy 
pomocy swoich kart płatniczych - podkreśla 
sekretarz Powiatu Mikołowskiego Łukasz 
Ryguła.

Dzięki temu klienci starostwa mają moż-
liwość dokonywania opłat za czynności 

11 listopada 2020
11 listopada o godz. 11.00 w Święto Nie-

podległości pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu 
w Mikołowie oddano hołd poległym za Oj-
czyznę. Uczynili to przedstawiciele władz 
Powiatu Mikołowskiego w osobach starosty 
Mirosława Dużego, wicestarosty Tadeusza 
Marszolika, członka Zarządu Janiny Szoł-
tysek oraz sekretarza powiatu Łukasza Ry-
guły. Na płycie pomnika złożono wiązankę 
kwiatów i zapalono znicz.

Drive-Thru przy starostwie
W obliczu rosnącej fali zachorowań ko-

nieczne stało się stworzenie specjalnej stre-
fy diagnostycznej COVID-19 „Drive-Thru” 
w Mikołowie. Punkt w pierwszej kolejności 
skierowany jest do osób mobilnych, które 
są w stanie dojechać do niego, bądź zostać 
tam dowiezione. Osoby te muszą wcześniej 
uzyskać skierowanie na wymaz od lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. Muszą rów-
nież posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Punkt poboru wymazów zlokalizowany 
został na parkingu pomiędzy Starostwem 
a Białym Domkiem w Mikołowie. Jego 
budowa rozpoczęła się 6 listopada od spro-
wadzenia ciężkiego sprzętu, który wyrów-
nał teren. Docelowo stanęły tam dwa spe-
cjalistyczne kontenery, w jednym odbywa 
się pobieranie próbek. Drugi zaś służy jako 
kontener sanitarny dla obsługującego ten 
punkt personelu. Dojazd do niego odbywa 
się pierwszym zjazdem od strony ulicy Żwir-
ki i Wigury, zaś po dokonaniu wymazu, bez 
konieczności wysiadania z auta, wyjeżdża 
się drogą wzdłuż budynku starostwa do ulicy 
Żwirki i Wigury – drugi zjazd.

Pacjent o wynikach informowany jest 
telefonicznie. Wynik będzie można zoba-
czyć także na swoim Internetowym Koncie 
Pacjenta. Czas oczekiwania wynosi do 48 
godzin.

Funkcjonowanie punktu finansować bę-
dzie Narodowy Fundusz Zdrowia, zaś sta-
rostwo dostarcza media.

Podwózka 
dla PSONI

Rozpoczęta we wrześniu akcja społecz-
na pomocy Stowarzyszeniu na rzecz Osób 
z  Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło w Mikołowie, które zbiera fundusze 
na zakup busów jest na półmetku. Do zre-
alizowania celu, czyli uzbierania 150 tys. 
zł, potrzebnych Stowarzyszeniu na wkład 
własny przy zakupie dwóch nowych bu-
sów, brakuje jeszcze 80 tys. zł. Dlatego też 
ruszyła nowa akcja #podwozkadlapsoni, 
która ma pomóc zebrać potrzebną kwotę 
do 24 grudnia.

Pomóc można  wpłacając równowar-
tość odległości, którą zwykle pokonuje 
się w drodze do i z pracy/szkoły/uczelni 
(np. jeśli trasa to 30 km w obie strony – 
wpłaca się 30 zł) lub równowartość biletu 
miesięcznego ZTM/Kolei Śląskich, udo-
stępnieniu posta z zaproszeniem do akcji 
i oznaczeniu czterech znajomych (przede 
wszystkim mieszkańców Mikołowa, Wyr, 
Orzesza, Ornontowic i Łazisk Górnych).

Link do zbiórki: https://www.siepoma-
ga.pl/podwozkadlapsoni

Stowarzyszeniu można pomóc rów-
nież dołączając do grupy z  licytacja-
mi: https://www.facebook.com/gro-
ups/447712942831308/, bądź poprzez 
wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia:

PSONI KOŁO MIKOŁÓW
ING BANK ŚLĄSKI O/MIKOŁÓW
45 1050 1634 1000 0007 0176 9713
Każda złotówka się liczy, serdecznie 
prosimy o Wasze wsparcie.

PSONI Koło w Mikołowie od 1993 r. 
prowadzi działalność rehabilitacyjną, te-
rapeutyczną i medyczną na rzecz osób 
z  niepełnosprawnością intelektualną. 
W skład Koła wchodzą placówki: Warsz-
taty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Rehabi-
litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy oraz 
Projekt Rehabilitacja 25 plus finansowany 
ze środków PFRON, Gmin Powiatu Mi-
kołowskiego oraz Starostwa Powiatowego 
w Mikołowie. Łącznie we wszystkich pla-
cówkach PSONI codziennie prowadzone 
są zajęcia dla 92 osób w wieku od 3 do 
55 lat.

Jak przygotować się do testu na koro-
nawirusa?

Aby badanie było wiarygodne, muszą być 
spełnione pewne warunki. Co najmniej trzy 
godziny przed pobraniem wymazu:

• Bądź na czczo;
• Nie myj zębów, nie używaj płynu do 

płukania jamy ustnej;
• Zrezygnuj z gumy do żucia, tabletek 

do ssania na gardło, nie pij syropów 
przeciwkaszlowych (nawet zioło-
wych);

• Nie stosuj żadnych maści, kropli ani 
aerozolu do nosa, nie rób inhalacji 
ani nie przepłukuj zatok;

• Przed samym wymazem nie wydmu-
chuj nosa;

• Jeśli masz ruchomą protezę, wyjmij 
ją przed pobraniem próbki.

W starostwie zapłacisz kartą
administracyjne oraz wnoszenia opłat skar-
bowych bezgotówkowo. Używając swoich 
kart płatniczych nie będą ponosić żadnych 
dodatkowych kosztów. Nadal istnieje rów-
nież możliwość wnoszenia stosownych opłat 
przelewem na konto bankowe urzędu lub na 
poczcie.

Dzięki przystąpieniu starostwa do progra-
mu Polska Bezgotówkowa udało się nieod-
płatnie pozyskać dla starostwa 25 terminali 
płatniczych.

Kilka minut później kwiaty i znicz zło-
żyli radni powiatowi: Łukasz Osmalak wraz 
z synami, a także Karol Szyszka oraz Michał 
Kopański. Ograniczenia związane z pande-
mią nie pozwoliły na udział większej liczby 
przedstawicieli władz powiatu i radnych Po-
wiatu Mikołowskiego.

Budowa punktu do pobory wymazów przy staro-Budowa punktu do pobory wymazów przy staro-
stwiestwie
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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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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

dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji 
psychoaktywnych oraz ofiar przemocy

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach

W miesiącu grudniu  2020 r. 
na dyżur telefoniczny zapraszają:

TERAPEUTA RODZINNY - tel. 607 565 898
1 i 15 grudnia w godzinach 8.30 – 10.30
PRAWNIK - tel. 500 079 668
2 i 16 grudnia w godzinach 16.15 – 18.15
PSYCHOLOG - tel. 694 128 818
3 i 17 grudnia w godzinach 16.30 – 18.30

Pomoc jest bezpłatna!

Punkt konsultacyjny

Informacje z Gminy 
Ornontowice 
na bieżąco: 

/www.facebook.com/Ornontowice/ 


