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Szanowni Mieszkańcy!

Rok 2020 powoli zbliża się ku końcowi. Zapamiętamy go głów-
nie z jednego powodu i nie będą to zazwyczaj miłe wspomnie-
nia… To był trudny czas! Zdaję sobie sprawę jakie spustoszenia 
w Waszych sercach, domach i firmach dokonała sytuacja pande-
miczna, która w marcu, bez ostrzeżenia wdarła się w nasze życie. 
Musieliśmy się wszyscy przystosować do nowej rzeczywistości, 
a niektórzy z nas stanęli na pierwszej linii frontu, bezpośrednio 
stawiając czoło wirusowi... Cieszę się, że zdecydowana większość 
z nas wygrała tą bitwę, jednak musimy walczyć dalej!

Nie chcę w tym momencie mówić jak bardzo COVID-19 odbił 
się na gminnym budżecie, jak bardzo sparaliżował pracę ornon-
towickiego samorządu, bo to w sytuacji kiedy na szali waży się 
ludzkie życie i losy przetrwania wielu firm, nie ma większe-
go znaczenia. Jestem Wójtem Gminy Ornontowice, ale przede 
wszystkim jestem człowiekiem, mieszkańcem Ornontowic, mę-
żem, ojcem i synem. Pandemia, w większym lub mniejszym 
stopniu, dotknęła każdego z nas i pozostawiła swój ślad. Ślad, 
który chciałoby się wymazać, ale niestety nie można...

Pragnę Was w tym miejscu zapewnić, że Urząd Gminy Ornon-
towice zrobił i nadal będzie wykonywał wszystko co w swojej 
mocy, aby przetrwać ten mroczny okres. Aby zgodnie z narzu-
conymi „z góry”, dynamicznie zmieniającymi się obostrzeniami, 

w głównej mierze służyć Wam – Mieszkańcom Ornontowic, na-
szemu lokalnemu społeczeństwu, które wspólnie tworzymy. Nie 
jest  to łatwe i nieraz wymaga trudnych decyzji, które dla dobra 
naszej małej Ojczyzny jestem zmuszony podejmować. Stąd proszę 
Was o wyrozumiałość, zaufanie i wiarę. 

Życzę Wam, aby pomimo tego co dzieje się wokół, tegoroczne 
Święta Bożego Narodzenia były wyjątkowe, magiczne i pełne 
pozytywnych wrażeń. Życzę Wam, aby przyszły, 2021 rok był 
lepszy! O wiele lepszy dla Was i dla Waszych rodzin. Wierzę, 
że odpowiedzialnym zachowaniem, rozsądnymi działaniami, traf-
nymi, lecz nieraz niepopularnymi decyzjami WSPÓLNIE damy 
radę przezwyciężyć wszystkie przeciwności losu.

Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Dbajcie o to, co w życiu 
najważniejsze!

Ze świątecznymi pozdrowieniami i życzeniami zdrowia

Słowo Wójta Gminy Ornontowice

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

Nowego Roku spełniającego 
Wszystkie marzenia, pełnego zdrowia,

optymizmu, szczęścia i wszelkiej pomyślności

życzy OKS Ornontowice
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i zagospodarowanie odpadów oraz karta 
użytkownika PSZOK, która będzie aktywna 
od 2 stycznia 2021 roku. Znacznie więcej 
na temat gospodarki odpadami na str. 6-7. 
Ponadto PGW „Wody Polskie” rozstrzygnę-
ło przetarg na roboty utrzymaniowe Potoku 
Ornontowickiego. Prace na odcinku ok. 300 
metrów na południe od ul. Chudowskiej zo-
staną wykonane do końca bieżącego roku. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady 
Gminy – Henryk Nieużyła oraz Wójt po-
dziękowali wszystkim radnym i pracowni-
kom Urzędu Gminy za dobrą współpracę 
w kończącym się roku. Zgodnie z tradycją 
wszyscy biorący udział w sesji zaśpiewali 
wspólnie kolędę.

Transmisja z obrad XXIV Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie 
internetowej www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm 

Tuż po zakończeniu obrad za sprawą Ko-
mendantki Hufca Ziemi Mikołowskiej – hm. 
Marty Walczak i jej zastępcy – pwd. Jaku-
ba Wurcela do pomieszczeń ARTerii dotarł 
ogień z Betlejem. Harcerze w ramach akcji 
Betlejemskie Światło Pokoju 2020 dumnie 
przekazali go na ręce Wójta, jego Zastępcy, 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz Dyrek-
tor ARTerii CKiP. Betlejemski ogień zostanie 
wkrótce udostępniony mieszkańcom, tak aby 
każdy chętny mógł zabrać jego płomień do 
swojego domu.

Po przedstawieniu sprawozdań przewod-
niczących Komisji Stałych oraz Klubów 
Radnych z prac między sesjami radni pod-
jęli pierwsze w tym dniu uchwały, które 
dotyczyły m.in. zmian budżetu Gminy na 
2020 rok.

Następnie przystąpiono do procedowa-
nia budżetu na 2021 rok. Skarbnik Gmi-
ny – Aleksandra Sewerin omówiła projekty 
uchwał oraz odczytała pozytywne opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rów-
nież pozytywną opinię odczytał w imieniu 
Komisji Budżetu i Inwestycji jej przewodni-
czący – Eugeniusz Kaczor. Po krótkiej dysku-
sji radni większością głosów (11 radnych ZA, 
3 radnych WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ przy 
1 radnym nieobecnym) podjęli uchwały ws. 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ornontowice na lata 2021-2032 oraz bu-
dżetu Gminy na rok 2021.

Uchwała budżetowa zostanie zamiesz-
czona w kolejnym, styczniowym wydaniu 
„Głosu Ornontowic”. Radni z Klubu „Dla 
Ornontowic”, którzy wstrzymali się od głosu, 
argumentowali to nieprzyjęciem ich wniosku 
przez Wójta Gminy odnośnie nieujmowania 
w specyfikacji wydatków majątkowych na 
2021 rok czterech inwestycji.

Radni z Klubu „Dla Ornontowic” wnio-
skowali o wycofanie z planów inwestycyj-
nych na 2021 rok następujących pozycji: 

• budowa chodnika po wschodniej stronie 
ulicy Zwycięstwa (od skrzyżowania z ul. 
Nową do skrzyżowania z ul. Cichą),

• rozbudowa parkingu przy kompleksie 
sportowym „Orlik” na ul. Okrężnej,

• modernizacja terenu między budynkiem 
GKS Gwarek a stadionem sportowym 
przy ulicy Zwycięstwa,

• budowa mini-boiska sportowego wraz 
z oświetleniem i ogrodzeniem przy ul. 
Świerkowej. 

W dalszej części grudniowych obrad pod-
jęto jeszcze kolejne uchwały, m.in. w sprawie: 

• przyjęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2021,

16 grudnia odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Ornontowice, która tym ra-
zem została przeprowadzona w sposób stacjonarny w sali ARTerii CKiP. 
Wśród kilkunastu podjętych uchwał kluczowe było uchwalenie budżetu 
Gminy Ornontowice na 2021 rok. 

Wiceprzewodniczący Rady GminyWiceprzewodniczący Rady Gminy
Ryszard MilanowskiRyszard Milanowski

W związku ze zbliżającymi się W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia Świętami Bożego Narodzenia 

składamy Państwu życzenia zdrowia, składamy Państwu życzenia zdrowia, 
uśmiechu, spokoju i pogody ducha, uśmiechu, spokoju i pogody ducha, 
a w nadchodzącym Nowym Roku a w nadchodzącym Nowym Roku 

wszelkiej pomyślności wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń.i spełnienia marzeń.

Wójt GminyWójt Gminy
Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka

Przewodniczący Rady GminyPrzewodniczący Rady Gminy
Henryk NieużyłaHenryk Nieużyła

Zastępca Wójta GminyZastępca Wójta Gminy
Dariusz SpyraDariusz Spyra

Sesja Rady Gminy

• przyjęcia Gminnego Programu Wspiera-
nia Rodziny na lata 2021 –2023,

• udzielenia dotacji Powiatowi Mikołow-
skiemu na „Program wsparcia i rehabi-
litacji dla osób niepełnosprawnych – 25 
plus” na rok 2021.

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

ta Gminy, Zastępca Wójta – Dariusz Spyra 
poinformował m.in. o trwających postępo-
waniach przetargowych w celu wyłonienia 
wykonawcy na przebudowę sieci wodociągo-
wej przy ul. Solarnia oraz budowę oświetlenia 
przy ul. Okrężnej. Zakończono prace i odda-
no do użytkowania nowe miejsca parkingowe 
przy ul. Żabik (więcej na ten temat na str. 
9). Wspomniał także o spotkaniu w terenie 
ws. organizacji i ograniczenia ruchu przy ul. 
Leśnej, w którym udział wziął udział m.in.: 
Wicestarosta – Tadeusz Marszolik. Następnie 
powiadomił o przyznanych środkach finan-
sowych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RFIL) w wysokości 1 658 668 zł, 
które zostaną przeznaczone na przebudowę 
sieci wodociągowej w Gminie oraz przebu-
dowę szatni w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym. Szerzej na ten temat styczniowym „Gło-
sie Ornontowic”.

Z kolei Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
przekazał, że na początku grudnia Urząd 
Gminy otrzymał odpowiedź z KWK „Bu-
dryk” na pismo ws. listopadowych wstrząsów. 
Treść odpowiedzi dostępna jest na stronie 
www.ornontowice.pl. W drugiej połowie 
grudnia mieszkańcom dostarczane będą 
zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór 
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Wcześniej w godzinach porannych na osie-
dlu Marzankowice można było usłyszeć górni-
czą orkiestrę, która tradycyjnie dała sygnał do 
świętowania Barbórki. Ta górnicza pobudka 
oficjalnie rozpoczęła obchody święta górni-
czego stanu w Ornontowicach. Później, oko-
ło godziny 8.30, pod kościołem parafialnym 
spotkali się górnicy z Ornontowic i górnicy z 
kopalni Budryk. Władze kopalni reprezento-
wali Dyrektorzy: Jarosław Rutkowski, Marek 
Kubica, Adam Ratka i Beata Maraszkiewicz, 
zaś związek zawodowy NSZZ „Solidarność”– 
Grzegorz Sewerin i Andrzej Powała. Delegacji 
miejscowych górników przewodniczył Prezes 
Koła Emerytów i Rencistów Bolesław Pią-
tek. Z ramienia władz gminy Ornontowice w 
uroczystości uczestniczyli: Zastępca Wójta 
Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Ryszard Milanowski. Przed 
mszą św. delegacje górników z Ornontowic 

Barbórka w czasach pandemii
W piątek 4 grudnia br. zgodnie z wieloletnią tradycją w ornontowickim 
kościele odprawiona została uroczysta barbórkowa Msza Święta. W tym 
roku górnicy zebrali się przed kościołem, gdzie przywitała ich orkiestra 
górnicza pod batutą Grzegorza Pakury.

Urząd Gminy Ornontowice informu-
je, że w środę 23 grudnia urząd będzie 
czynny w godzinach 7.00-13.00, nato-
miast w wigilię, 24 grudnia, urząd będzie 
nieczynny. 

W Sylwestra, 31 grudnia, urząd pracu-
je jak w każdy normalny czwartek, czyli 
w godzinach 7.00-15.00.

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego  
w Ornontowicach

Uprzejmie informujemy, że w dniach 
23 grudnia 2020 r. (środa) od 13.00 do 
17.00 i 24 grudnia 2020 r. (czwartek) od 
7.00 do 13.00 „w sprawach rejestracji 
zgonu” będzie pełniony dyżur pod nu-
merem telefonu 32 33 06 304.

Ogólnopolska Karta Seniora

Mieszkańcy Ornontowic, którzy ukoń-
czyli 60 rok życia i są zainteresowani 
otrzymaniem OGÓLNOPOLSKIEJ 
KARTY SENIORA proszeni są o kon-
takt telefoniczny w tej sprawie pod nr tel. 
530 305 195.

Dostępność Urzędu Gminy w okresie 
świątecznym

i kopalni Budryk złożyły pod pomnikiem na 
miejscowym cmentarzu symboliczne wiązan-
ki kwiatów ku pamięci zmarłych górników. 
Msza Święta, której przewodniczył ks. pro-
boszcz Grzegorz Lech, została odprawiona w 
intencji wszystkich górników i pozostałych 

pracowników kopalń oraz ich rodzin z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, pracę i zdrowie. Na 
mszy barbórkowej nie zabrakło byłego dyrek-
tora kopalni Budryk, senatora Jerzego Mar-
kowskiego. Niestety, z powodu pandemii nie 
odbyły się żadne inne tradycyjne uroczystości, 
czy karczmy górnicze. Po mszy barbórkowej 
wszyscy uczestnicy rozeszli się do domów, 
gdzie dalej świętowano w gronie rodzinnym.
Tekst: Towarzystwo Miłośników 
Ornontowic

W pierwszym rzędzie od lewej: Tomasz Duda, W pierwszym rzędzie od lewej: Tomasz Duda, 
Jarosław Rutkowski, Adam RatkaJarosław Rutkowski, Adam Ratka

Od lewej: Andrzej Powała,  Grzegorz SewerinOd lewej: Andrzej Powała,  Grzegorz Sewerin

W pierwszej ławce od lewej: Krzysztof Kerger, W pierwszej ławce od lewej: Krzysztof Kerger, 
Małgorzata Nieradzik, Danuta PrasołMałgorzata Nieradzik, Danuta Prasoł

W pierwszej ławce od lewej: Marek Kubica, Jaro-W pierwszej ławce od lewej: Marek Kubica, Jaro-
sław Rutkowski, Jerzy Markowski, Tomasz Dudasław Rutkowski, Jerzy Markowski, Tomasz Duda

Od lewej: Dariusz Spyra, Ryszard MilanowskiOd lewej: Dariusz Spyra, Ryszard Milanowski

Od lewej: Andrzej Kotyczka, Bolesław PiątekOd lewej: Andrzej Kotyczka, Bolesław Piątek

Od lewej: Marek Kubica, Tomasz Duda, Jarosław Od lewej: Marek Kubica, Tomasz Duda, Jarosław 
Rutkowski, Beata Maraszkiewicz, Adam RatkaRutkowski, Beata Maraszkiewicz, Adam Ratka
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9 grudnia w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się wręcze-
nie listów gratulacyjnych osobom, które w roku szkolnym i akademickim 
2019/2020 otrzymały stypendia specjalne Wójta Gminy Ornontowice. 
Łącznie, za wysokie wyniki w nauce, zostało nagrodzonych pięćdziesię-
cioro uczniów/studentów. 

Szanowni Państwo, Szanowni Rolnicy !!!
30 listopada 2020 roku został zakończony 

Powszechny Spis Rolny 2020. Jak to się mówi 
– najważniejsze badanie naszego rolnictwa, 
które przeprowadza się raz na 10 lat. Poniżej 
przedstawimy dane statystyczne spisanych 
gospodarstw. Liczba gospodarstw objętych 
spisem wynosiła 81. Spis został zakończony 
we wszystkich 81 gospodarstwach.

W wywiadzie bezpośrednim prowadzonym 
przez rachmistrza terenowego z użyciem in-
teraktywnej aplikacji formularzowej na urzą-
dzeniu przenośnym (CAPI) udział wzięło 
64,29% respondentów.

W wywiadzie telefonicznym prowadzonym 
przez rachmistrza telefonicznego przy wyko-
rzystaniu specjalistycznego oprogramowania 
komputerowego (CATI) udział wzięło 14,29% 
respondentów. 

W metodzie polegającej na pozyskiwaniu 
informacji od respondentów poprzez samo-
spis internetowy z wykorzystaniem systemu 
teleinformatycznego, za pośrednictwem in-
teraktywnej aplikacji formularzowej (CAWI) 
udział wzięło 21,42% respondentów.

W tym miejscu chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim Rolnikom, Ho-
dowcom, Pszczelarzom, Gospodarzom 
za ich zaangażowanie, aktywne i chętne 
uczestnictwo. Za to, że w dobie panującej sy-
tuacji epidemicznej spełnili swój obowiązek. 
Rzetelnie i skrupulatnie przygotowali się do 
wypełnienia ankiety: czy to przez samospis, 
wywiad telefoniczny, czy też przy pomocy 
rachmistrza terenowego. Niezależnie od ro-
dzaju spisu liczy się efekt końcowy w postaci 
sprawnie wykonanego zadania. Zgodnie z po-
wtarzanym wcześniej hasłem „Spiszmy się jak 
na rolników przystało” Państwo nie zawiedli, 
czego dowodem jest 100% wykonanie Spisu 
– serdecznie dziękuję!

Na koniec chciałbym również złożyć po-
dziękowania dla Gminnego Biura Spisowe-
go oraz osobie, która została rachmistrzem 
w Gminie Ornontowice i przeprowadzała 
wywiady terenowe. Dziękuję bardzo.

Spotkanie przy obecności Zastępcy Wójta 
Gminy – Dariusza Spyry, Wiceprzewodniczą-
cego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego 
i inspektor ds. oświaty – Sylwii Machulik 
prowadził Wójt Gminy – Marcin Kotyczka. 
Ze względu na panującą sytuację pandemicz-
ną wręczenie wyróżnień przeprowadzono 
w czterech grupach.

Zestawienie osób, które otrzymały stypen-
dium Wójta Gminy Ornontowice:

Uczniowie klas IV-V

1. Jacek Barczyk kl. V
2. Zofia Grzywok kl. V
3. Aleksandra Kapica kl. V
4. Emilia Kruszecka kl. V
5. Emilia Lach kl. V
6. Rudra Locke kl. IV
7. Amelia Morawska kl. V
8. Marta Rzydzik kl. V
9. Angelika Sodzawiczny kl. V
10. Zuzanna Szala kl. V
11. Jagoda Zopołka kl. V

Uczniowie klas VI
1. Magdalena Blacha kl. VI
2. Karolina Filipczyk kl. VI
3. Wiktoria Hadom kl. VI
4. Anna Kapica kl. VI
5. Luiza Kops kl. VI
6. Mateusz Malczyk kl. VI
7. Daria Piontek kl. VI
8. Anna Stolarczyk kl. VI
9. Emilia Szymura kl. VI
10. Karolina Warzecha kl. VI

Uczniowie Klas VII-VIII
1. Max Biskup kl. VII
2. Matylda Jurzykowska kl. VII
3. Olga Kalisz kl. VII
4. Magdalena Korandy kl. VII
5. Paula Kotyczka kl. VIII
6. Wiktoria Kowalczyk kl. VII
7. Julia Lenart kl. VII
8. Gabriel Łoboda kl. VII
9. Dominika Machulik kl. VIII
10. Zofia Machulik kl. VII
11. Natalia Michałowska kl. VII
12. Patrycja Piontek kl. VIII
13. Julia Siedlaczek kl. VIII
14. Anna Smorz kl. VII

Studenci
1. Klaudia Adamczyk
2. Agnieszka Buszta
3. Sandra Fojcik
4. Dorota Głosz
5. Arkadiusz Gogolok
6. Klaudia Grzegorzyca
7. Małgorzata Korabik
8. Kinga Lasińska
9. Marzena Malczyk
10. Franciszek Nowak
11. Ewa Pawlicka
12. Aneta Spendel
13. Adam Wala
14. Mateusz Woziński
15. Natalia Zientek

Powszechny Spis Rolny 
2020 – podsumowanie

Stypendia Wójta Gminy Ornontowice

Dariusz Spyra

Zastępca Gminnego 
Komisarza Spisowego
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Od stycznia 2021 r. w naszej Gminie zmienią się stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 
wyniku rozstrzygnięcia przetargu została wybrana jedyna złożona oferta firmy Remondis Górny Śląsk Sp. z o.o. 
W porównaniu z aktualnymi stawkami – będzie niestety drożej, jednak na tle ościennych miejscowości podwyżka 
w Ornontowicach będzie nieznaczna.

Dlaczego jesteśmy zmuszeni przełknąć 
kolejną podwyżkę? Aby w pełni odpowie-
dzieć na to pytanie musimy zacząć od zada-
nia innego, a mianowicie…

Dlaczego drożej?
W ubiegłym, 2019 roku cena za odbiór 

i zagospodarowanie 1 tony odpadów przez 
firmę zewnętrzną wynosiła 505,79 zł, w tym 
roku - 659,66 zł, a więc o 153,87 zł więcej 
na każdej tonie. W przyszłym roku cena jed-
nostkowa za tonę wyniesie 761,59 zł, a więc 
o 101,93 zł więcej niż obecnie.

Co ma wpływ na koszty?
Usługodawca zewnętrzny nie jest zobo-

wiązany do uzasadnienia wzrostu swojej 
oferty czy też podawania przyczyn, ale 
można domniemywać, że istotne znaczenie 
na koszty związane z funkcjonowaniem sys-
temu gospodarowania odpadami komunal-
nymi mają wpływ takie czynniki jak:
• wzrost opłaty marszałkowskiej - w 2015 

roku za składowanie 1 tony odpadów fir-
ma wywozowa musiała zapłacić 24 zł za 
tonę, w następnych latach koszt ten uległ 
znaczącemu podwyższeniu:

Rok Cena za składowanie 1 tony
2017 140 zł
2018 170 zł
2019 220 zł
2020 270 zł

Nowe stawki za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów

• wzrost wynagrodzeń (m.in. wynagrodze-
nia minimalnego z 1850 zł w 2016 r. do 
2800 zł od 2021 roku);

• wzrost cen energii, materiałów i usług;
• wzrost kosztów transportu odpadów 

i zmiany techniczne instalacji.
Warto w tym momencie zaznaczyć, że 

na powyższe czynniki Urząd Gminy Or-
nontowice nie ma żadnego wpływu.

Tylko jedna firma…
Urząd Gminy wybiera wykonawcę w za-

kresie odbioru i zagospodarowania odpa-

dów komunalnych na zasadzie przetargu 
nieograniczonego. W procedurze przetargo-
wej mogą wziąć udział tylko usługodawcy 
zewnętrzni, spełniający szereg wymogów 
i obostrzeń narzuconych im ustawami 
i rozporządzeniami w zakresie gospo-
darki odpadami.

Im większy wachlarz usług zawartych 
przez Urząd Gminy w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, tym większa cena 
potencjalnego oferenta, co ma bezpośrednie 
przełożenie na wzrost stawki za odpady. Stad 
unikamy przysłowiowego „koncertu życzeń” 
sugerowanego nam przez mieszkańców, 
gdyż stawka za odpady dla każdego pro-
porcjonalnie wzrośnie. 

Jak wynika z raportu prezesa UOKiK, 
dotyczącego gospodarowania odpadami, aż 
w 60% gmin miejskich w Polsce w prze-
targu na odbiór i zagospodarowanie od-

padów komunalnych startuje tylko jedna 
firma. Taką sytuację od lat mamy również 
w Gminie Ornontowice.

Ile zapłacimy za odpady?
W związku z podpisaniem nowej umowy 

oraz wzrostem ceny jednostkowej za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
czeka nas podwyżka opłaty za gospodaro-
wanie odpadami. Starannie przeanalizowa-
no kilka wariantów zróżnicowania stawek 
dla mieszkańców. Ostatecznie 19 listopada 
2020 r. Rada Gminy Ornontowice przy-
jęła podjętą jednogłośnie uchwałą poniż-
sze stawki, które będą obowiązywać od 1 
stycznia 2021 roku:

• 29 zł – stawka podstawowa w zabudo-
wie jednorodzinnej, za wyjątkiem osób 
kompostujących;

• 28 zł – stawka w zabudowie wieloloka-
lowej;

• 25 zł – stawka w zabudowie jednoro-
dzinnej dla osób deklarujących kom-
postowanie.

Mogło być jeszcze drożej, czyli 
co zrobiły nasze władze samorzą-
dowe, aby uniknąć drastycznej 
podwyżki?

Szukając oszczędności, postanowiono 
o ograniczeniu częstotliwości odbioru nie-
segregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych w  okresie zimowym oraz 
o nieodbieraniu bioodpadów od właścicieli 
nieruchomości, którzy zadeklarowali kom-
postowanie bioodpadów i z tego tytułu ko-
rzystają z częściowego zwolnienia z opłaty.

Dzięki podjętym krokom udało się 
w pewnym stopniu ograniczyć gwałtowny 
wzrost kosztów związanych z odbiorem 
i zagospodarowaniem odpadów. Gdyby nie 
podjęte działania, cena jednostkowa za od-
biór i zagospodarowanie 1 tony odpadów 
oraz wynikająca z niej stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
ponoszona przez właścicieli nieruchomości 
byłaby jeszcze wyższa.

Prawo stanowi, że system gospodarowa-
nia odpadami komunalnymi powinien być 
systemem samofinansującym się. Oznacza 
to, że gmina nie powinna do niego dopłacać 

Szacunkowe wyliczenie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów  
z terenu Gminy Ornontowice na 2021 rok:
1. Prognozowana łączna suma wydatków tj.:  2 207 643,00 zł 
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów (Remondis) 1 903 975,00 zł
- koszty pozostałe (funkcjonowanie PSZOK, wynagrodzenia, remonty, 
materiały i wyposażenie, różne opłaty i składki, akcje edukacyjne) 303 668,00 zł
2. Liczba zadeklarowanych mieszkańców ok. 5740 osób
3. Roczna suma opłaty dla jednego mieszkańca 384,60 zł
4. Miesięczna stawka opłaty dla jednego mieszkańca 32,05 zł
5. Prognozowane łączne dochody z tytułu opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów przyjęte uchwałami Rady Gminy  
19 listopada 2020 roku 1 909 668,00 zł
6. Różnica w skali roku pomiędzy wydatkami a dochodami 297 975,00 zł
7. Dopłata z budżetu Gminy w skali roku dla jednego mieszkańca 51,92 zł
8. Dopłata z budżetu Gminy w skali miesiąca dla jednego mieszkańca  4,33 zł
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z innych źródeł swoich dochodów, ani też 
na nim zarabiać. Zgodnie z zapisem Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, z pobranych opłat gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi.

Trzeba podkreślić, że od 2021 roku roz-
szerzony zostanie katalog obowiązkowych 
usług w zakresie gospodarki odpadami. 
Mieszkańcy zostaną wyposażeni w dodat-
kowe kubły na bioodpady (odpady kuchen-
ne i odpady zielone), których odbiór będzie 
następował bezpośrednio z posesji. Stąd 
będzie możliwość uzyskania ulgi za kom-
postowanie w wysokości 4 zł od osoby na 
miesiąc – wówczas stawka wyniesie 25 zł. 
Należy pamiętać, że na nieruchomościach, 
gdzie zadeklarowano kompostowanie, nie 
będą odbierane żadne bioodpady, w tym tak-
że odpady zielone, ponieważ mieszkaniec 
w zamian za częściowe zwolnienie w opła-
cie zobowiązuje się do kompostowania wy-
tworzonych bioodpadów w całości. Będzie 
natomiast istniała możliwości samodziel-
nego wywiezienia nadwyżki bioodpadów 
(w tym trawy i liści) na PSZOK.

Rozumiemy uzasadnione pretensje 
mieszkańców, że niesprawiedliwym jest 
ustalenie takiej samej stawki zarówno dla 
osób, które wytwarzają popiół, jak i tych, 
którzy dodatkowych pojemników na popiół 
nie potrzebują. Gmina nie ma jednak moż-
liwości zróżnicowania stawki i zastosowa-
nia w tym przypadku ulgi.

Ustawodawca dał możliwość wprowadze-
nia przez gminy ulgi tylko i wyłącznie dla 
mieszkańców kompostujących bioodpady na 
nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Natomiast 

wydzielenie popiołu spośród zmieszanych 
odpadów komunalnych jest istotnym me-
chanizmem dla całego systemu gospodar-
ki odpadami na terenie Gminy i znacząco 
rzutuje na obniżenie stawki dla wszystkich 
mieszkańców objętych systemem. 

Ile płacą nasi sąsiedzi?

Miejscowość Podstawowa opłata miesięczna 
od osoby

Ornontowice 29 zł
Mikołów 29 zł
Wyry  29 zł
Orzesze 33 zł
Gierałtowice 36,30 zł

Karty użytkownika PSZOK
Na przełomie bieżącego roku właścicie-

lom nieruchomości objętym gminnym sys-
temem gospodarowania odpadami komunal-
nymi zostaną dostarczone zawiadomienia 
dotyczące zmiany stawki. Wraz z nimi roz-
dane zostaną karty użytkownika PSZOK, 
których okazanie będzie warunkiem odda-
nia odpadów w PSZOK. Na odwrocie kart 
znajduje się kod kreskowy przypisany do 
konkretnej nieruchomości. Zaczytanie tego 
kodu umożliwi ustalenie, z jakiej nierucho-
mości pochodzą dostarczone do PSZOK 
odpady oraz pozwoli dopilnować, aby nie 
zostały przekroczone limity dotyczące ilo-
ści przekazywanych w PSZOK odpadów 
w postaci zużytych opon oraz gruzu. Karty 
użytkownika PSZOK zastąpią dotychczaso-
we papierowe formularze, co usprawni pracę 
PSZOK i zmniejszy czas oczekiwania na 
przyjęcie odpadów.

Informuję, że jednomyślną decyzją 
Rady Gminy od 1 stycznia 2021 roku 
zaczną obowiązywać wyższe stawki za 
gospodarowanie odpadami na terenie 
Gminy Ornontowice. Wśród mieszkań-
ców rozpocznie się zapewne ożywiona 
dyskusja w tym temacie i nie trudno 
się domyślić, że całą winą za podwyż-
ki zostaną obarczone władze Gminy. 
Pragnę jednak wyraźnie zaznaczyć, 
że dołożyliśmy wszelkich starań aby 
wzrost opłaty nie był tak znaczący 
jak w innych okolicznych miejscowo-
ściach. Można powiedzieć, że władze 
samorządowe w całym tym zawiłym 
i wielowymiarowym systemie gospo-
darki odpadami pełnią jedynie rolę 
przysłowiowego „pośrednika” między 
mieszkańcami a firmami zewnętrzny-
mi, realizującymi usługi w zakresie 
gospodarki „śmieciowej”.  W zasadzie 
możemy jedynie decydować o tym, ile 
jesteśmy w stanie dopłacać z gminne-
go budżetu do jednego mieszkańca, 
kosztem innych zadań i  inwestycji 
oraz tak aby nie zachwiać płynności 

finansowej. Proszę sobie wyobra-
zić sytuację, że gdyby obowiązywał 
stary system bezpośrednich umów 
pomiędzy mieszkańcami a  firmami 
zewnętrznymi, to biorąc pod uwagę 
cały wachlarz nowo wprowadzanych 
przepisów aktualnie obowiązujących 
w tym zakresie, stawka oscylowałaby 
w granicach 31-35 zł od mieszkańca. 
Należy mieć świadomość także tego, 
że władze samorządowe nie mają 
w zasadzie żadnego znaczącego wpły-
wu na zmieniające się obostrzenia 
nakładane przez władze centralne na 
funkcjonujący w kraju system gospo-
darki odpadami, a wręcz przeciwnie 
musimy realizować i spełniać wymogi 
narzucane nam odgórnie.

Szanowni Mieszkańcy!

PSZOK przy ul. BrzozowejPSZOK przy ul. Brzozowej

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice
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Z okazji przypadającego w przyszłym 
roku jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy 
Ornontowice ogłoszono konkurs na Hymn 
Ornontowic. Celem konkursu jest wyłonienie 
najlepszego utworu, który stanie się Hymnem 
Ornontowic, a zarazem oficjalnym symbolem 
identyfikacyjnym naszej Gminy.

Przedmiotem konkursu jest utwór muzycz-
ny będący kompozycją słowną, napisaną na 
kilka głosów, do wykonania chóralnego, nie-
publikowaną. Wielkość utworu nie większa 
niż trzy zwrotki oraz refren. Melodia hymnu 
w systemie dur-moll lub w systemie modal-
nym, utrzymana w  skali 
„przeciętnego” głosu (g-
e2), rozpisana na 4 głosy 
(Sopran, Alt, Tenor, Bas). 
Tematyka utworu ma na-
wiązywać do historycznej 
tożsamości Ornontowic, 
zawierająca motyw pieśni 
do św. Michała Archanioła.

Zgłoszenia do udziału 
w konkursie są przyjmowa-
ne do dnia 26 lutego 2021 r. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie 
Ornontowice otrzymał zgodę Fundacji na 
utworzenie Sztabu 29. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny 
finał, ze względu na sytuację pandemiczną, 
w całej Polsce będzie miał nieco inną for-
mę, jednak zagramy - jak co roku w Or-
nontowicach, od 16 lat.

10 stycznia 2021r. niestety nie otworzy-
my Sztabu dla Was, naszych Gości, ale 20 
naszych wolontariuszy będzie kwestować 
z orkiestrowymi puszkami w wyznaczo-
nych miejscach na terenie Ornontowic 
(m.in. obok kościoła i przed szkołą). Bądź-
my w tym czasie razem!

O szczegółach naszych działań będzie-
my informować na bieżąco za pośrednic-
twem kanałów:

www.ornontowice.edu.pl
www.facebook.com/ornontowiceedu
www.ornontowice-644.wosp.pl
www.wosp.org.pl
www.ornontowice.pl
www.facebook.com/Ornontowice

Sztab nr 644 w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym  
w Gminie Ornontowice

Szef Sztabu – Kornelia Osińska-Kurpas

29. Finał Wielkiej 
Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
w Ornontowicach

W niedzielę, 10 stycznia 2021 r. od-
będzie się 29. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Hasło 
tego Finału brzmi: „Laryngologia, 
otolaryngologia i diagnostyka gło-
wy. Finał z głową!” Fundacja WOŚP 
będzie zbierać pieniądze na nowo-
czesne, specjalistyczne urządze-
nia, które są niezbędne w  nowo-
czesnej chirurgii laryngologicznej.

Konkurs na Hymn Ornontowic
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 
do dnia 31 marca 2021 r. W konkursie może 
brać udział każda zainteresowana pełnoletnia 
osoba. Każdy uczestnik może złożyć jedną 
propozycję utworu.

W  pracach nad wyłonieniem zwycię-
skiego utworu będzie brała udział Komisja 
Konkursowa, powołana przez Wójta Gminy, 
w skład której zostaną powołani delegowani 
pracownicy Organizatora (Urzędu Gminy Or-
nontowice) oraz eksperci w dziedzinie muzy-
ki. Zwycięzca otrzyma nagrodę stanowiącą 
wynagrodzenie w wysokości 3 tys. zł brutto, 

które zostanie wypłacone 
w oparciu o umowę o dzieło.

Zainteresowanych szcze-
gółami zapraszamy do zapo-
znania się z Zarządzeniem 
Wójta Gminy Ornontowice 
Nr 0050.0322.2020 z dnia 14 
października 2020 r. w spra-
wie przyjęcia regulaminu 
konkursu na Hymn Ornon-
towic, które dostępne jest na 
www.ornontowice.pl.

Mimo zmieniającej nasze życie pande-
mii, życie toczy się swoim, chociaż jakże 
odmiennym biegiem. W szczególny sposób 
doświadczają tego przyszłe Mamy, które 
czeka niezwykle ważna chwila związana 
z narodzinami potomstwa. Aby jak najlepiej 
się do niej przygotować Gminny Ośrodek 
Zdrowia stworzył możliwość uczestni-
czenia w zajęciach edukacyjnych dla 
przyszłych mam i ojców, w zgodzie 
z wytycznymi „Standardu opieki oko-
łoporodowej”.

Zajęcia te dedykowane są paniom 
od 21 tygodnia ciąży. Częstotliwość 
zajęć zależna jest od zaawansowa-
nia ciąży, ale zwykle obejmuje dwa 
spotkania w tygodniu. Na zajęciach 
omawiane są tematy związane z prze-
biegiem ciąży, stylem życia, przygo-
towaniem do porodu, przebiegiem 
porodu, metodami łagodzenia bólu, poło-
gu, karmienia piersią, a także opieki nad 
noworodkiem wraz z ćwiczeniami kąpieli 
noworodka.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną 
zajęcia odbywają się indywidualnie i  moż-
na w nich uczestniczyć wraz z mężem lub 
partnerem. Zajęcia prowadzi położna - mgr 
Jolanta Szymura, specjalista w dziedzinie 
pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

Zajęcia edukacyjne 
dla przyszłych mam i ojców

Ważnym aspektem spotkań jest fakt na-
wiązania kontaktu z położną, która po po-
rodzie będzie Państwa odwiedzała w domu 
w formie wizyt patronażowych. Zajęcia 
przeznaczone są dla pacjentek Ośrodka, 
które mogą liczyć również na drobne upo-
minki oraz certyfikat ukończenia zajęć. 

W celu umówienia spotkań prosimy o bez-
pośredni kontakt telefoniczny z położną: 32 
42 81 046  lub 504 750 745.

Korzystając z okazji życzymy wszystkim 
Mieszkańcom Ornontowic, a w szczegól-
ności przyszłym Mamom, osobistej satys-
fakcji oraz wielu radosnych chwil w gronie 
najbliższych. 

Tekst i zdjęcie: Gminny Ośrodek  
Zdrowia w Ornontowicach



9A K T U A L N O Ś C IGŁOS Ornontowic    nr 12 (224)    GRUDZIEŃ 2020

W listopadzie br. przeprowadzono 
akcję nasadzeń roślin gatunku li-
lak pospolity (potocznie zwanych 
bzem) na posesjach mieszkańców 
oraz terenach gminnych. Tego-
roczne nasadzenia były kontynu-
acją przedsięwzięcia zapoczątko-
wanego w 2003 r., mającego na 
celu upamiętnienie rocznicy 700–
lecia Ornontowic.

Nasadzeniami, zgodnie z przyjętym 
„Regulaminem nieodpłatnego przekazania 
i nasadzenia sadzonek bzu na posesjach 
mieszkańców Gminy Ornontowice”, objęte 
zostały posesje, na których dotychczas nie 
dokonano nasadzeń (nowe posesje) oraz nie-
ruchomości, na których nasadzone w latach 
wcześniejszych rośliny obumarły.

W bieżącym roku posadzono w sumie 58 
sztuk lilaka, przy czym 34 sztuki na 17 pose-
sjach mieszkańców i 24 sztuki na działkach 
gminnych usytuowanych w centrum gminy 
tj. na terenie parkingu zlokalizowanego przy 
Pawilonie Handlowym oraz przy Gminnym 
Ośrodku Zdrowia.

Na realizację zadania Urząd Gminy pozy-
skał darowiznę ze środków Fundacji JSW 
w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi niespełna 
87% całości środków wydatkowanych na 
ten cel. Dzięki akcji nasadzeń prowadzonej 
od 2003 roku na terenie Ornontowic mamy 
już posadzonych 2261 sztuk drzew gatunku 
lilak pospolity.

30 listopada oddano do użytku nową wiatę 
przystankową przy ulicy Zwycięstwa – przy-
stanek „Ornontowice Centrum”.

Poprzednia wiata służyła mieszkańcom od 
2005 roku i z uwagi na zły stan techniczny 
oraz korozję została wymieniona. Nowa wiata 

Szanowni Mieszkańcy, Drodzy Państwo,
w bieżącym roku zostały wprowadzone 

nowe organizacje ruchu drogowego, które 
dotyczą: ograniczenia postoju czasowego 
dla 5 miejsc parkingowych wraz z dwu-
kierunkowymi wyjazdami z parkingu 
przy Gwarku oraz 5 miejsc na  parkingu 
po drugiej stronie ul. Zwycięstwa (na-
przeciw wyjazdu z Gwarka). Apelujemy 
o stosowanie się do ustalonych wytycznych. 
Dwie części parkingów zostały wyznaczone 
w tym celu, aby każdy, kto dowozi dzieci, 
mógł bez przeszkód zaparkować swój sa-
mochód i bezpiecznie zaprowadzić je do 
przedszkola czy szkoły. Są inne miejsca, na 
których bezpiecznie i bez problemów można 
pozostawić własny pojazd. 

Jednocześnie przypominamy, iż w rejo-
nie budynku ARTerii – Centrum Kultury 
i Promocji, zgodnie ze znakiem P–17 „linia 
przystankowa” zostało wyznaczone miej-
sce przystanku autobusowego, co oznacza 
zakaz zatrzymywania się innych pojazdów. 
Zakaz ten obowiązuje na całej długości linii.  

Akcja nasadzeń bzówZmiany w organizacji ruchu 
drogowego – przypomnienie

Nowa wiata przystankowa

jowych, w tym jedno dla osób niepełno-
sprawnych. Miejsca postojowe wykonane 
są z kostki betonowej ograniczonej kra-
wężnikami oraz oznakowaniem poziomym 
i pionowym. 

W związku z prowadzonymi inwestycja-
mi na terenie gminy dziękujemy wszystkim 
Mieszkańcom za wyrozumiałość, cierpli-
wość oraz za zachowanie szczególnej ostroż-
ności podczas poruszania się w rejonie ob-
jętym pracami budowlanymi.

wyposażona jest w ławkę, tablicę informa-
cyjną oraz podświetlaną, dwustronną gablotę 
informacyjną. 

Wartość zadania, które zrealizował Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, to 
niespełna 14 000 zł.

W trosce o bezpieczeństwo osób poru-
szających się po drogach gminnych zwra-
camy się również z prośbą o stosowanie 
się do znaków drogowych i nieparkowanie 
w miejscach do tego niewyznaczonych ta-
kich jak np.: ulica Skośna, droga do ko-
palni JSW SA KWK „Budryk” czy ulica 
Hutnicza.

W grudniu zakończono prace i oddano 
do użytkowania nowy parking przy ul. Ża-
bik. W ramach zadania wykonano dziesięć 
nowych, ogólnodostępnych miejsc posto-

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Zakaz parkowania w rejonie siedziby GwarkaZakaz parkowania w rejonie siedziby Gwarka

Miejsca postojowe przy ul. Żabik 1Miejsca postojowe przy ul. Żabik 1

Miejsca postojowe przy ul. Żabik 2Miejsca postojowe przy ul. Żabik 2

Bzy przy Gminnym Ośrodku ZdrowiaBzy przy Gminnym Ośrodku Zdrowia

Zakaz parkowania – oznakowanie poziomie  Zakaz parkowania – oznakowanie poziomie  
w rejonie budynku ARTeriiw rejonie budynku ARTerii

Stara wiataStara wiata Nowa wiataNowa wiata
Nowa wiataNowa wiata
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Z ARTERII CKiP

Wielkie Strojenie Choinki
 Co roku w ten zimowy, świąteczny czas 

spotykaliśmy się przed budynkiem OSP by 
przy dźwiękach kolęd wspólnie udekorować 
choinkę. Tradycja ta jest z nami od 2009 
roku zapoczątkowana przez Stowarzyszenie 
FASO oraz innych grup udzielających się 
społecznie. W tym roku niestety nie może-
my się spotkać, ale serdecznie zachęcamy, 
by podczas grudniowych spacerów zawie-
sić swoją ozdobę na choince przy budynku 
OSP i przesłać nam zdjęcie na adres: ani-
mator@centrumarteria.pl lub zamieścić je 
w mediach społecznościowych oznaczając 
hasztagiem: #ChoinkaOrnontowice2020.

Wszystkie przesłane zdjęcia zostaną 
umieszczone na naszej stronie internetowej 
oraz w mediach społecznościowych. 

Pamiętamy więc się dołączamy!
40 lat temu, w 1980 roku Porozumienia 

Jastrzębskie wynegocjowały wolne od pra-
cy soboty. Dzięki temu przez kolejne 40 lat 
nasze życie nabierało kolorów a możliwość 
wykorzystania wolnych sobót pozwalała re-

alizować i rozwijać swoje pasje. Włączając 
się do akcji wolontariusze Aktywni.ART 
oraz pracownice ARTerii zrobiły sobie pa-
miątkowe fotki w ramce. W akcję włączyli 
się również przedstawiciele władz ornonto-
wickiego samorządu.

ARTeryjna Mikołajkowa Poczta
Grudzień w tym roku jest specyficzny... 

Mikołaj nie mógł dotrzeć do wszystkich 
dzieci osobiście, ale znalazł rozwiązanie dla 
tej sytuacji. Poprosił o wsparcie swoich po-
mocnych Elfików w dostarczeniu prezentów. 
I takim oto sposobem powstała ARTeryjna 

Mikołajkowa Poczta. 6 grudnia w Ornon-
towicach można było spotkać zapracowane 
Elfy - w role których wcielili się pracownicy 
ARTerii - spieszące z paczkami do wszyst-
kich oczekujących je dzieci. Mimo, że pracy 
było dużo udało się wykonać zadanie i wy-
wołać uśmiech na twarzach wielu dzieci. 
Mamy jednak nadzieje, że za rok spotkamy 
się z Mikołajem i Elfami osobiście w AR-
Terii, jak to miało miejsce w poprzednich 
latach.

Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Nowości książkowe dla każdego!

W 2020 roku Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Ornontowicach wzbogaciła się 
o prawie 800 tytułów nowości książkowych 
z beletrystyki, literatury faktu i działu po-
pularnonaukowego. Ich zakup jest finanso-
wany nie tylko ze środków własnych. Udział 
naszej instytucji w Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa umożliwił pozy-
skanie również środków finansowych Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Priorytetu 1 „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych”. 
Na uwagę zasługują także dary książkowe 
pozyskane od naszych czytelników i miesz-
kańców. Dzięki temu książki nie zalegają na 
domowych półkach i są w stałym obiegu 
wypożyczeń bibliotecznych.

Staramy się zaspokajać potrzeby czytelni-
cze różnych grup społecznych, niejednokrot-
nie spełniamy życzenia zakupu konkretnych 
tytułów książek. Stąd posiadamy w swoich 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach zorganizował przedświą-
teczną akcję „Święta w pudełku po butach”, 
którego celem było wsparcie osób samot-
nych, chorych oraz potrzebujących rodzin. 
Mieszkańcy Ornontowic zaangażowali się 
w akcję bardzo hojnie. Do 
tutejszego Ośrodka spłynęło 
wiele paczek, którymi pra-
cownicy obdarowali potrzebu-
jących. Z całego serca dzię-
kujemy wszystkim osobom, 
którym los innych nie jest 
obojętny, za ofiarowane pre-
zenty, które wywołały wiele 
uśmiechu i radości. Dzięku-
jemy również Proboszczowi 
Parafii św. Michała Archa-
nioła w  Ornontowicach za 

„Święta w pudełku po butach”
nagłośnienie akcji oraz Stowarzyszeniu im. 
Franciszka Stuska w Orzeszu za udzielenie 
pomocy w formie produktów żywnościo-
wych.

Tekst: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Ornontowicach

zbiorach książki znanych i lubianych auto-
rów, bajki, komiksy, kontynuacje ulubionych 
powieści, a także literaturę popularnonauko-
wą z różnych dziedzin wiedzy. Katalog księ-
gozbioru jest dostępny on-line na www.bi-
bliotekaornontrowce.pl. Zapraszamy, u nas 
każdy znajdzie coś dla siebie!

Godziny otwarcia biblioteki
Informujemy, że biblioteka jest otwarta 

dla czytelników od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-16:00. Zapraszamy!
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W PRZEDSZKOLU IM. KUBUSIA 
PUCHATKA

Kodowanie w przedszkolu
Zabawy w kodowanie w łagodny i przy-

jazny sposób wprowadzają dzieci w świat, 
który uczy logicznego myślenia, obserwacji 
i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z no-
wymi pojęciami, które stają się dla dzieci 
bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzo-
ne, bo programowanie może być świetną 
zabawą. Im wcześniej dzieci poznają świat 
kodowania, tym prostsza i efektywniejsza 
będzie matematyka w późniejszych latach. 
Nasze przedszkole co tydzień organizuje za-
jęcia z kodowania. Kodują maluchy, średniaki 
oraz starszaki. Podczas zajęć dzieci układają 
na macie tematyczne obrazki z kolorowych 
kubeczków, wyznaczają trasy, kolorują ob-
razki według współrzędnych, układają sudoku 
lub układają obrazki według wielkości, koloru 
lub innych cech.

Innowacja „Młody ornontowiczanin po-
znaje zawody” – Dzień Kolejarza

25 listopada  w grupach Nutki i Sówki 
został zorganizowany Dzień Kolejarza. Tego 
dnia dzieci dowiedziały się, kim jest kolejarz 
oraz co robi maszynista i konduktor. W sali 
pojawiła się nawet kasa biletowa, w której 
dzieci kupowały bilety. Następnie zajmowały 
miejsca w pociągu i, śpiewając piosenkę “Je-
dzie pociąg z daleka..”, przemierzyły salę pod-
czas zabawy ruchowej. Zaangażowanie dzieci 
w różne dni tematyczne sprawia, że rozwijają 
swoje zainteresowania, uczą się szacunku dla 
pracy innych oraz zaczynają rozumieć celo-
wość pracy wykonywanej przez dorosłych.

Konkurs recytatorski „Wiersze o Mi-
siach” oraz wystawa misiów

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień 
Pluszowego Misia – nasze przedszkolaki po 
raz kolejny uczestniczyły w tym święcie. 
W każdej grupie zorganizowano prawdziwy 
dzień Misia – dzieci poznały bajki o misiach, 
brały udział w zabawach ruchowych i pla-
stycznych, nie obyło się również bez najwięk-
szego misiowego przysmaku – miodku oraz 
„misiowych tańców”.

Z okazji powyższego święta w grupie 
Pszczółek oraz Słoneczek kilka dni wcze-
śniej zorganizowany został konkurs recyta-
torski pt. „Wiersze o misiach”. Dzieci pięk-
nie recytowały wiersze o swoich pluszowych 
ulubieńcach oraz wspólnie śpiewały piosen-
ki. Każdy z przedszkolaków miał misiową 
maskę, która została wykonana przez nich 
samych. Dodatkowo misie oraz książeczki 
o nich zagościły na wystawie, co bardzo 
spodobało się naszym przedszkolakom. 
Wyeksponowane zostały również  prace pla-

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
styczne wykonane specjalnie na to święto 
przez dzieci.

Innowacja pedagogiczna „Przedszkole 
bez barier”

„Przedszkole bez barier” to innowacja 
pedagogiczna mająca na celu integrację ró-
wieśniczą i społeczną z osobami z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności. 26 listopada 
w grupie Gwiazdek oraz Jeżyków odbyło się 
drugie spotkanie, pod hasłem: „Międzynaro-
dowy Dzień Białej Laski”. W oparciu o fil-
my edukacyjne, dzieci z grupy „odczarowa-
ły” ciemność, poznały sposób prowadzenia 
osoby niewidomej, dowiedziały się, co to jest 
biała laska, pies przewodnik oraz próbowały 
odczytać pismo Brailla. Spotkanie zakończyło 
się kolorowaniem znaczka osób niewidomych.

Andrzejki
„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przy-

niesie w darze”…
Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne 

andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym 
dniem wróżb. Tego dnia dziewczęta próbowa-
ły dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości 
i o tym, co je czeka w najbliższym czasie. 
My również chcieliśmy poznać uroki wróżb 
i właśnie z tego powodu, 30 listopada wzię-
liśmy udział w zabawie andrzejkowej. Każda 
grupa w swojej sali przygotowała wróżby - 
pod opieką naszych pań przelewaliśmy wosk 
przez dziurkę od klucza i staraliśmy się z jego 
kształtu odczytać, co jest nam pisane. Dzięki 
zabawie w przekłuwanie baloników dowie-
dzieliśmy się, kim zostaniemy, gdy będziemy 
dorośli - okazało się, że będą wśród nas dy-
rektorzy, nauczyciele, piosenkarze i aktorzy. 
Bawiliśmy się naprawdę wyśmienicie, a każ-
da nowa wróżba wzbudzała w nas ogromną 
ciekawość.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Profilaktyczny listopad – „Kampania 

19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży”

Pierwsza połowa listopada w  Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym była okresem inten-
sywnej pracy informacyjno-profilaktycznej 
w ramach ogólnoświatowej „Kampanii 19 
dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci 
i młodzieży.” Kampanią koordynuje genew-

ska organizacja zajmująca się prawami dzieci 
i kobiet - Women’s World Summit Founda-
tion, która co roku prezentuje raport z prowa-
dzonych działań przed Organizacją Narodów 
Zjednoczonych. W Polsce przedsięwzięciem 
koordynuje „Fundacja Po DRUGIE”. W tym 
roku nasza szkoła – wraz z partnerem, którym 
był Urząd Gminy – po raz pierwszy przystą-
piła do akcji. Niestety, okoliczności związa-
ne z pandemią spowodowały, że większość 
aktywności odbyła się za pośrednictwem 
internetu.

Przez 19 dni mogliśmy obserwować w me-
diach społecznościowych działania szkoły na 
rzecz kampanii. W klasach 1-3 udało się 
przeprowadzić, jeszcze na terenie szkoły, te-
matyczne warsztaty dotyczące praw dziecka 
i przeciwdziałania przemocy. Odbyły się także 
projekcje tematycznych filmów. W klasach 
starszych zajęcia poruszające powyższą te-
matykę miały miejsce w ramach wirtualnych 
godzin wychowawczych. Ponadto wiele ze-
społów klasowych zorganizowało tzw. ”poma-
rańczowy dzień”, prezentując się na zajęciach 
w kolorze pomarańczowym, czy z pomarań-
czową kokardką – symbolem kampanii. 

Uczniowie i ich rodzice, za pośrednictwem 
szkolnej strony FB, a także informacji publi-
kowanych w dzienniku elektronicznym, mieli 
okazje zapoznać się z biografiami osób, dla 
których prawa dziecka miały znaczenie nad-
rzędne (Janusz Korczak, Malala Yousafzai) 
oraz z działalnością organizacji pomocowych 
(Unicef, telefony zaufania, lokalne instytucje 
służące wsparciem). Dla rodziców przygoto-
wano także oferty internetowych prelekcji, 
czy artykuły, których celem było wzmacnianie 
kompetencji wychowawczych. 

Obchodzono także wirtualny Dzień To-
lerancji (16 listopada) - to międzynarodowe 
święto szacunku, akceptacji i uznania bogac-
twa różnorodności kultur na świecie - bez 
przemocy, bez agresji, bez uprzedzeń.

W czasie 19 dni akcji uczniowie mogli wy-
kazać się także swoją kreatywnością, uczest-
nicząc w konkursach na plakat, hasło i pre-
zentację podejmującą tematykę wydarzenia. 
W klasach 1-3, w konkursie na plakat, kolejno 
miejsca zajęli: Wiktoria Wuzik, Mateusz Ry-
marczyk i Błażej Stolarczyk. W klasach 4-5 
przeprowadzono konkurs na najciekawsze 
hasło kampanii. W tej konkurencji 1 miej-
sce otrzymała Lena Hosz, drugie miejsce 
Natalia Warzecha, a trzecie Jakub Rosiński. 
W konkursie na najlepszą prezentację multi-
medialną w klasach 6-8 nagrody otrzymały: 
Anna Stolarczyk (1 miejsce), Oliwia Kostur 
(2 miejsce) oraz Natalia Nowak (3 miejsce). 
Piękne nagrody książkowe poruszające tema-
tykę praw dziecka, przeciwdziałania przemo-
cy i radzenia sobie z emocjami ufundowała 
Rada Rodziców.

Działania szkoły śledzone były przez wie-
lu mieszkańców Ornontowic. Urząd Gmin-
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Samo sprzątanie nam nie wystarcza dlatego 
wymyślamy zajęcia domowe dla naszych pod-
opiecznych i ich rodziców. Będzie klejenie, 
malowanie, wycinanie i kreślenie. Wszystko 
co zrobicie jest dla nas bezcenne bo to wasza 
praca świetlicowa – bez Świetlicy, czyli taka 
praca domowa. I jak to z pracą domową, za-
wsze jest jakieś ale, mamy jeden warunek: nie 
pracujecie na komputerze (poza wysyłką)! To 
nasz bunt przeciwko wszechobecnemu „on-
lajnowi”, chcemy dla was organizować realne 
zajęcia świetlicowo-domowe.

W pierwszym tygodniu grudnia zapro-
ponowaliśmy Wam konkurs na „Prezent 
dla Mikołaja”. Okazaliście się bardzo hojni 
w przygotowywaniu niespodzianek dla Tego, 
który zazwyczaj obdarowuje innych. Napisa-
liście kilka wierszy dedykowanych Mikołajo-
wi. Krótkie, długie, wzruszające, wszystkie 
piękne i takie serdeczne. Jeden z nich poniżej:

Mikołaju, Mikołaju
który mieszkasz w prezentowym raju,
6 grudnia upominki dajesz
na twarze uśmiechy rozdajesz
gdy dzwonki dzwonią i sanie jadą
rodzice szczere życzenia składają,
gdy patrzysz w górę różowe niebo się roz-
ciąga
to jest znak świątecznego dobra
(Autor: R.)
Prace plastyczne i literackie przekazaliśmy, 

najpierw Wysokiej Komisji by wyłoniła lau-
reatów (gratulujemy Darkowi i Kamilowi) 
następnie Mikołajowi – przecież to były pre-
zenty dla Niego! Dla nas: wszyscy uczestnicy 
konkursu są zwycięzcami.

Po mikołajkach przyszedł czas na przygo-
towywanie prezentów świątecznych. 

Co słychać w Świetlicy?
Grudzień jest kolejnym miesiącem, w którym nie odbywają się zajęcia sta-
cjonarne w naszej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i  Terapeutycz-
nej w Ornontowicach. Mając do dyspozycji puste pomieszczenia, pracow-
nicy wciąż coś porządkują, naprawiają i ulepszają. Czekamy na tych, którzy 
do nas wrócą by bałaganić, zawracać głowę i hałasować (wreszcie!).

Mieliśmy takie piękne plany: szycie masko-
tek, malowanie obrazów, tworzenie stroików 
świątecznych oraz warsztaty majsterkowania. 
Ze względu na sytuację pandemiczną musie-
liśmy skorygować i ograniczyć nasze plany 
do tych prac, które możecie wykonywać sami 
w swoich domach.

W grudniu mieliśmy dla was dwie propo-
zycje prezentowe: zdobienie pierników oraz 
wykonywanie techniką deucopage  ozdobnych 
lampionów w świąteczno-zimowych klima-
tach. Efekty waszych prac poniżej.

Na ten grudniowy, przedświąteczny, pan-
demiczny czas polecamy wszystkim „świe-
tlicowe zadania domowe”. Pokażemy, po-
instruujemy, nauczymy, a co najważniejsze 
zainspirujemy. Zróbcie coś czym możecie 
podzielić się z innymi. Ofiarujcie swój czas, 
uwagę i umiejętności – to piękne i proste 
prezenty. Dla rodziny, przyjaciół, znajomych, 
sąsiadów.

Z najlepszymi intencjami.
Z najlepszymi życzeniami świątecznymi.

Tekst i zdjęcia: Świetlica Profilaktyczno- 
Wychowawcza i Terapeutyczna

ny aktywnie promował w tym zakresie nasze 
przedsięwzięcia. Jesteśmy przekonani, iż za 
rok ponownie przystąpimy do „Kampanii 19 
dni...”, a akcja na dobre wpisze się w kalen-
darz naszego Szkolnego Programu Profilak-
tyczno-Wychowawczego!

„Dokąd nas prowadzi twórczość pol-
skich Noblistów?”

Uczennica naszej szkoły – Julia Lenart za-
jęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Literackim Stowarzyszenia Nauczycieli Po-
lonistów Oddziału Lubelskiego „Dokąd nas 
prowadzi twórczość polskich Noblistów?” 
Pod opieką pani Agnieszki Bugli przygoto-
wała przejmującą pracę dotyczącą pasji pol-
skiej Noblistki, to wypracowanie zawładnęło 
sercami lubelskich jurorów, którzy zachwycili 
się jej opowiadaniem i przyznali mu wysoką 
lokatę. Gratulujemy Julii sukcesu!

Szlachetna Paczka
Już siódmy raz ornontowicka szkoła orga-

nizuje zbiórkę darów na rzecz ogólnopolskiej 
akcji „Szlachetna Paczka”. Tradycja ta zapo-
czątkowana została przez działające wtedy 
Gimnazjum im. Noblistów Polskich, a po re-
formie oświaty z powodzeniem kontynuowa-
na jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Pomimo wielu obaw związanych z trwają-
cą pandemią szkoła nie wycofała się z moż-
liwości niesienia pomocy potrzebującym. 
Brak bezpośredniego kontaktu z dziećmi jest 
znacznym utrudnieniem w realizacji przedsię-
wzięcia, jednak, jak zwykle, mogliśmy liczyć 
na rodziców, którzy świadomi wychowawcze-
go znaczenia działań wolontaryjnych, wraz ze 
swoimi pociechami dostarczali rozmaite dary.

W tym roku szkoła wspiera rodzinę z po-
wiatu mikołowskiego. Dzięki ofiarności 
darczyńców udało się skompletować wszyst-
kie rzeczy wskazane jako potrzeby rodziny. 
Przekazana została nam lodówka, zakupiony 
został piec elektryczny, a ze środków finanso-
wych, które przekazali darczyńcy zakupiony 
został tablet umożliwiający dziecku aktywne 
uczestniczenie w zdalnej nauce. Zebraliśmy 
potrzebną odzież, żywność, środki czystości, 
a także artykuły szkolne. Ponadto darczyńcy 
zadbali o realizację specjalnych marzeń wy-
branej rodziny (osobiste upominki dla każ-
dego członka rodziny). Wsparcie to nie tylko 
dary materialne. Jedna ze studentek zaofero-

wała pomoc w nauce języka angielskiego.
Tegoroczna „Szlachetna Paczka” pokazała 

także, iż wszyscy działający na rzecz akcji są 
jedną wielką rodziną. Na terenie Ornontowic 
zbiórkę darów organizuje nie tylko szkoła. 
GKS Gwarek Ornontowice, który co roku 
wspiera także Szlachetną Paczkę, podzielił się 
z nami zebranymi przez oddział ED2 KWK 
Budryk środkami, dzięki czemu mógł zostać 
zakupiony dodatkowo elektryczny piec. Bar-
dzo nas cieszy to wspólne działanie na rzecz 
dobra innych. Dziękujemy wszystkim za za-
angażowanie i wsparcie. Jesteśmy przekonani, 
iż dary, które 13 grudnia otrzymała wybrana 
rodzina, wywołają łzy wzruszenia i spowo-
dują, iż te święta – pomimo trudnej sytuacji 
– będą wyjątkowe.

Wierzymy, iż za rok znów nam się uda, 
bo wspólnie możemy zdziałać wiele. Jedno 
z przewodnich haseł akcji „Szlachetna Pacz-
ka” brzmi „JEDEN ZA WSZYSTKICH, 
WSZYSCY ZA JEDNEGO” – ten rok po-
kazał, iż pomimo pandemii jesteśmy razem.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach
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Pod koniec roku dzięki otrzymanej daro-
wiźnie z Fundacji JSW sfinalizowaliśmy 
zakup systemu SmartGoals, który wspomo-
że naszą pracę w rozwoju indywidualnym 
zawodników. SmartGoals to metoda szko-
leniowa wykorzystująca sygnały świetlne 
do doskonalenia obserwacji przestrzennej 
zawodnika pod presją czasu. Dzięki temu 
produktowi zawodnicy poprzez zabawę będą 
mogli pracować nad ustawieniem na boisku 
oraz obserwacją pola gry. Wykorzystując 
ten produkt można doskonalić biegi zwin-
nościowe, czas reakcji, pro-
wadzenie piłki czy podania, 
wykorzystując obserwację 

Z GKS Gwarek Ornontowice

zapalających się sygnałów świetlnych i zdo-
bywając punkty trafiając w określony sygnał 
bramkowy. Dodatkowo SmartGoals ma moż-
liwość zapisywania testów sprinterskich czy 
zwinnościowych, jest więc produktem zarów-
no do treningu piłkarskiego, jak i motorycz-
nego, rozwijając dwa ważne filary w treningu 
piłkarskim. Postawiliśmy na SmartGoals, po-
nieważ uważamy, że to rozwój indywidual-
ny zawodników jest priorytetowy, a poprzez 
nowości technologiczne możemy znacznie 
wzmocnić nasz proces szkolenia.

Tekst i zdjęcia: 
GKS Gwarek Ornontowice

Cały czas prowadzimy nabory uzupełniające do roczników od 2007 do 2015, dlatego 
jeśli chciałbyś, aby Twoje dziecko aktywnie spędzało czas, to przyjdź do nas. Nasi 
trenerzy przedstawią zasady naborów i odpowiedzą na wszelkie pytania.

Zawodników naszej szkółki niedługo czeka krótka przerwa świąteczna, a po niej już 
w Nowym 2021 Roku wrócimy do ulubionych zajęć piłkarskich.  

28 listopada br. po raz kolejny zorga-
nizowaliśmy razem z Agnieszką Wojtaś 
akcję Szlachetna Paczka, dzięki któ-
rej sprawimy, że święta w  wybranych 
rodzinach będą przyjemne i  pełne 
radości. W ramach wspomnianej akcji 
nasze zespoły swobodnie rywalizowały 
z lokalnymi zespołami. Wsparcie rodziców 

System SmartGoals

Nabory uzupełniające

Szlachetna 
Paczka

i wielu anonimowych osób było tak duże, 
że postanowiliśmy w tym roku wspomóc 
trzy rodziny z akcji Szlachetna Paczka oraz 
podarować specjalny prezent dla chorej 
dziewczynki z wydziału onkologii.  Akcja 
ta rok po roku pokazuje, że warto pomagać, 
a poprzez takie inicjatywy możemy prze-
kazywać młodym zawodnikom ważne war-
tości życiowe.  Dziękujemy Pani Agnieszce 
za zaangażowanie i pomoc w organizacji 
akcji.
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Od 25 listopada działa zewnętrzny punkt 
pobrań materiału do badań w kierunku CO-
VID-19 typu drive-thru. Punkt zlokalizowa-
ny jest w Mikołowie na ul. Żwirki i Wigury 
2 przy Starostwie Powiatowym.

Jest on przeznaczony dla osób, które 
posiadają elektroniczne zlecenie od leka-
rza rodzinnego. Skorzystać mogą również 
wyjeżdżający do uzdrowiska oraz osoby 
dializowane. Istnieje także możliwość wy-
konania badania prywatnie: koszt - 350 zł.

Przed przybyciem do punktu poboru nale-
ży wcześniej dokonać rejestracji telefonicz-
nej w godzinach 8.00–20.00 pod numerem 
tel.: 531 620 335. Można także napisać sms 
podając imię, nazwisko, pesel i numer zlece-
nia. Obsługujący punkt oddzwonią podając 
godzinę przyjęcia. Punkt pobrań jest czynny: 
od poniedziałku do piątku: 14.00–18.00, so-
bota i niedziela: 9.00–13.00.

Osoby umówione na pobranie materia-
łu podjeżdżają swoim samochodem i nie 
opuszczając pojazdu czekają na podejście 
personelu medycznego. Pracownik spraw-
dza tożsamość pacjenta (proszę przygotować 
dowód osobisty i numer zlecenia) i przez 
opuszczoną szybę w pojeździe pobiera wy-
maz z gardła i / lub nosa.

Dojazd - pierwszym zjazdem od strony 
ul. Żwirki i Wigury, zaś po dokonaniu wy-
mazu, bez konieczności wysiadania z auta, 
wyjeżdża się drogą wzdłuż budynku staro-
stwa do ul. Żwirki i Wigury (drugi zjazd).

Ze względów epidemiologicznych po-
branie wymazu można wykonać TYLKO 
w samochodzie!

Drugi punkt poboru wymazów zlokalizo-
wanych został w Mikołowie przy krytej pły-
walni Aqua Plant. Jest czynny każdego dnia 
w godzinach 8.00–12.00. Do tego punktu 
nie ma rejestracji telefonicznej, pacjenci są 
proszeni o stawiennictwo osobiste.

WAŻNA INFORMACJA!
Na 3 godziny przed planowanym bada-

niem, należy powstrzymać się od jedzenia, 
picia (dopuszcza się spożycie wody), żucia 
gumy, palenia tytoniu, mycia zębów, zaży-
wania leków (typu pastylki do ssania, syro-
py, spray do nosa).

23 listopada w  Urzędzie Miasta 
w Mikołowie, a także w łaziskim magi-
stracie odbyło się wręczenie kluczyków 
do dwóch nowych, nieoznakowanych ra-
diowozów. Komendant Powiatowy Po-
licji w Mikołowie – nadkom. Dariusz 
Klimczak odebrał je z rąk Burmistrza 
Mikołowa Stanisława Piechuli oraz 
Burmistrza Łazisk Górnych Aleksandra 
Wyry. W symbolicznym przekazaniu 
aut wziął udział także Starosta Miko-
łowski Mirosław Duży.

Obecność samorządowców nie była przy-
padkowa, bowiem to dzięki wsparciu gmin 
Mikołowa i Łazisk Górnych, a przede wszyst-
kim starostwa powiatowego, które dołożyło 
się do zakupu obu wozów, ich zakup był 
możliwy. Samorządy wyłożyły połowę kwo-
ty, natomiast resztę dofinansowała Komenda 
Główna Policji.

Znamy już nazwiska laureatów ogłoszo-
nego przez Starostwo Powiatowe w Miko-
łowie konkursu fotograficznego „Powiat 
mikołowski: sztuka fotografii w trudnych 
czasach”. Do konkursu zgłosiło się 23 
uczestników.

Pierwsze miejsce zajął Łukasz Krawczyk 
nagrodzony za zdjęcie „Zachód słońca”, 
drugie zdobyła Martyna Larysz – „Jesienny 
staw Kasia”, a trzecie Piotr Ogłaszewski za 
zdjęcie „Bażant nad Gostynką”.

Wyróżnienia przyznano także: Sławomi-
rowi Fudali – „Pole golfowe”, Arkadiuszowi 
Frajowi – „Panorama z hałdy „Waleska”, 
Przemysławowi Redzikowi – „Widok na Ła-

Zanim przyjedziesz 
zadzwoń

Sztuka fotografii w trudnych czasach

Samorządy dołożyły się 
do nowych aut dla policji

KPP w Mikołowie posiada łącznie 32 wozy, 
w tym 13 nieoznakowanych. Otrzymane wła-
śnie pojazdy trafią do wydziału kryminalnego 
KPP Mikołów, drugi wykorzystywany będzie 
przez funkcjonariuszy z komisariatu w Łazi-
skach Górnych. Auta wyposażone są w silniki 
benzynowe o pojemności 1,4 litra i 140 KM. 
Każdy z nich wart jest ponad 90.000 zł.

Punkt poboru zlokalizowano w sąsiedztwie Punkt poboru zlokalizowano w sąsiedztwie 
starostwastarostwa

ziska Średnie”, Elżbiecie Morgan –„Dmu-
chawiec” oraz Damianowi Cyfce – „KWK 
Bolesław Śmiały”.

Przemysław Redzik - „Widok na Łaziska Średnie”Przemysław Redzik - „Widok na Łaziska Średnie”
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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 Finansowy i Budżetu – podatki 32 330 62 09
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 
Akcja Zima 2020/2021 – numer interwencyjny (czynny całodobowo) 501 548 282
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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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY 
GMINY ORNONTOWICE

INFORMATOR TELEFONICZNY

CENNIK 
REKLAM

Powierzchnia Strony 
wewnętrzne

Ostatnia 
strona

Cała strona 500 zł 900 zł

1/2 strony 260 zł 500 zł

1/4 strony 140 zł 260 zł

1/8 strony 80 zł 140 zł

1/16 strony 50 zł 80 zł

glos@ornontowice.pl


