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Sesja Rady Gminy Ornontowice
28 lutego w ramach kolejnego posiedzenia ornontowickiego samorządu
radni zajęli się m.in. funkcjonowaniem komunikacji publicznej, natomiast
jak zwykle w porządku obrad znalazły się sprawozdania przewodniczących
komisji stałych Rady Gminy, przewodniczącego Klubu Radnych „Dla Ornon
towic”, a także wójta Marcina Kotyczki na temat realizacji uchwał i ustaleń
Rady oraz sytuacji finansowej gminy.
Pierwsze dwie z podjętych uchwał dotyczyły składu Komisji Spraw Społecznych,
który w związku z wyborami uzupełniającymi został poszerzony do sześciu osób,
dodatkowo o radnego Adama Widenkę.
Kolejne uchwały podjęto w sprawie zmian
w tegorocznym budżecie gminy oraz
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice. Następnie, w związku
przejściem na emeryturę, ze stanowiska
skarbnika gminy radni odwołali Celinę
Nowak, a na jej miejsce powołano Aleksandrę Sewerin.
W dalszej części obrad Rada Gminy
podjęła uchwały w sprawie przyjęcia

Na

ostatniej lutowej
sesji Rada Gminy
przyjęła dwie uchwały do
tyczące możliwości uzy
skania dofinansowania lub
dotacji do zakupu urządze
nia grzewczego.
Jedna z Uchwał wprowadza zmiany w Uchwale
z 2017 r. w sprawie przyjęcia
Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji podmiotów
określonych w art. 403 ust.
4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice, zgodnie z którymi od 1999 r.
przyznaje się mieszkańcom dofinansowanie do wymiany kotłów.
Uchwała wprowadziła zmianę
w przypadku nowo wybudowanych budynków mieszkalnych,
zgodnie z którą w budynkach
tych, dofinansowaniem objęte
będą wyłącznie kotły gazowe
lub pompy ciepła. Przypominamy, że dofinansowanie dotyczy
zrealizowanych inwestycji.
Drugą Uchwałą przyjęto
Regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację
przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, jest
to nowa forma wsparcia finansowego, w tym roku budżetowym
na jej realizację zarezerwowano 50.000,00 zł. Aby otrzymać

planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
oraz regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest gmina Ornontowice.
Przyjęto również regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu gminy
na realizację przedsięwzięć służących
ograniczeniu niskiej emisji oraz zmiany w uchwale z 2017 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów
określonych w ustawie Prawo Ochrony
Środowiska.

Na mocy kolejnej uchwały Rady Gminy przyjęto do realizacji zadanie Powiatu
Mikołowskiego „Wymiana nawierzchni
chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa”. Radni zdecydowali również
o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na realizację zadań
informacyjno-promocyjnych w ramach
wdrożenia Podstrategii Promocja J-ednolitej S-trategii T-erytorialnej Obszaru
Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego.
Ostatnia z podjętych uchwał dotyczyła likwidacji jednostki budżetowej o nazwie
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, która
ma nastąpić z dniem 30 czerwca br.

Nowa dotacja do wymiany kotłów c. o.
oraz zmiany dotychczasowych zasad
udzielania dofinansowania
dotację należy najpierw złożyć wniosek, podpisać umowę
z Gminą, a dopiero potem przystąpić do realizacji zadania tj.
zakupu i montażu urządzenia
grzewczego lub węzła cieplnego, na końcu zaś złożyć dokumenty potrzebne do wypłaty
dotacji.
Dotacją objęty będzie zakup
nowego urządzenia grzewczego
związany z jego wyminą w istniejących budynkach mieszkalnych, a także w tych, w których
prowadzona jest działalność
gospodarcza, przy czym powierzchnia wykorzystywana
pod działalność gospodarczą
nie może przekroczyć 20 m2
(w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej przyznana dotacja stanowić będzie
pomoc de minimis).
Dotacja udzielana będzie nie
częściej niż raz na 10 lat, licząc
od dnia podpisania z Gminą
ostatniej umowy o dotację, bądź
umowy o dofinansowanie kosztów zakupu ekologicznego źró-

dła ciepła na podstawie wcześniejszych uchwał Rady Gminy
Ornontowice w tym zakresie.
Wysokość dotacji nie może
przekroczyć 50% wartości
urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego),
jednak nie więcej niż 2.500 zł
do kotła opalanego paliwem stałym spełniającego standard emisyjny zgodny z 5 klasą i/lub wymagania Ekoprojektu (węgiel
kamienny, biomasa); 3.000 zł
do kotła gazowego kondensacyjnego, olejowego lub węzła
cieplnego oraz 3.500 zł do montażu pompy ciepła.
Wnioski będzie można
składać w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia danego
roku, a w 2019 r. od dnia wejścia w życie Uchwały (o czym
poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej)
do dnia 30 kwietnia. Pierwszeństwo w uzyskaniu dotacji
będą miały wnioski o wymianę starych kotłów węglowych,
mających na dzień 1 wrze-

śnia 2017 r. powyżej 10 lat
od daty ich produkcji lub nie
posiadających tabliczki znamionowej.
Wypłata dotacji nastąpi
w danym roku, w którym składany będzie zakwalifikowany
wniosek, zaś termin zakończenia inwestycji nie będzie mógł
przekroczyć 31 października
danego roku. Po zakończeniu
inwestycji – do 7 dni od daty jej
zakończenia, wnioskodawca będzie musiał dokonać zgłoszenia
zakończenia zadania oraz złożyć wszystkie dokumenty niezbędne do wypłaty dotacji.
Wzory druków na potrzeby
udzielania dotacji ustanowionej
Regulaminem, określone zostaną zarządzeniem Wójta.
Uchwały udostępnione zostaną za pośrednictwem strony internetowej, a szczegółowych informacji w powyższym zakresie
udzielają pracownicy Wydziału
Środowiska, Przedsiębiorczości
i Gospodarki Gruntami, tel. 32
33-06-237.
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UCHWAŁA NR IV/22/19
Rady Gminy Ornontowice

z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Rady Gminy na 2019 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz § 31 ust. 2 pkt 1) lit. a Statutu
Gminy (Uchwała Nr XLVIII/403/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Ornontowice, Dz. Urz. Woj. Śl.
z dn. 15 listopada 2018 poz. 7162) na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy,

RADA GMINY ORNONTOWICE
UCHWALA:
§ 1.
Zatwierdzić plan pracy Rady Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła
Załącznik do uchwały Nr IV/22/19
Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r.

PLAN PRACY RADY GMINY ORNONTOWICENA 2019 ROK
Styczeń
1. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych.
2. Sprawozdanie z działalności jednostek kultury za 2018 rok.
3. Informacja o możliwościach pozyskania zewnętrznych środków na realizację zadań przyjętych w budżecie na rok 2019 r.
Planowany termin sesji: 24 styczeń 2019 r.
Luty
1. Ocena stanu funkcjonowania komunikacji publicznej w Gminie oraz propozycje zmian.
2. Przyjęcie regulaminu dotacji do montażu ekologicznych źródeł ciepła.
Planowany termin sesji: 28 luty 2019 r.
Marzec
1. Sprawozdanie z działalności i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia.
2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
Planowany termin sesji: 21 marzec
Kwiecień
1. Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg gminnych i powiatowych na terenie Ornontowic.
2. Informacja na temat współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Planowany termin sesji: 25 kwietnia
Maj
1. Raport o stanie Gminy.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
3. Absolutorium dla Wójta Gminy.
Planowany termin sesji: 23 maja
Czerwiec
1. Ocena stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego.
2. Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnej w Ornontowicach
za rok 2018.
3. Informacja na temat bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej oraz Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy.
Planowany termin sesji: 27 czerwca
Sierpień
1. Informacja na temat realizacji inwestycji gminnych w pierwszym półroczu 2019.
2. Gospodarka mieszkaniowa na terenie Gminy i stan wykorzystania obiektów komunalnych.
Planowany termin sesji: 22 lub 29 sierpnia
Wrzesień
1. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.
2. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie za pierwsze półrocze 2019 roku.
3. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2020.
Planowany termin sesji: 19 lub 26 września
Październik
1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostki za poprzedni
rok szkolny.
2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o analizie
oświadczeń majątkowych.
Planowany termin sesji: 24 października
Listopad
1. Uchwalenie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2020 rok.
2. Informacja o bieżącej i planowanej działalności spółek górniczych na terenie Ornontowic.
Planowany termin sesji: 21 listopada
Grudzień
1. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2020.
2. Podsumowanie pracy Rady Gminy i Komisji Stałych w 2019 roku.
3. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy i Komisji Stałych na 2020 rok.
Planowany termin sesji: 12 lub 19 grudnia.
Powyższy plan może być zmieniany lub poszerzany w zależności od zaistniałych potrzeb.

RADNI GMINY ORNONTOWICE W OKRĘGACH
Imię i nazwisko

Nr okręgu

Zasięg okręgu

Grzegorz Hawełka

1

Okrężna, Zwycięstwa numery nieparzyste: 149-205, numery parzyste: 194-252

Zbigniew Machulik

2

Chudowska, Kolejowa numery nieparzyste: 103-195, numery parzyste: 66-128

Grzegorz Pałka

3

Kwiatowa, Myśliwska, Solarnia, Zachodnia, Zwycięstwa numery nieparzyste: 91a-145, numery parzyste: 152-192

Tadeusz Zientek

4

Ogrodowa, Pośrednia, Zwycięstwa numery nieparzyste: 31A-89, numery parzyste: 90-150

Marian Blacha

5

Kolejowa numery nieparzyste: 41-101, numery parzyste: 28- 64, Polna nr nieparzyste: 21-45, nr parzyste: 18-56

Henryk Nieużyła

6

Cicha, Krótka, Spokojna, Zwycięstwa numery nieparzyste: 9-29, numery parzyste:38-88

Wojciech Kubicki

7

Bankowa, Boczna, Graniczna, Jasna, Lipowa, Nowa, Słoneczna

Łukasz Machulik

8

Karola Miarki, Klasztorna, Klonowa, Leśna numery nieparzyste: 1-17, numery parzyste: 2-14, Skośna,
Zamkowa, Zwycięstwa numery nieparzyste: 3-5, numery parzyste:4-24

Aleksandra Krzemińska

9

Bukowa, Żabik

Eugeniusz Kaczor

10

Cyprysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Leśna numery nieparzyste: 19-81, numery parzyste: 16-46, Sosnowa,
Świerkowa, Tartaczna

Adam Widenka

11

Dworcowa, Kolejowa numery nieparzyste: 1-39, numery parzyste: 2-26, Orzeska numery nieparzyste:
1-11, numery parzyste: 2-22, Polna numery nieparzyste: 1-19, numery parzyste: 2-16

Katarzyna Walczak

12

Grabowa numery parzyste: 2-12, Łąkowa, Orzeska nr nieparzyste: 15-101, nr parzyste: 24 -108

Ryszard Milanowski

13

Akacjowa numery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 , 11, 12, 13, Działkowa

Patryk Szwechowicz

14

Akacjowa numery: 8H, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Sebastian Spyra

15

Bujakowska, Brzozowa, Grabowa numery nieparzyste: 1-23, nr parzyste: 14-66, Marzankowice
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AKTUALNOŚCI

W niedzielę 10 lutego odbyła się w Ornontowicach uroczystość rocznicowa
upamiętniająca ofiary Tragedii Górnośląskiej. Organizatorem było Towarzy
stwo Miłośników Ornontowic wspólnie z ARTerią Centrum Kultury i Promocji.

Ku pamięci ofiar
Tragedii Górnośląskiej
Uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem Ofiar na miejscowym cmentarzu,
gdzie kwiaty złożyli: wójt Marcin Kotyczka, przewodniczący Rady Gminy Henryk
Nieużyła, przewodniczący Stowarzyszenia
Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 prof. Joachim Kozioł oraz delegacja Towarzystwa
Miłośników Ornontowic. Następnie wszyscy zebrani udali się do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona msza św.
w intencji zmarłych mieszkańców Ornontowic, którzy w 1945 r. zostali deportowani
na przymusowe roboty do ZSRR i tam zginęli. W modlitwie za zmarłych wspomniano
również śp. Henryka Stawiarskiego, wieloletniego przewodniczącego Stowarzyszenia
Pamięci Tragedii Śląskiej. Liturgii mszy św.
przewodniczył ks. Korneliusz Policki, który specjalnie na te uroczystości przyjechał

22 i 29 stycznia oraz 5 lutego w ART
erii odbywały się zajęcia organizo
wane w ramach Akademii Ziemi Psz
czyńskiej. Ich celem było pokazanie
dzieciom, że nauka poprzez doświad
czenie i praktykę może być o wiele
ciekawsza i bardziej przyswajalna.
Prowadzący starali się przekazać, że mówiąc, pisząc, robiąc i czytając zwiększamy
skuteczność uczenia się. Uczestnicy przekonali się, że przyswajanie wiedzy nie musi
nam się kojarzyć z nudą i czymś trudnym.
Wystarczy jedynie odrobina zaangażowania

ze Szwajcarii. W homilii podkreślił on, jak
ważna jest pamięć o tamtych tragicznych
wydarzeniach, które zakończyły się wywózką do Rosji 34 mieszkańców Ornontowic,
wśród których był Konrad Kocima, pierwszy mąż jego Matki.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości
udali się do sali ARTerii, gdzie odbyła się
konferencja pt. „Losy osób deportowanych
w 1945 r. do Rosji oraz sytuacja ich Rodzin”. Zebranych przywitała dyrektor ARTerii Aleksandra Malczyk, po czym referat
okolicznościowy wygłosił przedstawiciel
Towarzystwa Miłośników Ornontowic
Andrzej Kotyczka. Następnie został wyświetlony film pt. „Deportacje” w reżyserii
Aleksandry Fudali, po którym na ekranie
pokazano wykaz mieszkańców Ornontowic
wywiezionych 1945 roku do ZSRR. Intere-

sującym punktem uroczystości była prezentacja pracy konkursowej uczennicy klasy
VII szkoły podstawowej z Pilchowic Emilii
Wladarz pt. „Losy śląskich rodzin w latach
1918–2018”. Na koniec został pokazany
wywiad filmowy z Teresą Sosną, córką deportowanego Otona Herdziny, w którym
opowiedziała o tułaczce matki z czwórką
dzieci wypędzonych w 1945 r. z Ornontowic. Film został zrealizowany przez Grupę Filmową Filmovis pod kierownictwem
Bartka Nowickiego. Spotkanie podsumował wójt Marcin Kotyczka, który podziękował rodzinom osób deportowanych
za udział w konferencji, zaś dyrekcji ARTerii i Towarzystwu Miłośników Ornontowic
za organizację uroczystości.
Andrzej Kotyczka
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

Akademia Ziemi Pszczyńskiej
– coś nowego w naszym powiecie!
i praktyki, żeby zacząć rozumieć skomplikowane zagadnienia i chętnie zgłębiać wiedzę
dotyczącą nawet najtrudniejszych dziedzin.
Dzieci uczestniczące w wykładach brały
udział w kilku ciekawych eksperymentach,
dzięki czemu świetnie się bawiły i mogły
być częścią projektu. Zajęciom towarzy-

szyła radość oraz zabawa, a uczestnicy byli
bardzo zaangażowani i otwarci na naukę.
Organizowane wykłady pilotażowe były
formą Uniwersytetu Dziecięcego i dzięki
ogromnemu zainteresowaniu już niedługo
będą kontynuowane. Termin zaplanowany
jest na październik.
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O Ś W I ATA
Wicemistrzostwo w turnieju
powiatowym
22 stycznia reprezentacja dziewcząt
(rocznik 2006 i starsze) z naszej szkoły zajęła II miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki
Koszykowej Szkół Podstawowych w Mikołowie, otrzymując tytuł wicemistrzyń powiatu mikołowskiego. Skład srebrnej drużyny tworzyły: Weronika Juraszus, Oliwia
Cudowska, Natalia Łapa, Oliwia Wojtaś,
Paulina Kociuba, Martyna Moś, Paulina
Rainert, Kinga Botor, Magdalena Machulik. Trenerem drużyny dziewcząt jest
Elżbieta Lewicka. Serdecznie gratulujemy.
Kampania Ekologiczna
Kopalni Wiedzy
5 lutego uczniowie kl. VIc wraz
z wychowawczynią Jolantą Spyrą gościli
w siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej
na uroczystym podsumowaniu konkursu
„Kampania Ekologiczna Kopalni Wiedzy”,
w którym zajęli III miejsce. W czasie
spotkania odbyło się uroczyste wręczenie
nagród oraz słodki poczęstunek. Każdy
z uczniów otrzymał torbę upominków, a dla
szkoły zestaw książek oraz nagrodę w postaci pokazu eksperymentów najbardziej
szalonych naukowców ekipy Pana Korka.

Dzień Bezpiecznego Internetu
W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypadł 5 lutego, a hasło przewodnie kampanii brzmiące „Działajmy razem”
miało na celu uświadomienie wszystkim,
iż wspólnie kreujemy rzeczywistość internetową. Dlatego warto zadbać o to, w jaki
sposób komentujemy i wypowiadamy się
na forach, co udostępniamy, lajkujemy, jakich treści poszukujemy.
Z tej okazji 6 lutego uczniowie klas
VI-VIII i gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z Piotrem Chełmińskim z KWP
w Katowicach, który na co dzień zajmuje się zwalczaniem cyberprzestępczości.
Zaznajomił uczniów z charakterem pracy
swojego wydziału, uświadamiając jednocześnie, w jaki sposób dzieci i młodzież
stają się ofiarami, ale także sprawcami
przestępstw w cyberprzestrzeni. Młodzież
została poinformowana o konsekwencjach
prawnych łamania prawa w sieci, o sposobach właściwego reagowania, a także
niebezpieczeństwach związanych z Internetem. Pragniemy w tym miejscu podzięko-
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wać ARTerii Centrum Kultury i Promocji,
które użyczyło szkole salę oraz zaplecza
technicznego, by zorganizować spotkanie.
Klasy młodsze w ramach akcji zapoznały
się z treściami profilaktycznymi zawartymi
w filmie „Owce w sieci”, a także uczestniczyły w zajęciach opartych na materiałach
edukacyjnych „Rysia i Tolek na Cyberzachodzie”. Dzięki temu poznały zasady obowiązujące w Internecie.
Mamy nadzieję, że dzięki tego typu
akcjom nasi uczniowie posiadają wystarczającą wiedzę na temat bezpiecznego
korzystania z nowoczesnej technologii
informacyjnej, zaś Rodziców zapraszamy
do zapoznania się z materiałem profilaktycznym zamieszczonym na stronie szkoły.
Pamiętajmy, by w obszarze kultury internetowej i bezpieczeństwa w sieci DZIAŁAĆ
RAZEM!

Projekt „Kreatywny odkrywca”
Zespół Szkolno-Przedszkolny w październiku ub.r. przystąpił do projektu „Kreatywny odkrywca” realizowanego przez
Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Projekt
ma na celu wzbudzać ciekawość, inspirować
do twórczego myślenia, rozwijać zainteresowania młodych odkrywców. Uczestniczą
w nim uczniowie kl. IVb i Ve. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest Agata
Szuba-Dyrcz. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli już w wykładzie popularnonaukowym pt. „Prywatne życie roślin”
na Uniwersytecie Śląskim. Brali również
udział w zajęciach laboratoryjnych pt.
„W laboratorium chemicznym – jak pracuje
chemik” w Chorzowie. W marcu zaplanowano wycieczkę do Chorzowa do Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji
i Badań Interdyscyplinarnych na zajęcia
laboratoryjne pt. „Substancje i ich właściwości”. Dodatkowo od marca do czerwca
na terenie szkoły realizowane będą warsztaty pt. „Efektywna nauka”.
W Pałacu Młodzieży w Katowicach
4 i 23 stycznia oraz 6 lutego uczniowie
klas VIIa, b i c oraz VIIIa, b i c uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej. Pod opieką

Agaty Szuba-Dyrcz brali udział w warsztatach chemicznych w Pałacu Młodzieży
w Katowicach. W laboratorium uczniowie zostali zapoznani z przepisami BHP,
obowiązującymi podczas wykonywania
doświadczeń, otrzymali karty pracy, fartuchy, okulary i rękawiczki. Samodzielnie
wykonywali doświadczenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach pracy, pisali obserwacje i wnioski. Uczniowie klas
VII powtórzyli wiadomości z zakresu typów
reakcji chemicznych i wykonali następujące doświadczenia: „duch z salmiaku”,
„fioletowy obłok”, „chemiczny wulkan”,
„czary-mary z wody utlenionej”, „barwny
płomień”, reakcję cynku z kwasem solnym,
„ogródek chemiczny”.
Natomiast uczniowie klas VIII badali,
które metale są bardziej aktywne i wykonali
ciekawe doświadczenia: spalanie magnezu,
reakcję palącego się magnezu z wodą, „fajerwerki”, „fotobłysk”, reakcję sodu z wodą,
reakcję miedzi z kwasem azotowym (V),
„srebrne litery”, „gąbka cynowa”, reakcja
glinu z chlorkiem miedzi, stop Wooda.
Dzięki wizycie w laboratorium uczniowie mieli możliwość nauczenia się prawidłowego wykonywania prostych czynności
laboratoryjnych, poznali sprzęt i odczynniki
chemiczne.

Dni Babci i Dziadka w przedszkolu
Od 21 do 25 stycznia w Przedszkolu
im. Kubusia Puchatka gościliśmy babcie
i dziadków naszych przedszkolaków. Dzieci
zaprezentowały gościom wspaniałe programy artystyczne. Wzruszeniom i oklaskom
nie było końca. Do życzeń dzieci dołączyły
przygotowane przez siebie prezenty. Po części artystycznej goście częstowali się ciastem, kawą i herbatą.
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Zrób to sam!
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FIFA — niech
wygra najlepszy!

Tegoroczne ferie w ARTerii bez wąt
pienia przypadły do gustu osobom,
które są wielbicielami prac manu
alnych i rękodzieła. W naszych pro
pozycjach znalazły się warsztaty
mydlarskie, „Cuda z papieru” oraz
warsztaty z makramy.
Uczestnicy nie tylko świetnie się bawili, ale również zdobyli nowe umiejętności,
rozwinęli swoją wyobraźnię i wykonali
fantastyczne prace, które mogli zachować
dla siebie. Na żadnym z trzech wymienionych wydarzeń nie brakowało zaangażowania, śmiechu i kreatywności, a sale pękały
w szwach. Dzieci uczestniczące w zajęciach
wyszły z ARTerii bogatsze o nowe doświadczenia, znajomości i cenną wiedzę.

Chyba nie ma wątpliwości, że wszyscy
lubią wspólne gry i zabawy, szczególnie
wtedy, kiedy możemy uczestniczyć w nich
z naszymi rówieśnikami, a przy tym poznać także nowych znajomych. Stąd właśnie pomysł na turniej FIFY w ARTerii,
dzięki któremu wszyscy młodzi miłośnicy
piłki nożnej z okolicy mogli spotkać się
w jednym miejscu i zagrać wspólnie kilka
meczy. Emocji nie brakowało, a uśmiech nie
schodził z twarzy młodych piłkarzy.

Warsztaty filmowe
i dziennikarskie

Warsztaty LEGO
Czy zastanawiałeś się kiedyś
co by było, gdyby Twoje konstruk
cje z klocków zaczęły się ruszać?
My tak! Dzięki warsztatom LEGO
przeprowadzonym w ARTerii mogli
śmy to zobaczyć na własne oczy.
Zajęcia polegały na wspólnym ożywianiu zbudowanych przez dzieci modeli maszyn, pojazdów, a nawet zwierząt poprzez
dołączanie małych silników i różnego rodzaju czujników.
Wszyscy byliśmy świadkami majestatycznych walk robotów, wyścigów samochodowych oraz wielu innych atrakcji.
Wszystkiemu towarzyszyła oczywiście
świetna zabawa w gronie rówieśników.

Jeśli lubisz rozmawiać z ludźmi, Two
ją pasją jest tworzenie filmów, a nie
było Cię na ARTeryjnych warsztatach
dziennikarskich i filmowych, to zde
cydowanie masz czego żałować.
Młodzi uczestnicy dowiedzieli się jak poprawnie przeprowadzać rozmowę przed kamerą, w jaki sposób rozplanować swój film
i jego akcję oraz jak go nagrać, żeby został
w pamięci widza na długo. Wszyscy bardzo
chętnie brali udział w prezentacjach oraz
krótkich filmach, dzięki czemu grupy bardzo
się zjednoczyły. Zaowocowało to jeszcze
lepszą zabawą i ciekawymi pomysłami.

Nocny maraton i poranki filmowe
Tegoroczne ARTeryjne ferie urozmaiciliśmy nową atrakcją. Mowa o nocnym
maratonie z filmami i bajkami. Oprócz tego
tradycyjnie odbywały się również poranki
filmowe dla dzieci. Wydarzenia cieszyły
się sporą frekwencją, a mali uczestnicy
miło i wesoło spędzili czas. Nasi najmłodsi
goście mogli obejrzeć wybrane przez nich
bajki, a oprócz tego poznać siebie nawzajem
i świetnie się przy tym bawić.

Dodatkowy nabór
na zajęcia ceramiczne

Ty też źle znosisz monotonię i lubisz
kreatywnie spędzać wolne popołu
dnia? Jeśli tak, to powinieneś od
wiedzić ARTerię! Mamy przyjemność
zaprosić wszystkich młodszych
i starszych miłośników wszelkich
prac manualnych na zajęcia cera
miczne odbywające się w ARTerii.
Wspomniane już lekcje ceramiki prowadzone przez W. Rolnik niewątpliwie przypadną do gustu. Dla młodszych uczestników
mogą być one formą rozwoju wyobraźni
oraz kreatywności, za to dla dorosłych
będzie to odskocznia od codzienności jak
również niewyobrażalny relaks. Zajęcia dla
dzieci odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.00 i 17.00, natomiast lekcje dla
dorosłych mają swój początek o godz. 18.00
i kończą się o 20.00. Podziel się z Nami
swoimi pomysłami i opowiedz swoją historię w kreatywny sposób razem z ARTerią.
Zapraszamy!
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Urodził się 9 czerwca 1953 r. w Ornontowicach, gdzie również ukończył szkołę pod
stawową. Jego matka Walburga z d. Malczyk prowadziła gospodarstwo domowe,
natomiast ojciec Maksymilian był pracownikiem kopalni „Makoszowy”, a także dłu
goletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach i to w jego ślady
poszedł syn Tadeusz.
Po ukończeniu szkoły podstawowej Tadeusz Szymała
kontynuował naukę w gliwickim Technikum Samochodowym. Potem ukończył także
technikum górnicze, wpierw
jednak zgodnie z wyuczonym
zawodem pierwszą pracę podjął
w bielskiej FSM (Fabryka Samochodów Małolitrażowych).
Jak wspomina, między innym
spod jego rąk w 1973 r. schodziły z linii produkcyjnej pierwsze
„maluchy”, czyli fiaty 126p.
Po odbyciu obowiązkowej
służby wojskowej związał się

z pożarnictwem, gdzie także
mógł wykorzystywać swoje
zawodowe wykształcenie. Pracował najpierw w Komendzie

trudniony był w zakładowych
jednostkach straży pożarnej
KWK „Knurów”, zaś od 1983 r.
KWK „Budryk”.

ORNONTOWICKIE BZY

Tadeusz Szymała

Rejonowej Państwowej Straży
Pożarnej w Rybniku, potem
Zawodowej Straży Pożarnej
Zakładu Tworzyw Sztucznych
„Krywałd-Erg”. Następnie za-

Ferie w Bibliotece
Spotkania w ramach akcji „Ferie w Bibliotece” organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornontowicach cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród
najmłodszych, o czym świadczył komplet
uczestników.
W pierwszym tygodniu tematem zajęć
był kosmos. Dzieciaki poznały planety, spotkały ufoludki i poleciały do gwiazd. Zajęcia „przeplatane” były dawką kosmicznej

Tadeusz Szmała za przykładem ojca od młodszych lat
związany był także z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ornontowicach, do której wstąpił jako

wiedzy, opowiadaniem ciekawych historii,
czytaniem książek, zabawami i pracami
plastycznymi. Z kolei w drugim tygodniu
ferii odbyły się zajęcia animacyjne, zabawy
i ciekawe inspiracje plastyczne. Zrealizowano dwa tematy: „Miś polarny lubi zimę”
i „Śpiący las”. Ponadto dzieci i młodzież
mogli codziennie korzystać z bezpłatnej

12-letni chłopiec. Po wielu latach został członkiem Zarządu,
pełniąc także przez dwie kadencje (8 lat) funkcję naczelnika
OSP. Przez długie lata działał
również w Związku Harcerstwa
Polskiego, m.in. jako instruktor.
Własną rodzinę założył
w 1977 r. Wspólnie z żoną Janiną z d. Kisiel wychowali trójkę
dzieci, z których Aleksandra jest
obecnie pracownikiem ornontowickiej biblioteki, zaś synów
Arkadiusza i Tarsycjusza zatrudnia kopalnia „Budryk”.

czytelni komputerowej i zagrać w gry planszowe dostępne w czytelni prasy.

Najlepsza książka 2018
Wraz z Nowym Rokiem Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach postanowiła zorganizować dla czytelników
konkurs pt. „Najlepsza książka 2018 roku”.
Przez miesiąc uczestnicy typowali swoje
ulubione tytuły i tak powstała lista pięciu
najlepszych. Oto one: „Bezcenny” Zygmunta Miłoszewskiego, „Hashtag” Remigiusza Mroza, „Polska odwraca oczy” Justyny Kopińskiej”, „Alef” Paula Coelho
i „Dziennik Cwaniaczka”. Wyłoniono pięciu zwycięzców, którzy wygrali książki
i materiały promocyjne. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a laureatom
gratulujemy!
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ŁOS Ornontowic

Gminny Ośrodek Zdrowia służy mieszkańcom Ornontowic od ponad ćwierć
wieku. Zanim został oddany do użytku w 1988 r., miejscowa przychodnia
mieściła się w klasztornym obiekcie Sióstr Służebniczek. Ze względu na po
trzeby ochrony zdrowia mieszkańców i pracowników tworzącej się kopalni
„Budryk” powołano Społeczny Komitet Budowy Wiejskiego Ośrodka Zdro
wia. Niemal całość inwestycji została sfinansowana przez Wojewódzki Ko
mitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia – organizację pozarządową,
która wspiera inicjatywy prozdrowotne i nie powinna być mylona z Narodo
wym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Gminny Ośrodek Zdrowia
Nowy rozdział w dziejach ośrodka związany był z reaktywacją gminy Ornontowice,
której samorząd już w latach 90. zgłaszał
wolę przejęcia zadań związanych z opieką
zdrowotną, dotąd należących do administracji rządowej. Decyzję wstrzymała m.in.
reorganizacja górniczej służby zdrowia i powołanie Fundacji „Unia Bracka”. Ostatecznie w 1997 r. doszło do rejestracji ornontowickiego ZOZ-u, którego kierownikiem
został lek. med. Henryk Kąpa, a następnie
lek. med. Barbara Szczuka. Nadzór nad
ośrodkiem pełniła wówczas Rada Nadzorcza przekształcona następnie w Radę Społeczną. W roku 2002 Urząd Gminy przeprowadził gruntowną modernizację obiektu,
dzięki czemu Ośrodek Zdrowia zyskał
obecny kształt, stając się rozpoznawalnym
obiektem gminy Ornontowice.
Obecnie Gminny Ośrodek Zdrowia funkcjonuje jako Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, prowadząc działalność
w oparciu o ustawy i aktualne rozporządzenia branżowe, a także statut nadany decyzją

TOMASZ HOLECKI

Wszyscy mamy pełne prawo
do podsumowania oraz oceny
pracy jednostki, którą przyszło
mi kierować. Aby rzeczowo podsumować ostatnie 5 lat pozwoliłem sobie sięgnąć do „Głosu
Ornontowic” z lutego 2014 r.,
w którym rozmawialiśmy o planach na przyszłość. Mówiłem
wówczas o warunku niezbędnym, jakim jest dobra relacja
z samorządem terytorialnym,
a w szczególności Radą Społeczną Ośrodka, Radą Gminy
i Wójtem jako organem wykonawczym, za co w minionym
okresie chciałem podziękować.
Sygnalizowałem potrzebę podjęcia działań inwestycyjnych w wewnętrzną i sprzętową infrastrukturę Ośrodka. Sądzę, że w tej
materii udało się sporo uczynić
i mieszkańcy Ornontowic zapewne zdołali to zauważyć (remonty
gabinetów i sprzętu znajdującego się na ich wyposażeniu,
toalet, rejestracji itp.) Część

Rady Gminy. Formalnie GOZ podlega zatem publicznemu właścicielowi jakim jest
Gmina Ornontowice, ale środki na realizację zadań statutowych pozyskiwać musi
z umów zewnętrznych. Ośrodek korzysta
z budynku przekazanego na te cele przez
gminę i realizuje zadania w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia,
będącym jedynym publicznym źródłem
jego finansowania. Jak wiadomo funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Ornontowicach bardzo silnie związane
jest także ze świadczeniem usług z zakresu
medycyny pracy dla pracowników i kontrahentów Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
a w szczególności załogi kopalni „Budryk”
oraz pracodawców firm naszego regionu.
Liczba pacjentów medycyny pracy ulega
systematycznemu wzrostowi ze względu
na prowadzone działania informacyjne oraz
zwiększające się zatrudnienie w kopalni.
To właśnie realizacja zadań związanych
z usługami dla drugiego z wymienionych
partnerów instytucjonalnych pozwala utrzy-

nakładów można zilustrować
dokumentacją zdjęciową. Pozostała część jest mało widoczna,
jak chociażby nowoczesne archiwum znajdujące się w piwnicy,
cykliczne szkolenia wszystkich
pracowników w zakresie kompetencji szczegółowych czy też
pełna informatyzacja Ośrodka.
Zwrócę uwagę, że w Ornontowicach te kwestie rozwiązane są od dłuższego czasu, gdy
w wielu dużych miastach naszego regionu dopiero w ostatnich miesiącach wprowadzane
są komputery do gabinetów lekarskich, co wymuszone zostało
poprzez obowiązek wypisywania
elektronicznych zwolnień lekarskich. Z mojego punktu widzenia
wszystkim pracownikom i współpracownikom Ośrodka należą
się podziękowania za zdolność
do stałego podnoszenia swoich
kwalifikacji i zdolności adaptacyjnych względem nowych wyzwań formalno-prawnych i oczekiwań społecznych.

mywać w naszej gminie zasoby infrastrukturalne i kadrowe na poziomie co najmniej
małego miasteczka. Jak podkreśla obecny
dyrektor Ośrodka dr hab. Tomasz Holecki, należy znajdować kompromis pomiędzy
misją społeczną Gminnego Ośrodka Zdrowia, którego najważniejszym zadaniem jest
i zawsze musi pozostać, dostarczanie usług
zdrowotnych dla mieszkańców Ornontowic
oraz zapisanych do placówki pacjentów
a wykonywaniem usług komercyjnych, pozwalających uzyskiwać środki niezbędne
dla jego funkcjonowania.
W Gminnym Ośrodku Zdrowia zadeklarowanych jest 6582 pacjentów, w tym
1080 dzieci, co przekracza ogólną liczbę mieszkańców Ornontowic wynoszącą
5950 osób. Limity Narodowego Funduszu
Zdrowia określające maksymalną możliwą
liczbę pacjentów objętych opieką jednego
lekarza POZ wynoszą obecnie 2750 osób
i bez wątpienia w Ornontowicach nie zbliżają się nawet do liczby granicznej. W GOZ
zatrudnionych jest 7 lekarzy, w tym 1 pediatra. Część z nich zaangażowana jest równocześnie w działania na rzecz procedur
medycyny pracy, o których wspomniano
powyżej. Wśród personelu średniego szczebla znajduje się także 9 pielęgniarek (jedna
na 0,5 etatu), w tym jedna położna i dwie
pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, a zatem pielęgniarki pracujące
w szkołach zlokalizowanych na obszarze
gminy. Rejestracja pochłania zasób kadrowy
w wielkości 4,5 etatu, obsługa techniczna
1,5 etatu, fizykoterapia 1,5 i administracja
3,5 etatu.

Pięć lat temu akcentowałem
nie tylko potrzebę podejmowania
działań leczniczych, ale również
udziału w programach profilaktycznych. W tym zakresie prowadziliśmy aktywność poprzez
organizowanie bezpłatnych programów, w tym m.in.:
• porad dietetycznych pod nazwą
„Dietetyczne piątki w GOZ”,
• programu profilaktyki chorób
układu krążenia,
• programu testów przesiewowych
na wirusa żółtaczki typu C,
• programu szczepień przeciwko
grypie dla osób 55+, dofinansowanych przez Gminę Ornontowice,
• szczepienia dzieci z roczników
2013-2016 przeciwko pneumokokom.
W najbliższych planach mamy
uruchomienie:
• programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz opieki nad kobietą
w ciąży finansowane przez NFZ,
• programu profilaktyki chorób
naczyń mózgowych na podstawie

umowy z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach, mieszczącym się
w Zabrzu przy ul. 3 Maja,
• regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego
i mięśniowego na lata 2019-2022
realizowanym ze szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu.
Jestem głęboko przekonany,
że Ośrodek Zdrowia w Ornontowicach można traktować jako
solidnego partnera zarówno
w kwestiach usług komercyjnych
jak i społecznych, w tym zdrowotnych, zarówno z punktu widzenia
podmiotów instytucjonalnych:
Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
kopalni „Budryk”, a także instytucji gminnych i z Ornontowicami powiązanych: szkół, ARTerii
Centrum Kultury i Promocji,
Gminnej Biblioteki Publicznej,
GKS Gwarek Ornontowice,
a także wszystkich naszych mieszkańców.
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GWAREK ORNONTOWICE

Zachodnie standardy w klubie
Szkółka Piłkarska Gwarek Ornontowice podąża za no
woczesnymi trendami w Europie i szkoli w systemie,
którego nie powstydziłyby się wielkie krajowe oraz za
chodnie akademie. W czym tkwi sekret?
W Klubie postawiono
na grupy mało liczne. W praktyce oznacza to, że każdemu
zawodnikowi poświęcone jest
więcej uwagi, a proces jego
edukacji jest mocno dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Dodatkowo trenerów prowadzących wspierają asystenci.
Co ciekawe, przechodząc
obok boisk, na których trenują zawodnicy trudno dosłyszeć
krzyki i podpowiedzi szkoleniowców – młodzi kandydaci
na piłkarzy samodzielnie rozwiązują problemy na boisku,
odkrywają rozwiązania, dzięki
czemu kluczową umiejętnością
rozwijaną w Szkółce jest rozumienie gry.
Na chwilę obecną Szkółka
to osiem grup młodzieżowych
w następujących rocznikach:

2002/2003, 2007/2008 (2 grupy), 2009/2010 (2 grupy), 2011
(2 grupy) oraz 2012. Grupa
młodych trenerów postawiła
przed sobą ambitne plany, których celem jest rozwój Klubu.
W parze z tymi planami idą takie projekty jak:
– granie z Gwarkiem – inicjatywa dla dzieci z Ornontowic
i okolic, które pod okiem trenerów mogą uczestniczyć w zajęciach piłki nożnej na obiektach Klubu. Celem projektu jest
promocja zdrowego stylu życia
wśród najmłodszych (start wiosna 2019),
– treningi indywidualne dla
najbardziej ambitnych zawodników,
– szereg turniejów w maju
i czerwcu oraz cieszący się dużym zainteresowaniem festyn

piłkarski organizowany na stadionie Gwarka.
W naszej gminie działa
również futbolowe przedszkole, w którym dzięki doskonałej
współpracy Klubu z dyrekcją
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego każdy przedszkolak
ma możliwość rozpoczęcia zajęć ruchowych. Zajęcia odbywające się w godzinach pobytu
dziecka w przedszkolu są idealną alternatywą dla zapracowanych rodziców. Grupy idące
do pierwszej klasy szkoły podstawowej jednocześnie zostają
pełnoprawnymi zawodnikami
Gwarka.
Wszystkie działania w Klubie mają nie tylko wartość społeczną, ale też czysto sportową.
Trenerzy oraz Zarząd głęboko
wierzą, że pierwsza drużyna,
występująca obecnie w rozgrywkach IV ligi będzie jeszcze bardziej zasilana ornontowicką młodzieżą wychowywaną
w Szkółce.

CERTYFIKACJA

Warto wspomnieć o rozpoczęciu przez Polski Związek
Piłki Nożnej Programu Certyfikacji szkółek piłkarskich,
którego ideą jest wyznaczanie
standardów pracy z młodymi
zawodnikami, pomoc w ich
szkoleniu oraz weryfikacja.
Przyznanie danej szkółce Certyfikatu na jednym z trzech
poziomów (złotym, srebrnym
lub brązowym) będzie jednoznaczne ze spełnieniem przez
nią szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości
szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski
Związek Piłki Nożnej dołączą
do grona szkółek będących dla
dzieci najlepszym miejscem
do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności.
W fazie pilotażowej Programu Certyfikacji weźmie
udział 160 szkółek z całej Polski. Szkółka GKS „Gwarek”
Ornontowice została wskazana przez Śląski Związek Piłki
Nożnej w pierwszej kolejności
ze względu na bardzo dużą jakość organizacyjną oraz szkoleniową w zakresie szkolenia
dzieci i młodzieży.

IV LIGA

Nie tak wyobrażaliśmy sobie
zakończenie rundy jesiennej.
Na początku sezonu wydawało się, że zespół jest w stanie
osiągnąć cel, jaki sobie postawił przed startem rozgrywek.
Niestety późniejsze wyniki pokazały, że wszyscy byli w błędzie. Zmiana trenera i poprawa
gry w niektórych elementach
nie wystarczyła do zakończenia
rundy w górnej połowie tabeli.
Spotkania sparingowe
Zima 2019
Stadion Śląski – Gwarek Ornontowice 0:0
Górnik Zabrze CLJ – Gwarek
Ornontowice
Górnik Zabrze II – Gwarek Ornontowice 2:2
Gwarek Ornontowice – Drama
Kamieniec 15:0
Gwarek Ornontowice – Unia
Racibórz 3:2
Gwarek Ornontowice – Drzewiarz
Jasienica 3:3
Turniej o Puchar Prezesa Polonii
Łaziska Górne – zwycięstwo,
najlepszy zawodnik – Tomasz
Kasprzyk, najskuteczniejszy
zawodnik (7 bramek) – Jakub
Sewerin.
Do rozegrania pozostały następujące spotkania: 2 marca
LKS Decor Bełk, 9 marca – Dąb
Gaszowice.
Obecnie drużyna przygotowuje się w następującym
składzie osobowym: Łukasz
Czajka, Dawid Boczar, Jakub
Długosz, Krzysztof Ferensztain, Daniel Gajek, Mateusz
Harkawy, Benjamin Ilnicki,
Tomasz Kasprzyk, Filip Maziarz, Dominik Mąka, Mateusz Nowara, Paweł Oleksy,
Mateusz Rajca, Szymon Saliński, Jakub Sewerin, Maciej
Stanek, Bartosz Ściślak, Artur Terbalyan, Oliwer Wojtaś,
Jakub Zdrzałek, Grzegorz
Tomecki.

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Zapraszamy wszystkich zawodników z rocznika 2002/03/04
jak również wszystkich zainteresowanych powstaniem od nowego sezonu drużyny rezerw
do kontaktu z trenerem – tel.
601-614-542.

Spotkanie wójta gminy z mieszkańcami
Wójt gminy Ornontowice zaprasza na kolejne spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w środę 13 marca o godz. 17.00
w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji.
Informacja w sprawie sieci ciepłowniczej
Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w chwili obecnej istniejąca sieć ciepłownicza znajdująca się na terenie gminy
należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK „Budryk”. Sieć zasilana jest z kolektorów głównych kotłowni węglowogazowej na terenie KWK „Budryk”, należącej do Zakładu Produkcji Ciepła „Żory”. Z istniejącej sieci ciepłowniczej zasilane
są budynki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz osiedle przy ul. Akacjowej i Grabowej (bez Zielonego Wzgórza). Kolejnym
miejscem, do którego dochodzi sieć ciepłownicza jest osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy
ul. Cyprysowej, Świerkowej i Jarzębinowej. Sieć ciepłownicza doprowadzona jest również do budynku socjalnego oraz
budynków wielorodzinnych przy ul. Żabik.
Wykaz ulic, wzdłuż których przebiega sieć ciepłownicza: droga dojazdowa do kopalni, łącznik pomiędzy
ul. Zamkową a ul. Orzeską, Dworcowa (od ul. Orzeskiej do ul. Brzozowej), Brzozowa (częściowo wzdłuż ulicy oraz na odcinku
od PSZOK-u do ul. Grabowej), Grabowa (bez os. Zielone Wzgórze), Akacjowa, Cyprysowa, Świerkowa, Jarzębinowa, Żabik.
Szczegółowych informacji na temat możliwości włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej udziela Zakład Produkcji Ciepła
„Żory” – ul. Węglowa 11, 44-245 Żory, tel. 32 435-84-14, e-mail: zpc.zory@onet.eu
W sprawie przyłączenia do sieci gazowej
W związku z licznymi zgłoszeniami Mieszkańców, dotyczącymi możliwości przyłączenia do sieci gazowej, Urząd Gminy
Ornontowice informuje, iż w sprawie przyłączenia do sieci gazowej należy kontaktować się z Gazownią. Dane kontaktowe:
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gazownia w Gliwicach, ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice; tel. 32 398-55-52. www.psgaz.pl
Jednocześnie przekazujemy wykaz ulic, przy których na dzień dzisiejszy można podłączyć się do istniejącej sieci gazowej:
Zwycięstwa, Okrężna, Kwiatowa, Ogrodowa, Cicha (od ul. Zwycięstwa do nr 12; 31), Krótka, Nowa (od ul. Zwycięstwa
do ul. Krótkiej), Lipowa, Słoneczna, Jasna, Boczna, Orzeska (droga przez park), Dworcowa, Kolejowa (od ul. Pośredniej
do ul. Dworcowej), Marzankowice (część przy nr od 18 do 29), Grabowa (os. Zielone Wzgórze), Akacjowa, Działkowa, Bujakowska.
Zebranie sprawozdawcze OSP
Znamy już termin dorocznego zebrania sprawozdawczego naszej ornontowickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej –
zostało zaplanowane na 16 marca (sobota) na godz. 17.00, tradycyjnie w sali remizy OSP.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje
Termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów osiągniętych w 2018 r. upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r. Zeznania
podatkowe można złożyć w następujący sposób: (1) przesłać drogą elektroniczną korzystając z usługi Twój e-PIT lub formularzy
interaktywnych, na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl (2) przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty
na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Hubera 4; (3) złożyć osobiście w siedzibie organu
podatkowego w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałki w godz. 7.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.
Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać: na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP
O/O KATOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego
mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czynnym w dniach pracy Urzędu w godzinach: poniedziałek od 7.30
do 16.00, wtorek-piątek od 7.30 do 14.00. Dla podatników, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowano
stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z którego skorzystać można, chcąc wysłać zeznanie drogą elektroniczną.
Kontrola segregacji odpadów komunalnych
W związku z planowaną kontrolą segregacji odpadów komunalnych w naszej gminie Referat Gospodarki Odpadami prosi
mieszkańców o rzetelną i prawidłową segregację odpadów. Segregując odpady przyczyniamy się do zmniejszenia ilości
wytwarzanych odpadów zmieszanych, osiągania wymaganych przepisami poziomów recyklingu, a w końcowym efekcie do
zmniejszenia kosztów związanych z ich odbiorem i zagospodarowaniem.
Zaproszenia Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza hodowców i producentów bydła mlecznego na konferencję
„Aktualne problemy chowu i hodowli bydła – rozród, weterynaria, żywienie”. Termin: 7 marca (czwartek), godz. 10.00 w Oddziale
ŚODR Mikołów, ul. Gliwicka 85. Prelegentami będą specjaliści i praktycy z dziedziny hodowli bydła i produkcji mleka w tematyce:
technologii produkcji, rozrodu, weterynarii, żywienia. Uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty wymagane przez ARIMR.
Przewidziany jest także poczęstunek i posiłek. Serdecznie zapraszamy!
Sesja Rady Gminy Ornontowice w marcu
Zgodnie z przyjętą uchwałą w sprawie planu pracy Rady Gminy Ornontowice, kolejne posiedzenie naszego samorządu
odbędzie się 21 marca. Radni podczas sesji zajmą się m.in. sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz
zapoznają się informacją na temat ubiegłorocznej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto w porządku
obrad znajdzie się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
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