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K O M U N I K A T
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Urząd Gminy Ornontowice przypomina, iż prawo zgłaszania 
kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na druku 
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 11/2019 Państwowej Ko-
misji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływa-
nia obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania 
utworzonych w kraju, w wyborach (…) do Parlamentu Europej-
skiego, mają:
– pełnomocnicy wyborczy Komitetów Wyborczych – we wszyst-

kich obwodach głosowania,
– wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandyda-

tury na członka obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy mogą 

zostać powołani w skład komisji w przypadku jej uzupełniania 
spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b ustawy z dnia 
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 
1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273).

Zgłoszenia należy dokonywać do dnia 26 kwietnia 2019 r., 
w Urzędzie Gminy Ornontowice pokój nr 309 w godzinach pra-
cy Urzędu Gminy. Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się 
dzień jego doręczenia do Urzędu Gminy, potwierdzony podpi-
sem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Wzór druku zgłoszenia kandydatów na członków obwodo-
wych komisji wyborczych umieszczony jest na stronie interne-
towej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl oraz 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ornontowice 
www.bip.ornontowice.pl

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
W DNIU 26 MAJA 2019 R.

Termin wykonania  
czynności wyborczych*) Czynności wyborcze

1 2
do dnia 6 kwietnia 2019 r. – zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu 

wyborczego wyborców
do dnia 8 kwietnia 2019 r. – powołanie okręgowych komisji wyborczych,

– powołanie rejonowych komisji wyborczych
do dnia 16 kwietnia 2019 r.
do godz. 2400

– zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 21 kwietnia 2019 r. – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych 
i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 26 kwietnia 2019 r. – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania 
przez pełnomocnika,

– zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wybor-

czych
do dnia 5 maja 2019 r. – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za gra-
nicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od dnia 5 maja 2019 r.
do dnia 12 maja 2019 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w cha-
rakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także 
ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz po-
licjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie 
do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 11 maja 2019 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy 
pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 11 maja 2019 r.
do dnia 24 maja 2019 r.
do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewi-
zyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 16 maja 2019 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kan-
dydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 17 maja 2019 r. – składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 21 maja 2019 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
do dnia 23 maja 2019 r. – zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach 

głosowania utworzonych zagranicą,
– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów 

wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
w dniu 24 maja 2019 r.
o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 26 maja 2019 r.
godz. 700–2100

– głosowanie

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada 
na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności 
wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.
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Zdrowych, spokojnych i pogodnych

Świąt Wielkanocnych,
radosnego nastroju
oraz miłych spotkań  
w gronie najbliższych

życzą
Mieszkańcom Ornontowic

Wielu radości płynących
ze świątecznych spotkań
i przeżywania Tajemnicy

Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim Mieszkańcom

w imieniu własnym
i władz samorządowych

Gminy Ornontowice
życzą

Spotkanie wójta gminy 
z mieszkańcami Ornontowic

Jak zapowiedział w połowie stycznia wójt Marcin Kotyczka, spotkania 
z mieszkańcami mają mieć charakter cykliczny, toteż 13 marca odbyło się 
kolejne. Podobnie jak w poprzednim, wzięli w nim udział przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Nieużyła, nowa skarbnik gminy Aleksandra Sewerin 
oraz radni i pracownicy samorządowi.

Spotkanie rozpoczęło się od przedsta-
wienia zmian w tegorocznym budżecie 
gminy. Wójt Marcin Kotyczka zaznaczył, 
iż wynikają one ze zwiększenia wydatków 
na drogownictwo. W tym zakresie wśród 
najpilniejszych zadań remontowych, które 
mają na celu m.in. zlikwidowanie ubyt-
ków, wymienił te na ulicach Polnej, Jasnej, 
Marzankowice, Kolejowej, Klonowej oraz 
na Solarni.

Podobnie jak podczas poprzedniego 
spotkania, w dalszej części swoje uwagi 
zgłaszali mieszkańcy. Wiele z nich także 
dotyczyło ulic i chodników, m.in. ich czysz-
czenia, ścieżek rowerowych w pasie drogo-
wym, zabudowania ograniczników pręd-

Odpowiadając na pytania, wójt przed-
stawił koszty gospodarki odpadami dyk-
towane przez firmy, które zajmują się ich 
wywozem. Koszty te regularnie wzrastają, 
co już obecnie doprowadziło do sytuacji, iż 
gmina dopłaca ok. 300 tys. zł, aby utrzymać 
je na dotychczasowym poziomie. Gdyby 
nie to, stawki opłat musiałyby być znacznie 
wyższe – stąd tak ważna segregacja i rozwią-
zania, które mają ograniczać dalszy wzrost 
kosztów. Z kolei na temat dotacji do budowy 
instalacji fotowoltaicznych oraz złożonych 
w tym celu wniosków szerzej wypowiadał 
się Dariusz Spyra, zastępca naczelnika Wy-

działu Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy 
(aktualna informacja na str. 11).

W końcowej części spotkania głos za-
brał przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Nieużyła, omawiając sprawę ewentual-
nej rozbudowy ciepłociągu, który miałby 
ograniczyć niską emisję. Jak się okazało 
po wstępnym rozpoznaniu kosztów, z ra-
cji uwarunkowań technicznych są one zbyt 
wysokie, aby mogli je pokryć mieszkańcy 
około trzydziestu prywatnych budynków. 
Co więcej, w świetle obecnie obowiązują-
cych przepisów nie ma możliwości otrzy-
mania dotacji na tego typu inwestycję. (r)

w imieniu Rady Powiatu
Przewodnicząca
Barbara Pepke

w imieniu Zarządu Powiatu
Starosta

Mirosław Duży 

kości i awarii oświetlania. Powtórzyły się 
również pytania w sprawie dotacji do paneli 
fotowoltaicznych, a przede wszystkim uwagi 
dotyczące funkcjonowania Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Przewodniczący 
Rady Gminy

Henryk Nieużyła

Wójt Gminy 
Ornontowice

Marcin Kotyczka
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Sesja Rady Gminy Ornontowice 

Gospodarka odpadami 
na terenie gminy

Firmy odbierające odpady 
komunalne tak znaczącą pod-
wyżkę cen tłumaczą:
– wzrostem kosztów pracy, 

na co wpłynął wzrost mini-
malnego wynagrodzenia i sy-
tuacja na rynku pracy,

– wzrostem cen za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych 
w Regionalnych Instalacjach 
Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych do blisko 300 zł/
tonę,

– kolejnym zwiększeniem 
opłaty za korzystanie ze śro-
dowiska tzw. „opłaty mar-
szałkowskiej” ustalanej przez 
rząd. W ostatnich latach wy-
nosiła ona: 74,26 zł (2017), 
140 zł (2018), 170 zł (2019), 
a w przyszłym roku zwiększy 
aż do 270 zł za tonę składowa-
nych odpadów.
Do innych czynników wpły-

wających na gwałtowny wzrost 
cen śmieci możemy zaliczyć 
koszty energii, paliwa, ogra-
niczoną konkurencję tzw. „re-
gionalny monopol”, zmiany 
w ustawie o odpadach, które 
nakładają szereg dodatkowych 
obowiązków, a zostały wprowa-
dzone w celu przeciwdziałania 
powstawania pożarów na skła-
dowiskach.

Podnoszenie przez firmy 
z roku na rok cen doprowadziło 
do tego, że gospodarka odpada-
mi w gminie Ornontowice prze-
stała się bilansować. W roku bie-
żącym przychody kształtują się 
na poziomie ok. 1.012.000 zł, 

natomiast wydatki na poziomie 
ok. 1.364.000 zł. Oznacza to do-
płatę w wysokości 352.000 zł, 
co stanowi 25% z całej kwoty 
wydatków przeznaczonych 
na nią w bieżącym roku. Re-
asumując, aby zbilansować go-
spodarkę odpadami na terenie 
naszej gminy należałoby ustalić 
stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi 
na poziomie 20 zł/osobę w przy-
padku segregacji odpadów. Dla 
przypomnienia obecnie obowią-
zujące stawki opłaty wynoszą 
15 zł/osobę z zastosowaniem 
zniżki od 6 osoby w gospodar-
stwie domowym w wysokości 
7,50 zł/osobę.

Od 1 listopada 2018 r. wszyst-
kie sprawy związane z gospo-

darką odpadami należy zgłaszać 
w Referacie Gospodarki Odpa-
dami pod nr tel. 32 330-62-35, 
32 330-62-36. Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) – tel. 32 
723-16-41.

Od 1 kwietnia 2019 r. 
PSZOK czynny będzie w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piątki 
w godzinach od 14.00 do 18.00 
(w okresie od 1 kwietnia do 31 
października) oraz w godzinach 
od 12.00 do 16.00 (w okresie 
od 1 listopada do 31 marca). 
W soboty PSZOK przez cały 
rok czynny będzie w godzinach 
od 9.00 do 13.00, natomiast 
w środę punkt będzie nieczynny. 
Decyzja o zmianie czasu pra-
cy podjęta została ze względu 
na umożliwienie mieszkańcom 
dowozu odpadów (szczególnie 
odpadów zielonych) o godzinę 
dłużej w okresie letnim. Odbiór 
odpadów zielonych, który do tej 
pory realizowany był przez 24h 
na dobę do przyczepy pozo-

stawionej przed PSZOK teraz 
odbywał się będzie tylko i wy-
łącznie w godzinach jego otwar-
cia. Zmiana taka podyktowana 
została dowozem odpadów 
z zewnątrz oraz pojawianiem 
się na przyczepie innych odpa-
dów. W związku z powyższym 
zabrania się pozostawiania ja-
kichkolwiek odpadów przed 
ogrodzeniem.

Zwracam się do wszystkich 
mieszkańców z gorącą prośbą 
o rzetelną segregację, kompo-
stowanie odpadów ulegających 
biodegradacji oraz w miarę 

Szanowni mieszkańcy, w grudniu ubiegłego roku został rozstrzygnięty przetarg na od-
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Ornontowice na 2019 r. 
Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma: Lider Konsorcjum-REMONDIS Górny Śląsk 
sp. z o.o., Członek Konsorcjum – KOMART sp. z o.o., która zaoferowała kwotę 505,79 zł 
brutto za tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. To oznacza wzrost ceny 
o 23% w stosunku do ceny, jaka obowiązywała w roku ubiegłym, a wynosiła ona 
411,48 zł brutto. Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazują 
na znaczący wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

możliwości o maksymalne 
rozdrobnienie gałęzi przed 
ich dostarczeniem na PSZOK, 
z uwagi na ograniczoną pojem-
ność kontenera, a gałęzie do-
starczane w całości powodują 
jego bardzo szybkie napełnie-
nie. Segregując odpady przy-
czyniamy się do zmniejszenia 
ilości wytwarzanych odpadów 
zmieszanych, osiągania wyma-
ganych przepisami poziomów 
recyklingu, ochrony środowi-
ska, a w końcowym efekcie 
do zmniejszenia kosztów zwią-
zanych z ich odbiorem i zago-
spodarowaniem.

Michał Ciepły
Kierownik Referatu

Gospodarki Odpadami

Kolejne posiedzenie Rady Gminy Ornontowice odbyło się 21 marca, a po-
święcone było opiece medycznej i społecznej. Tym razem w gronie zapro-
szonych gości znaleźli się Tomasz Holecki – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, Irena Jabłonka – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz jej zastępca Joanna Bieniek-Strączek.

Każdy ze wspomnianych gości miał 
podczas sesji okazję do zaprezentowania 
radnym szeregu informacji na temat bie-
żącej działalności ośrodków. T. Holecki 
zwracał uwagę na kwestie kadrowe i potrze-
bę ewentualnej rozbudowy przychodni, na-
tomiast I. Jabłonka szczegółowo omówiła 
zakres świadczeń oraz różne formy pomocy 
społecznej.

W dalszej części obrad jak co miesiąc 
swoje sprawozdania złożyli przewodniczą-

cy komisji branżowych i klubu radnych 
oraz wójt gminy. Podjęte uchwały doty-
czyły w pierwszej kolejności zmian w tego-
rocznym budżecie i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Ornontowice. W dalszej 
kolejności radni zatwierdzili sprawozdanie 
finansowe Gminnego Ośrodka Zdrowia 
za 2018 r. oraz podjęli uchwałę w spra-
wie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie gminy 
na 2020 r. Na mocy następnej uchwały 

ustalono plan sieci publicznej szkoły pod-
stawowej prowadzonej przez gminę oraz 
określono granice jej obwodu od września 
2019 r. 

W dalszej części obrad radni poparli 
Apel Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów 
Powiatu Mikołowskiego, przyjęli także 
„Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Ornontowice 
na 2019 r.” oraz zmiany w uchwale w spra-
wie Regulaminu przyznawania dotacji celo-
wych z budżetu gminy na realizację przed-
sięwzięć służących ograniczeniu niskiej 
emisji. Ostatnie uchwały dotyczyły wyraże-
nia zgody na zbycie w drodze przetargu lo-
kalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Akacjowej 
27 oraz przyjęcia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
gminy na lata 2019-2023.
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OSP Ornontowice już po 
Zebraniu Sprawozdawczym
16 marca zgodnie z naszą zapowiedzią w ornontowickiej remizie odbyło się 
coroczne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako pre-
zes jednostki rozpoczął je Sławomir Bijak, po czym dokonano formalnego 
wyboru przewodniczącego zebrania. W związku z tym dalszą część obrad 
prowadził Tadeusz Szymała. 

Wśród przybyłych gości witano wójta 
Marcina Kotyczkę, przewodniczącego 
Rady Gminy Ornontowice Henryka Nie-
użyłę, wiceprzewodniczącego Ryszarda 
Milanowskiego, inspektora ds. bezpieczeń-
stwa i zarządzania kryzysowego w Urzędzie 
Gminy Bogdana Cieślika, a także komen-
danta powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Mikołowie Damiana Krawczy-
ka oraz Jana Gorgonia, przedstawiciela 

Zarządu Powiatowego Związku OSP RP. 
Zgodnie z porządkiem po wybraniu proto-
kolanta zebrania, Komisji Uchwał i Wnio-
sków oraz Komisji Skrutacyjnej głos ze-
brał prezes Sławomir Bijak, przedstawiając 
sprawozdanie z działalności OSP w 2018 r. 
Szerzej omówił m.in. zakres prowadzonych 
akcji ratowniczo-gaśniczych, udział strażac-
kiej młodzieży w dorocznym obozie szkole-
niowo-wypoczynkowym oraz współpracę z 
władzami samorządowymi. Następnie spra-
wozdanie finansowe przedstawił skarbnik 
OSP Mirosław Krawieczek, po czym na 
wniosek przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej Damiana Spyry jednogłośnie udzie-
lono Zarządowi OSP Ornontowice absolu-
torium za okres sprawozdawczy. 

W ramach ostatniej część zebrania przy-
jęto plan działalności, a także plan finanso-
wy na rok bieżący. W imieniu władz samo-
rządowych głos zabrał wójt M. Kotyczka, 
deklarując dalsze wsparcie gminy na rzecz 
miejscowej jednostki OSP, a przede wszyst-
kim bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
mieszkańców Ornontowic.

  

Absolutorium dla Zarządu 
GKS „Gwarek” Ornontowice
1 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze 
Członków Klubu Sportowego „Gwarek” Ornontowice. 
W zebraniu uczestniczyli członkowie Klubu, członkowie 
honorowi i wspierający oraz liczni sympatycy „Gwarka”.

W trakcie spotkania jedno-
głośnie przyjęto sprawozdanie 
merytoryczne i finansowe oraz 
zatwierdzono bilans za rok 
2018. Udzielono także absoluto-
rium Zarządowi GKS „Gwarek” 
Ornontowice za ubiegły rok. 
Obecnie skład Zarządu tworzą: 

Krzysztof Zdrzałek – prezes, 
Jan Noga – wiceprezes, Łukasz 
Nieużyła – sekretarz, Grzegorz 
Tomecki – skarbnik oraz Grze-
gorz Sikora, Krzysztof Oszek 
i Andrzej Czajka – członkowie 
Zarządu. 

Z A P R A S Z A M Y
GRUPA AA „ŚRODEK” – ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 4

(salki przy probostwie), śr. godz. 20.00  
PIK AA Katowice, ul. Warszawska 6 pok. 202

tel. 32 725-74-04 od pn. do pt. godz. 17.00-20.00 
Infolinia 801-033-242 

e-mail pik001@aa.org.pl       strona www.aa.org.pl 
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JSW SA objęła patronatem 
nowe zawody w ZSP Ornontowice

25 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych podpisano porozumie-
nie pomiędzy władzami Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dyrekcją szkoły. 
Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie organizowania 
praktycznej nauki zawodu dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia roz-
poczynających naukę w ZSP Ornontowice od roku szkolnego 2019/2020 
w nowym zawodzie: automatyk, a od następnego roku szkolnego również 
w zawodzie ślusarz.

Porozumienie reguluje także kwestię za-
trudniania w JSW SA absolwentów szko-
ły, którzy potwierdzą podczas egzaminów 
wszystkie kwalifikacje w danym zawo-
dzie. Absolwenci szkoły z klas górniczych 
i okołogórniczych znajdują już od wielu lat 
zatrudnienie w kopalni KWK „Budryk”, 
zaś  uczniowie mogą liczyć na wspar-
cie m.in. w postaci comiesięcznych stypen-
diów fundowanych przez spółkę. Do chwili 

obecnej zatrudnienie w strukturach kopalni 
znalazło ponad 270 absolwentów tej szkoły. 
Gwarancja zatrudnienia jest dla młodych 
ludzi czynnikiem, który pozwala na stabi-
lizację życiową i wiązanie swej przyszłości 
z samą spółką, gminą i regionem.

Podpisane porozumienie otwiera per-
spektywę nauki w nowym zawodzie, gdyż 
zawód – automatyk pojawił się dopiero 
w bieżącym roku w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego. Jest to tym bar-
dziej cenna inicjatywa, że już w czerwcu 
o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych 
będzie się starał podwójny rocznik absol-
wentów szkół podstawowych i gimnazjów. 
Jest to kolejny zawód objęty patronatem 
JSW SA W szkole kształcą się uczniowie 
w takich zawodach, jak: technik górnictwa 
podziemnego, technik elektryk, technik 
automatyk, górnik eksploatacji podziem-

nej i elektryk, a początek współpracy 
to rok 2011.

Porozumienie jest przykładem kształce-
nia z uwzględnieniem potrzeb lokalnego 
rynku pracy, a sama współpraca z kopal-
nią jest nastawiona na kształcenie uczniów 
w systemie dualnym. Uczeń nabywa umie-
jętności zawodowe bezpośrednio na sta-
nowisku pracy. Zdobyte w ten sposób do-
świadczenie jest nieocenionym atutem przy 
poszukiwaniu zatrudnienia.

W imieniu Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej SA swój podpis pod dokumentem 
złożył Artur Wojtków – zastępca prezesa 
Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej, 
w imieniu ZSP – Teresa Stasik-Szyszka, 
dyrektor Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli 
także dyrektor JSW KWK „Budryk” Jaro-
sław Adamek, dyrektor Pracy JSW KWK 
„Budryk” Adam Ratka, dyrektor Biura 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi w JSW 
SA – Adam Wielorz oraz przewodniczący 
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
KWK „Budryk” Grzegorz Sewerin.

„Wszystkie Kolory Świata”
Nasza szkoła wzięła udział w ogólno-

polskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” 
zorganizowanej przez UNICEF Polska. 
Uczniowie przygotowali szmaciane laleczki, 
które następnie czekały na swoich nowych 
właścicieli. Podczas akcji udało się zebrać 
400 zł, które zostały już przelane na konto 
UNICEF, by jak najszybciej mogłyby zostać 
zakupione szczepionki ratujące życie dzie-
ci. Wszystkim projektantom, wykonawcom 
laleczek, a także ich nowym opiekunom 
i darczyńcom gorąco dziękujemy.

„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNI-
CEF, która już po raz piąty została przepro-
wadzona w polskich placówkach edukacyj-
nych. Ma ona na celu wsparcie programów 
szczepień ratujących życie dzieci w na-
juboższych krajach świata. W ramach akcji 

uczniowie własnoręcznie projektują i szyją 
szmaciane laleczki. Każda z nich ma nadane 
imię i przypisany kraj, z którego pochodzi.

Celem projektu jest kształtowanie wśród 
dzieci i młodzieży postawy tolerancji 
i otwartości na inne kultury, jak również 
uświadamianie, że pomoc innym może być 
nie tylko pożyteczna, lecz także przyjem-
na. Nasi uczniowie nie tylko szyli lalki, ale 
i mieli okazję poznać bliżej życie dzieci 
w różnych rejonach świata podczas lekcji 
geografii Iwony Sznapki. Z kolei na lek-
cjach języka polskiego z Aleksandrą Zupok 
rozmawiali o empatii, przyjaźni i zaletach 
wolontariatu.

Poprzednie cztery edycje akcji „Wszyst-
kie Kolory Świata” cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony szkół i przed-
szkoli. Dotychczas uczestniczyło w niej 
ponad 2,5 tysiąca placówek z całej Polski. 
Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczno-
ści, udało się pozyskać prawie 2,7 miliona 
złotych na ratowanie dzieci w Sierra Leone, 
Czadzie, Sudanie Południowym i Angoli. 
Zebrane fundusze umożliwiły zaszczepienie 
setek tysięcy dzieci.

Laboratorium Pana Korka
12 marca odbył się niecodzienny pokaz 

eksperymentów szalonych naukowców La-
boratorium Pana Korka. Pokaz ten był na-
grodą, którą dla szkoły wywalczyła kl. VIc 
wraz z wychowawczynią Jolantą Spyrą, 
zajmując III miejsce w konkursie „Kam-
pania Ekologiczna Kopalni Wiedzy” pod 
patronatem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
Podczas dwóch godzin lekcyjnych sym-
patyczna ekipa naukowców w kolorowych 
fartuchach pokazała uczniom klas VI i VII, 
że fizyka i chemia nie są nudne. Uczniowie 
samodzielnie wykonywali wiele doświadczeń 
z ciekłym azotem oraz uczestniczyli w wiel-
kim wybuchu piany i kolorowych piłeczek.
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Wywrócona bajka…
9 marca odbył się w ARTerii fantastyczny, pouczający spektakl dla dzieci, 
oparty na powszechnie znanej baśni opowiadającej o Czerwonym Kaptur-
ku i jego leśnych przygodach. Teatr Kultureska przedstawił małym widzom 
odmienioną wersję tej historii…

Celem było pokazanie ciemniejszej, 
zaczarowanej strony lasu, która po wielu 
poszukiwaniach winowajcy okazała się 
być najzwyczajniej zanieczyszczona i za-
niedbana. To zdecydowanie mogło skłonić 
młodszych i starszych widzów do pewnej re-
fleksji oraz pomogło zrozumieć wszystkim 

obecnym, że oni sami także mają wpływ 
na czystość i wygląd otaczającej nas przy-
rody. Sam spektakl oparty jest na autor-
skiej, bajkowej muzyce oraz przezabawnym 
scenariuszu. Zespół Kultureski nawiązał 
z publicznością świetny kontakt i rozbawił 
nie tylko dzieci, ale również ich opiekunów.

Możliwości wsparcia finansowego do zakupu urządzeń grzewczych w Gminie Ornontowice
Forma wsparcia DOTACJA DOFINANSOWANIE

Źródło finansowania Budżet Gminy Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
przekazywane przez Urząd Marszałkowski

Budynki objęte wsparciem Istniejące budynki mieszkalne/lokale,
w tym budynki w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza (do 20 m2 powierzchni)

Istniejące budynki mieszkalne/lokale
Nowo wybudowane budynki mieszkalne

Nabór wniosków od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku przez cały rok

Kiedy składa się wniosek? Przed zakupem i montażem kotła Po zakupie i montażu kotła

Kolejność przyjmowania wniosków Wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu, przy 
czym pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wymiany 
starych kotłów węglowych mających na dzień 1 września 
2017 r. powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie 
posiadających tabliczki znamionowej

Wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu

Procedura wniosek → umowa z Gminą → zakup i montaż kotła → 
zgłoszenie zakończenia zadania → kontrola urządzenia 
→ wypłata dotacji

zakup i montaż kotła → wniosek → kontrola urządzenia → 
umowa z Gminą → wypłata dofinansowania

Wysokość wsparcia Do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub 
lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż:
— kocioł opalany paliwem stałym, 5 klasy (węgiel 

kamienny, biomasa) – 2.500,00 zł,
— kocioł gazowy kondensacyjny – 3.000,00 zł,
— kocioł olejowy – 3.000,00 zł,
— pompa ciepła – 3.500,00 zł,
— węzeł cieplny – 3.000,00 zł

Dla istniejących budynków – do 50% wartości urządzenia 
(dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak 
nie więcej niż 3000,00 zł brutto dla: kotłów węglowych 
i na biomasę 5 klasy z automatycznym dozowaniem 
paliwa, kotłów gazowych, olejowych, pomp ciepła, 
na energię elektryczną i wkładów kominkowych.
Dla nowo wybudowanych budynków – do 50% 
wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu 
mieszkalnego), jednak nie więcej niż 3000,00 zł brutto dla 
kotłów gazowych i pomp ciepła.

Co ile przysługuje wsparcie? co 10 lat,
licząc od daty podpisania ostatniej umowy o dotację lub 
dofinansowanie

co 10 lat,
licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po dacie 
zawarcia umowy dofinansowania

Inne informacje Realizacja inwestycji do 31 października danego roku. 
Wypłata dotacji w roku, w którym złożyło się wniosek.

Rozliczenie z dofinansowania z Urzędem Skarbowym 
na podstawie PIT-u otrzymanego z Gminy
(podatek od otrzymanego dofinansowania)

Dotację i dofinansowanie można łączyć ze wsparciem z Programu „Czyste powietrze”, realizowanego przez WFOŚiGW w Katowicach

Przypomnienie o terminach 
wymiany urządzeń grzewczych

Urząd Gminy Ornontowice przypomi-
na, zgodnie z zapisami tzw. uchwały anty-
smogowej, o terminach wymiany urządzeń 
grzewczych, których eksploatacja nastąpiła 
przed dniem 1 września 2017 r. Do końca 
2021 r. – w przypadku instalacji eksploato-
wanych w okresie powyżej 10 lat od daty 
ich produkcji lub nieposiadających tabliczki 
znamionowej; do końca 2023 r. – w przy-

padku instalacji eksploatowanych w okre-
sie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji; 
do końca 2025 r. – w przypadku instalacji 
eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat 

od daty ich produkcji; do końca 2027 r. – 
w przypadku instalacji spełniających wy-
magania w zakresie emisji zanieczyszczeń 
określonych dla klasy 3 lub klasy 4.
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Helena Szynkarczok
ORNONTOWICKIE BZY

Wypożycz czasopisma!
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornon-

towicach posiada w ofercie gazety i czaso-
pisma, które można bezpłatnie wypożyczać 
do domu, na okres nie dłuższy niż dwa tygo-
dnie. Żeby skorzystać z takiej możliwości, 
trzeba być czytelnikiem naszej biblioteki. 
Na bieżąco prenumerowane i dostępne 
są następujące tytuły: National Geographic, 
Kino, Śląsk, Wiedza i Życie, Świat Nauki, 
Focus, Focus Historia oraz Focus Historia 
Ekstra. Serdecznie zapraszamy!

„Mała książka – wielki człowiek”
Od września 2018 r. Gminna Biblioteka 

Publiczna w Ornontowicach bierze udział 
w projekcie Instytutu Książki „Mała książ-
ka – wielki człowiek”, który jest kierowany 

do dzieci w wieku 3 lat i ich rodziców.
W akcji bierze udział 33 trzylatków – tyle 

dotychczas wydano książkowych wyprawek 
i Kart Małego Czytelnika. Podczas wizyty 
w bibliotece, zakończonej wypożyczeniem 
przynajmniej jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje na-
klejkę do Karty, a po uzyskaniu dziesięciu 
zostaje uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania. Jako pierwszy dyplom otrzymał 
Rafał Polok. Gratulujemy!

Od stycznia Biblioteka zaprasza do udzia-
łu w projekcie dzieci z rocznika 2016. Wy-
starczy przyjść do placówki, założyć konto 

czytelnika i wypożyczać książki. Przy oka-
zji dziecko poznaje ciekawe miejsce, jakim 
jest biblioteka oraz staje się pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.

W handlu pracuje od 1971 r., od czasu ukończenia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ty-
chach. Pierwszą pracę podjęła w Mikołowie, w sklepie należącym do katowickiej WSS 
„Społem”. Kiedy jednak wyszła za mąż i na świat przyszły jej córki, nie mogła już sobie 
pozwolić na długie dojazdy do pracy. W 1987 r. została w Ornontowicach kierownikiem 
pawilonu handlowego przy ul. Zwycięstwa. Niebawem wydzierżawiła go od GS w Gie-
rałtowicach z/s w Przyszowicach, by po latach, w 2000 r. wykupić go na własność.
Mimo iż na przestrzeni ostat-
nich dziesięcioleci rynek zdo-
minowały duże sieci handlowe, 
pawilon spożywczo-przemysło-
wy Heleny Szynkarczok jest 
przykładem dobrze prosperują-
cej firmy, którą wyróżnia bardzo 
duży asortyment i jakość ofero-
wanego towaru. Kolejny walor 
to wyjątkowo miła obsługa ca-
łego personelu. Wśród dziesię-
ciu zatrudnionych osób są trzy 
córki właścicielki – Sabina, 
Sylwia i Klaudia. Zdaniem Pani 

Heleny wszystko to razem skła-
da się na zadowolenie klientów 
i ich zaufanie, które w firmie tej 
stawia się na pierwszym miej-
scu. I być może byłby to sklep 
jakich przecież wiele, gdyby nie 
duże wsparcie dla miejscowych 

inicjatyw, organizacji społecz-
nych i placówek oświatowych. 
Korzystają z niego m.in. Chór 
„Jutrzenka”, Teatr „Naumio-
ny”, GKS „Gwarek”, Ochronka 
i Zespół Szkolno-Przedszkolny. 
Pani Helena nie kryje satysfak-

cji z tego, że może pomagać 
innym, a korzystając z okazji 
pragnie podziękować tym, któ-
rzy rekomendowali jej firmę 
do „Ornontowickich Bzów”. 
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100 słów na 100-lecie 
niepodległości Polski

15 marca w sali ARTerii w Ornonto-
wicach odbyło się spotkanie promu-
jące publikację książki „Słowa waż-
ne dla ornontowiczan z perspektywy 
ostatnich 100 lat historii”.

Publikacja powstała w ramach projek-
tu „100/100 czyli 100 słów na 100-lecie 
Niepodległości” i została sfinansowana 
ze środków Narodowego Centrum Kultu-
ry. Koordynatorem projektu była dyrek-
tor ARTerii Aleksandra Malczyk, która 
wspólnie z Towarzystwem Miłośników Or-
nontowic zaprosiła do udzielenia wywia-
dów mieszkańców Ornontowic o różnym 
doświadczeniu życiowym i zawodowym. 
W grupie zaproszonych byli: nauczycielka, 
ksiądz, inżynier, górnik, kolejarz, organi-
sta, krawcowa, ogrodnik, piekarz, pszcze-
larz, modelarz i inni. Wspólnie z Moniką 
Orłowską-Przybyłą zaproszono młodzież 
z ornontowickiego gimnazjum do przepro-
wadzenia wywiadów, która uprzednio zosta-
ła zapoznana z zasadami przeprowadzania 
wywiadu językowego przez prof. Ewę Ko-
łodziejek, zaś z zasadami sztuki dziennikar-
skiej przez dziennikarkę Magdę Mleczko. 
Piękne, a zarazem wzruszające opowieści 
pozwoliły odkryć piękno słowa mówione-
go przeplatanego coraz rzadziej słyszaną 
„śląską godkę”.

Kolejnym etapem było znalezienie 
100 słów z perspektywy historii związanych 
z życiem mieszkańców Ornontowic. Na pod-
stawie tych 100 słów zostało wybranych 
10 ważnych słów z perspektywy 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
10 słów stało się kanwą do zorganizowania 
gry terenowej, w której mieszkańcy Ornon-
towic wcielili się w rolę poszukiwaczy kap-
suły czasu z ważnymi słowami, zakopanej 
100 lat temu przez naszych przodków. Tych 
10 słów to: Dom, Samorządność, Święto-
wanie, Strata, Rodzina, Praca, Odwaga, 
Podział, Bóg – Wiara, Patriotyzm lokalny. 
Jedno z tych dziesięciu słów wybrała grupa 
filmowa Filmovies do produkcji krótkome-
trażowego filmu, w którym słowo Rodzina 
w zestawieniu ze słowem Bohater pokazano 
z perspektywy młodego pokolenia. Pokaz 
tego filmu został nagrodzony dużymi bra-
wami przez uczestników spotkania.

W publikacji został również umieszczo-
ny wykład historyczny Urszuli Pali z okazji 

100-lecia odzyskania niepodległości. Na-
stępnie przekazano pierwsze egzemplarze 
publikacji wszystkim uczestnikom spotka-
nia. – Przekazując na Państwa ręce niniejszą 
publikację mam nadzieję, że „usłyszycie” te 
emocje, wzruszenia, smutki i radości, któ-
rych byliśmy świadkami w trakcie realizacji 
tego projektu – powiedziała dyrektor ARTe-
rii A. Malczyk na zakończenie spotkania.

Andrzej Kotyczka
Towarzystwo Miłośników Ornontowic

„Godzina dla Ziemi” jest akcją związaną z zieloną polityką stworzoną przez Światowy Fundusz na rzecz 
Przyrody (WWF). Przeprowadzona jest w każdą ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 r. Ma ona 
na celu nakłonienie ludzi, a także korporacje, do wyłączenia na jedną godzinę świateł oraz urządzeń 
elektrycznych w domach i biurach.

Każdy z nas ma szansę wysłać sygnał, że zależy mu na przyszłości naszej planety poprzez wyłą-
czenie światła między 20.30 a 21.30. Jest to również okazja do zastanowienia się nad zachodzącymi 
zmianami klimatu i nad tym jak można osobiście zaangażować się w ochronę środowiska. Zachęcamy 
Mieszkańców do włączenia się w akcję – aby wziąć w niej udział wystarczy wyłączyć światło 
na jedną, symboliczną godzinę w sobotę 30 marca o 20.30. Gmina Ornontowice także włącza się 
w tę inicjatywę, wyłączając oświetlenie kilku zarządzanych przez siebie obiektów.

Godzina  
dla Ziemi
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GWAREK ORNONTOWICE

Drużyna żeńska
Drużyna funkcjonuje od roku 2013. Wszystko rozpoczęło 
się od zajęć na „Orlikach” przy ulicach Okrężnej i Aka-
cjowej. Pierwszym trenerem i założycielem był Łukasz 
Rakowski, który z żeńską drużyną Gwarka zdobył II 
miejsce na turnieju ligi Orlika w roku 2014 oraz prowa-
dził zespół w trzecioligowych rozgrywkach piłki nożnej 
od sezonu 2014/2015.

Zawody narciarskie
27 lutego w Wiśle na stoku Siglany odbyły się powiatowe 
zawody narciarskie. Startowało w nich 180 zawodników. 
Ornontowice reprezentowała trzydziestoosobowa grupa 
młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

Sezon 2016/2017 rozpoczę-
łyśmy pod wodzą nowej trenerki 
Bożeny Słotoś, która opuściła 
drużynę przed startem sezonu 
2017/2018. Od tego czasu dru-
żyna występuje pod wodzą Ro-
berta Pluty, z którym na dzień 
dzisiejszy znajduje się na trzecim 
miejscu ligowej tabeli, po zakoń-
czeniu rozgrywek rundy jesien-
nej w sezonie 2018/2019, zdo-
bywając 25 punktów, strzelając 
24 bramki i tracąc 15.

Przed startem rundy wiosen-
nej drużyna rozegrała dwa me-
cze kontrolne. Pierwszy z Czar-
nymi Sosnowiec 9 marca, który 
został rozegrany na wyjeździe 
i zakończył się wynikiem remi-
sowym 2:2. Bramki w tym me-
czu strzelały dla nas Patrycja 
Długi i Karolina Pastor. Drugi 

mecz, 16 marca, zakończył się 
naszym zwycięstwem w starciu 
z Rozbarkiem Bytom po bram-
ce Weroniki Pogobonowskiej 
w końcówce spotkania.

Drużyna składa się z 28 za-
wodniczek w wieku od 13 do 34 
lat. Mimo sporej różnicy lat pa-
nuje w niej przyjemna atmos-
fera, a jest jedna z kluczowych 
kwestii w dążeniu do sukcesu.

Pierwszy ligowy mecz ro-
zegramy już 31 marca na wy-
jeździe, a naszym rywalem bę-
dzie SWD Wodzisław Śląski. 
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do wcielenia się 
w rolę dwunastego zawodnika, 
który poniesie nasza drużynę 
w kierunku zwycięstwa! Start 
godzina 11.00.

Karolina Pastor

Trzecie miejsce zajęły dziew-
częta (rocznik 2005 i starsze), 
zaś na miejscu czwartym upla-
sowali się chłopcy (roczniki 
do 2005). Opiekunami naszym 
młodych narciarzy byli Iwona 
Sznapka, Justyna Kowalska, 

Łukasz Hauke, Grzegorz Zuber 
i Karol Zuber. W ich imieniu 
składamy podziękowania dla 
Zakładu Gospodarki Zasobami 
Gminy za zorganizowanie trans-
portu na zawody. 

Piłka nożna zawsze 
na pierwszym miejscu

– Jak zaczęła się Twoja przy-
goda z piłką? Tradycje rodzin-
ne? A może po prostu ojciec 
zaprowadził Cię na pierwszy 
trening?
– Z tego co pamiętam, to brat 
zaczął pierwszy chodzić na tre-
ningi. Mieliśmy wspólnych zna-
jomych, zawsze trzymaliśmy się, 
więc już na drugi lub trzeci jego 
trening poszedłem z nim. I tak 
się zaczęło, że w tej samej dru-
żynie zaczęliśmy w Ornontowi-
cach trenować od małego.
– Dobrze wspominasz naj-
młodsze lata na boisku?
– Tak, dobrze. Może z wyjąt-
kiem kilku takich momentów, 
kiedy zmieniano nam trenerów. 
Wiadomo, że mieliśmy swoje 
przyzwyczajenia i chcieliśmy 
pracować tylko z jednym i tym 
samym trenerem. Potem jednak 
zrozumieliśmy, że wychodzi nam 
to na dobre, bo pojawia się coś 
nowego.
– Z czego wynikały te zmiany?
– Chyba ze zmiany władzy 
w klubie. Pamiętam, że były 

jakieś bunty o to, ale teraz jak 
na to patrzę, to myślę, że każdy 
zawodnik powinien z wiekiem 
zmieniać trenerów, bo każdy 
z nich ma inne przyzwyczajenia, 
inny styl treningów i chce cze-
goś innego od zawodnika.
– Dlaczego piłka nożna?
– Cały czas praktycznie tylko 
w piłkę graliśmy na osiedlu, 
całe dnie spędzaliśmy na bo-
isku. I tak od małego. Później 
miałem jeszcze okres, gdy gra-
łem w siatkówkę. Mam do tego 
w miarę dobre predyspozycje, 
ale jednak to piłka nożna była 
zawsze na pierwszym miejscu.
– Jesteś już chyba w pełni 
ukształtowanym zawodni-
kiem, choć do niedawna tym 

Gdańsk, gdzie miałem być czte-
ry lata, ale spędziłem tam tyl-
ko siedem miesięcy. Zmieniłem 
klub, poszedłem do Zagłębia Lu-
bin na rok, no i stamtąd zosta-
łem wypożyczony do Górnika.
– Górnik to spełnienie ma-
rzeń?
– Wiesz, w piłce jest tak – albo 
mi się przynajmniej wydaje – 
że nie ma co planować. Może 
być tak, że dostaje się ofertę 
z drugiego końca Polski i cza-
sami mamy tylko jeden czy dwa 
dni na zmianę. Jestem zawo-
dowcem. Z Górnikiem jednak 
wiąże mnie to, że do tego klu-
bu miałem pójść jeszcze przed 
Piastem, który chciał mnie już 
do I ligi i takie też ustalenia 
z trenerem Bałuszyńskim pod-
jęliśmy. Wspólnie zdecydowali-
śmy, że będzie to najlepszy krok.
– Co zawdzięczasz Ornonto-
wicom?
– Tu oczywiście wszystko się za-
częło, ale nie chcę kogoś kon-
kretnie wymieniać, aby nikogo 
nie pominąć.

chłopcem, którego wspomi-
nasz. Chciałbyś coś powiedzieć 
tym, którzy teraz są małymi 
chłopcami?
– Tak, chciałbym im powiedzia-
łem, żeby wykorzystali warun-
ki, jakie obecnie mają. Szkoda 
je marnować, szkoda nie wyko-
rzystać. Powstały „Orliki”, więc 
jest gdzie chodzić i grać po za-
jęciach w szkole. Fajnie by było, 
żeby te „Orliki” były pełne, 
żeby chłopcy grali na boiskach, 
a nie na komputerach. Chodzi 
też o to, aby w młodym wieku 
cieszyli się piłką, bo na jakieś 
taktyki przyjdzie jeszcze czas. 
Ważne, żeby spróbować, choć 
oczywiście nic na siłę, czyli jak 
czasami próbują robić to rodzi-
ce. Jeśli chłopak połknie bakcy-
la, to już będzie dobrze i samo 
wszystko przyjdzie.
– Przypomnij, jak do tej pory 
rozwijała się Twoja kariera?
– Najpierw nasz Gwarek, póź-
niej Piast Gliwice, gdzie posze-
dłem do I ligi za czasów trenera 
Brosza. Spędziłem tam dwa lata 
i jako drużyna wywalczyliśmy 
awans do Ekstraklasy. Póź-
niej Pogoń Szczecin przez trzy 
lata. Teoretycznie następny był 

Rozmowa z MATEUSZEM MATRASEM 
– piłkarzem Górnika Zabrze
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Program pn. „Słoneczna Gmina Ornontowice”
Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż wniosek aplikacyjny do udziału w naborze dotyczącym budowy instalacji 

fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 
został złożony w dniu 23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego z uwagi na zmiany regulaminu konkursu 23 stycznia 
2018 r. wydłużył termin trwania naboru dla konkursu z 26 marca 2018 r. do 29 maja 2018 r. Początkowo zmianie uległ również 
termin rozstrzygnięcia naboru z września 2018 r. na listopad 2018 r. Następnie Zarząd Województwa Śląskiego informował 
o kolejnych zmianach terminów z listopada 2018 r. na styczeń 2019 r., a następnie ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r. Zmiana 
terminu wynikała z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs. Ostatnią informacją opublikowaną w dniu 27 
lutego 2019 r. na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego jest informacja, iż z uwagi na toczące 
się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze termin rozstrzygnięcia konkursu ulega zmianie z lutego 2019 r. 
na marzec 2019 r. Informacje na bieżąco można śledzić na stronie: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

Gminne nieruchomości przy ul. Sosnowej
Gmina Ornontowice posiada teren mieszkaniowy położony przy ul. Sosnowej stanowiący własność Skarbu Państwa 

w użytkowaniu wieczystym Gminy Ornontowice. Podstawowe przeznaczenie terenu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na sprzedaż prawa 
użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości gruntowych: działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha, 
działka nr 3148/170 o powierzchni 0,0722 ha, działka nr 3151/170 o powierzchni 0,0785 ha. Pozostałe działki wystawiane będą 
systematycznie na sprzedaż w latach następnych. Oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stronie internetowej 
www.bip.ornontowice.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki 
Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem tel. 32 33 06 229.

Kontrole urządzeń grzewczych
Kończy się sezon grzewczy, pomimo tego w dalszym ciągu prowadzone są kontrole indywidualnych urządzeń grzewczych, 

wynikające także ze zgłoszeń mieszkańców. Aby przeciwdziałać procederowi nielegalnego spalania odpadów, gmina 
podpisała z Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju umowę w zakresie 
poboru i badania próbek odpadów paleniskowych, pochodzących z indywidualnych urządzeń grzewczych (gospodarstw 
domowych). Próbki popiołów do badań laboratoryjnych będą pobierane w sytuacji podejrzenia spalania odpadów w urządzeniu 
grzewczym. Jeżeli ekspertyza z przeprowadzonego badania potwierdzi, że dopuszczono się spalania odpadów, będzie ona 
stanowiła materiał dowodowy w postępowaniu sądowym. Spalanie odpadów jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny 
do wysokości 5.000 zł.

Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!
Informujemy mieszkańców o obowiązku wymiany dowodu osobistego, w przypadku stwierdzenia jego nieważności 

lub zbliżającego się terminu ważności dokumentu, który można sprawdzić w jego prawym dolnym rogu. Nie podlegają 
wymianie dowody osobiste z nieoznaczonym terminem ważności. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć 
w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.
obywatel.gov.pl, jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany. Przypominamy, że dokument wydawany jest 
bezpłatnie. Nieważny dowód osobisty jest bezużyteczny w obrocie prawnym. Nie potwierdza tożsamości oraz obywatelstwa, 
co uniemożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach czy bankach.

Dotacja do wymiany kotłów c.o.
Informujemy, iż w dniu 27 marca 2019 r. wejdzie w życie Uchwała Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 

2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć 
służących ograniczeniu niskiej emisji. Wnioski o przyznanie dotacji można składać w terminie od 27 marca do 30 kwietnia 2019 r., 
pod warunkiem, że nadzór prawny Wojewody nie uruchomi procedury wszczęcia postępowania nadzorczego. Druki wniosków 
dostępne są od 25 marca br. w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój 108) oraz za pośrednictwem 
strony internetowej, w zakładce Dla mieszkańców/Ochrona środowiska/Dotacje do montażu kotłów, usuwania azbestu.

Dyżury radnych
Informujemy, że oprócz stałego dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, który odbywa się w każdą środę w godzinach 

16.00-17.00 w biurze nr 316 Urzędu Gminy Ornontowice, w kwietniu rozpoczynają swoje dyżury również poszczególni radni. 
Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 33-06-221.

Radny Termin Miejsce
Sebastian Spyra 10 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Katarzyna Walczak 17 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro

Sesja Rady Gminy Ornontowice w kwietniu
Kolejne posiedzenie Rady Gminy Ornontowice zaplanowano na 25 kwietnia. Tym razem radni zajmą się podczas sesji m.in. 

stanem technicznym dróg, w tym zakresem niezbędnych inwestycji i remontów. Przedmiotem obrad będzie także współpraca 
gminy z organizacjami Pozarządowymi.
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 dozór średni: – górniczy – elektryczny  
– mechaniczny
 elektromonterów z uprawnieniami do 1 kV
 ślusarzy
 górników strzałowych
 górników
 górników operatorów ładowarek
 górników kombajnistów

FIRMA PROCARBON
zatrudni na dogodnych warunkach do pracy pod ziemią:

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w siedzibie firmy:  
Bytom, ul. Żołnierska 72, w godz. 8.00-15.00, info. tel.: 665-508-228, 32 388-61-11  

e-mail: rekrutacja@procarbon.com.pl

 górników do obsługi torkretnicy
 młodszych górników
 zaplataczy lin
 pomoce dołowe
 cieśli górniczych
 kotwiarzy
 osoby bez doświadczenia  

w pracy pod ziemią

Praca na terenie: KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice
Zapewniamy:   stałą pracę  wysokie wynagrodzenie
	  możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

CENNIK REKLAM
Powierzchnia Strony wewnętrzne Ostatnia strona
Cała strona 440 zł 880 zł
½ strony 220 zł 440 zł
¼ strony 110 zł 220 zł
1/8 strony 55 zł 110 zł
1/16 strony 27,50 zł 55 zł
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