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Obwieszczenie Wójta Gminy Ornontowice
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Ornontowice podaje do wiadomości wybor-
ców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Okrężna, Zwycięstwa (31A - 205), (90 - 252), Chudowska, Kolejo-
wa (41 - 195), (28 - 128), Kwiatowa, Myśliwska, Solarnia, Zachodnia, 
Ogrodowa, Pośrednia, Polna (21 - 45), (18 - 56).

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zwycięstwa 7, 
43-178 Ornontowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Cicha, Krótka, Spokojna, Zwycięstwa (3 - 29), (4 - 88), Bankowa, 
Boczna, Graniczna, Jasna, Lipowa, Nowa, Słoneczna, Karola Miarki, 
Klasztorna, Klonowa, Leśna, Skośna, Zamkowa, Bukowa, Żabik, Cy-
prysowa, Hutnicza, Jarzębinowa, Sosnowa, Świerkowa, Tartaczna.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zwycięstwa 7, 
43-178 Ornontowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Dworcowa, Kolejowa (1 - 39), (2 - 26), Orzeska, Polna (1 - 19A), (2 
- 16B), Grabowa, Łąkowa, Akacjowa, Działkowa, Bujakowska, Brzo-
zowa, Marzankowice.

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zwycięstwa 7, 
43-178 Ornontowice
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także 
wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszo-
ny do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III najpóźniej do dnia 
13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy po-
siadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej eg-
zystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać zło-
żony do Wójta Gminy Ornontowice najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

W ZWIĄZKU Z POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 25 LUTEGO 2019 r. 
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

INFORMUJEMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY
26 maja 2019 r. w Polsce odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.

W 13 wielomandatowych okręgach wyborczych wyborcy będą wybierać 52 europosłów,
którzy na 5 lat zasiądą w ławach w Strasburgu i Brukseli.

TERMIN I MIEJSCE WYBORÓW
Termin wyborów przypada na dzień 26 maja 2019 r.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach 7.00–21.00.
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1, 2 i 3 mieścić się będą 
na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym w Ornontowicach, przy ul. Zwycięstwa 7. Wejście 
do lokali OKW – głównym wejściem do budynku Szkoły Podstawo-
wej. Wejście dla osób niepełnosprawnych od strony sali gimna-
stycznej i przedszkola.

JAK GŁOSOWAĆ?
Zagłosować można osobiście, poprzez pełnomocnika lub korespon-
dencyjnie. Wyborca może również głosować poza miejscem stałego 
zamieszkania lub poza granicami Polski, w tym celu należy zgłosić się 
do Urzędu Gminy i dopisać się do Stałego Rejestru Wyborców bądź 
pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania poza stałym miejscem 
zamieszkania. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na dopisanie się 
do spisu wyborców upływa 21 maja br. w lokalach wyborczych utwo-
rzonych w Polsce oraz 23 maja br. w lokalach wyborczych za granicą 
i na polskich statkach morskich. Wyborcy głosują stawiając znak X przy 
nazwisku tylko jednego kandydata.

Przypominamy o zabraniu ze sobą dowodu osobistego bądź innego 
dokumentu tożsamości ze zdjęciem!

Prosimy o zapoznanie się z Obwieszczeniem Wójta Gminy Ornon-
towice z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie informacji o numerach 
oraz granicach obwodów głosowania i wyznaczonych siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych.

Za sprawne przeprowadzenie głosowania odpowiedzialne będą 
Obwodowe Komisje Wyborcze nr 1, 2 i 3.

Ważne telefony:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 – 32 3306271
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 – 32 3306272
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 – 32 3306273
Biuro Ewidencji Ludności – 32 3306223
Urząd Gminy Ornontowice – 32 3306204
Pełnomocnik RKW – 32 3306217
Urzędnik Wyborczy – 32 3306270
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku-Białej – 33 8124598
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Sesja Rady Gminy Ornontowice 

I N F O R M A C J A  D L A  M I E S Z K A Ń C Ó W

Jak zgłosić podejrzenie 
spalania odpadów?

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

1) zgłoś to osobiście w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Go-
spodarki Gruntami (pokój nr 108, ewentualnie nr 113) lub telefonicznie – 
tel. 32 330-62-37 lub 32 330-62-29 w godzinach pracy Urzędu Gminy
2) zgłoś to na Komisariat Policji w Orzeszu (ul. Matejki 1, 43-180 
Orzesze), tel. 32 324-86-10 poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Kontrola, która potwierdzi spalanie odpadów może zakończyć się:
― mandatem w wysokości od 20 zł do 500 zł – nałożonym przez Policję,
― karą grzywny do 5000 zł – jeżeli sprawa trafi do sądu rejonowego.

Urząd Gminy w ramach podpisanej umowy z Centralnym Laborato-
rium Pomiarowo-Badawczym Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, 
może pobrać do badań próbki odpadów paleniskowych w celu stwier-
dzenia czy doszło do spalania odpadów.

PAMIĘTAJ JEDNAK!
Podczas rozruchu (rozpalania) kotła opalanego węglem, drewnem 
oraz po każdym dołożeniu paliwa na ruszt pojawia się tzw. proces 
dymienia.
Stare kotły węglowe (tzw. „kopciuchy”) nie spełniają norm emisji, 
dlatego też spalanie w nich paliw powoduje większą emisję pyłów niż 
w kotłach nowej generacji.
Nie zawsze gęsty dym unoszący się z komina świadczy o spalaniu 
niedozwolonych substancji.

Czego nie można spalać w indywidualnych kotłach, kominkach?
butelek PET, toreb foliowych, kolorowych gazet, książek, kartonów 
z nadrukami, pieluch, ubrań, kaloszy, gumowych opon, płyt MDF, 
płyt wiórowych, lakierowanego drewna, mebli, framug, starych okien 
oraz paliw zakazanych „uchwałą antysmogową” tj. węgla brunatne-
go, mułu, flotokoncentratu, wilgotnej biomasy (o wilgotności powyżej 
20%), paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnie-
niu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%

Zanieczyszczone powietrze wpływa negatywnie na:
→ układ oddechowy – problemy z oddychaniem, katar, kaszel, częste 
infekcje dróg oddechowych, astma, rak płuc
→ układ nerwowy – problemy z pamięcią i koncentracją, niepokój, 
depresja, choroba Alzheimera, udar mózgu, zaburzony rozwój dzieci, 
niższy iloraz inteligencji u dzieci
→ układ krwionośny – zaburzenia rytmu serca, niewydolność, choro-
ba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, zawał serca
→ układ rozrodczy – zaburzenia gospodarki hormonalnej, bezpłod-
ność, obumarcie płodu, przedwczesny poród

Nasi partnerzy z Neuss
W tym roku mija 20 lat od powstania powiatu mikołow-
skiego oraz 25-lecia współpracy z powiatem Neuss. 
Główne obchody zaplanowane zostały na 13-15 wrze-
śnia. Aby jednak zapewnić odpowiednią oprawę temu 
wydarzeniu, 25 marca w Starostwie Powiatowym odbyło 
się spotkanie przedstawicieli powiatu Neuss z władzami 
powiatu mikołowskiego oraz pięciu naszych gmin.

Witając gości z Niemiec 
starosta mikołowski Mirosław 
Duży przypomniał wkład po-
wiatu Neuss w tworzenie naszej 
wspólnoty powiatowej i wspar-
cie, jakiego wówczas udzielił. 
Mówił również jak ważne jest 
to, iż nasze oba kraje są częścią 
zjednoczonej Europy. – Euro-
pa osiągnęła sukces i aby nie 
paść ofiarą tego sukcesu musi 
być zjednoczona – podkreślił 
starosta M. Duży. Z kolei wice-
starosta powiatu Neuss Horst 
Fischer zwrócił uwagę jak 
ważne jest pokojowe współist-
nienie w Europie. – Dobrze, 
że razem budujemy dom, jakim 
jest Europa i wprowadzamy 
w tę ideę młode pokolenie – za-
znaczył. W spotkaniu ze strony 
niemieckiej uczestniczył poza 
wicestarostą H. Fischerem, któ-
ry odwiedził nasz powiat wraz 
ze swoją małżonką, przybyli 
dyrektor Urzędu Powiatowego 
Neuss Dirk Brugge, przewod-
niczący Komitetu Partnerskiego 
Franz-Josef Radmacher, Karl 
Kress z Towarzystwa Przyja-
ciół Miasta Zons, były starosta 
Dieter Patt, Lydia Merker 
– dyrektor biura ds. europej-
skich oraz Georg Muschalik. 
Powiat mikołowski poza staro-

stą reprezentowali wicestarosta 
Tadeusz Marszolik, członko-
wie Zarządu Powiatu Graży-
na Nazar i Henryk Stencel, 
sekretarz powiatu Łukasz Ry-
guła oraz naczelnik Wydziału 
Promocji Rozwoju i Polityki 
Zdrowotnej Aleksandra Ła-
taś-Makuch. Orzesze repre-
zentował burmistrz Mirosław 
Blaski, Wyry – wójt Barbara 
Prasoł, Ornontowice – wójt 
Marcin Kotyczka, obecni byli 
również pracownicy biur pro-
mocji i jednostek kultury z gmin 
naszego powiatu. Poza spotka-
niem w starostowie, w trakcie 
którego omówiono propozycję 
wrześniowych obchodów, go-
ście z Neuss odwiedzili m.in. 
Łaziska Górne i Ornontowice 
oraz Hutę Szkła w Orzeszu. FB

(Aktualności Powiatu Mikołowskiego)

Kwietniowe posiedzenia Rady Gminy Ornontowice rozpoczęło się od gratula-
cji, jakie na ręce Bronisławy Porembskiej złożyli wójt Marcin Kotyczka i prze-
wodniczący Rady Henryk Nieużyła. Były one kierowane pod adresem Teatru 
„Naumiony”, który został laureatem prestiżowej nagrody – Złotej Maski.

Głównym tematem sesji była komplek-
sowa ocena stanu technicznego dróg gmin-
nych i powiatowych na terenie Ornonto-
wic, w tym zakresu niezbędnych inwestycji 
i remontów. Stąd obecność Mirosława 
Nowaka – wicedyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg Mikołowie, który odpowia-
dał na pytania radnych. W dalszej części 
obrad przedstawiono informację na temat 
współpracy gminy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz realizacji inwestycji. Trady-

cyjnie sprawozdania z prac między sesjami 
złożyli przewodniczący komisji branżowych 
i klubu radnych, zaś wójt omówił wykona-
nie uchwał i ustaleń Rady, a także sytuację 
finansową gminy.

Podjęte uchwały dotyczyły zmian w te-
gorocznym budżecie gminy i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Ornontowice 
oraz określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć nauczycie-
li pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6-letnie i młodsze. Ponadto radni 
przegłosowali zmiany w uchwale dotyczą-
cej przedsięwzięć służących ograniczeniu 
niskiej emisji, ustalili nowe stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
i przyjęli wieloletni program gospodarowa-
nia mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2019-2023. 
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W SPRAWIE PRZYŁĄCZENIA 
DO SIECI GAZOWEJ

Każdy Klient ubiegający się o przy-
łączenie do sieci gazowej PSG sp. z o.o. 
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty 
przyłączeniowej. Szczegółowe informacje 
dotyczące sposobu naliczania opłaty przy-
łączeniowej znajdują się w Taryfie PSG 
– www.psgaz.pl/taryfa

Następnie, z dniem zawarcia umowy 
o przyłączenie do sieci gazowej, rozpoczy-
na się proces realizacji umowy o przyłą-
czenie oraz zostaje zarezerwowana prze-
pustowość w obszarze dystrybucyjnym, 
w ilości zgodnej z parametrami określony-
mi w warunkach.

Gazownia realizuje sieć do granicy po-
sesji. Dodatkowo ponoszą Państwo koszty 
zaprojektowania i wybudowania wewnętrz-
nej instalacji gazowej.

Wnioski o określenie warunków przy-
łączenia do sieci gazowej należy składać 
w Gazowni:
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 398 55 52
https://www.psgaz.pl/oddzial-zaklad-ga-
zowniczy-w-zabrzu-dane-teleadresowe

Jednocześnie przekazujemy wykaz ulic, 
przy których na dzień dzisiejszy można 
podłączyć się do istniejącej sieci gazowej: 
Zwycięstwa (od północnej granicy gminy 
do ul. Chudowskiej rurociąg gazowy znaj-
duje się po stronie wschodniej i zachod-
niej), od ul. Chudowskiej do wiaduktu ko-
lejowego (rurociąg znajduje się po stronie 
zachodniej/konieczność wykonania prze-
wiertów pod drogą na stronę wschodnią), 
Okrężna, Ogrodowa, Kwiatowa, Cicha 
(od ul. Zwycięstwa do nr 12; 31), Krót-
ka, Nowa (od ul. Zwycięstwa do ul. Krót-
kiej), Lipowa, Słoneczna, Jasna, Boczna, 
Orzeska (droga przez park), Dworcowa, 
Kolejowa (od ul. Pośredniej do ul. Dwor-
cowej), Marzankowice (część przy nr od 18 
do 29), Grabowa (os. Zielone Wzgórze), 
Akacjowa, Działkowa, Bujakowska.

Dariusz Spyra

16 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielem Polskiej Spółki Ga-
zownictwa, na którym zostały przedstawione sprawy związane z moż-

liwością przyłączenia do sieci gazowej oraz zasady postępowania przy 
składaniu wniosków do Gazowni. Gazownia na bieżąco analizuje wszystkie 
złożone wnioski, dlatego najważniejsze jest, aby wniosek został złożony. 
Warunki przyłączenia do sieci gazowej wydawane są bezpłatnie.

MAJOWE ŚWIĘTA
Daty, o których należy pamiętać:
1 MAJA – Międzynarodowe Święto 
Pracy
2 MAJA – Dzień Flagi Rzeczypospo-
litej Polskiej
3 MAJA – Święto Konstytucji 3 Maja

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców 
na uroczystą mszę św. za Ojczyznę w dniu 
3 maja o godz. 9.00 oraz zachęcamy do 
uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej poprzez wywieszenie flag na bu-
dynkach swoich posesji.

UWAGA! 2 maja Urząd Gminy Ornon-
towice pracuje bez zmian (7.00-15.00).
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25-lecie poświęcenia 
Sztandaru „Solidarności”
6 kwietnia „Solidarność” KWK „Budryk” obchodziła 25-lecie poświęcenia 
Sztandaru Związku. Uroczysta msza św. odbyła się o godz. 15.00 w koście-
le parafialnym św. Michała Archanioła w Ornontowicach. Koncelebrowali 
ją ks. proboszcz Grzegorz Lech i ks. prałat Bernard Czernecki.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaproszo-
nym gościom sympatykom i przyjaciołom 
„Solidarności” za przybycie i uświetnienie 
obchodów 25-lecia Poświęcenia Sztanda-
ru Związku. W szczególności dziękujemy 
ks. prałatowi Bernardowi Czerneckiemu, 
emerytowanemu kapelanowi Śląsko-Dą-
browskiej „Solidarności”, który święcił ten 
sztandar w 1994 r. w Ornontowicach. Dzię-
kujemy posłance Izabeli Kloc, senatorowi 
Adamowi Gawędzie, przewodniczącemu 
Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” Domi-
nikowi Kolorzowi, przewodniczącemu Kra-
jowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego 
Bogusławowi Hutkowi, byłym przewodniczą-
cym naszego Związku Andrzejowi Jurecz-

ko i Andrzejowi Powała, dyrekcji kopalni 
w osobie dyrektora technicznego Jarosława 
Rutkowskiego i dyrektora pracy Adama 
Ratki, proboszczowi parafii ks. Grzego-
rzowi Lech, wójtowi Marcinowi Kotyczce, 
pocztom sztandarowym z kopalń JSW, ZWP, 
KSGWK i ZR, wszystkim delegatom oraz 
emerytowanym członkom Związku.

Po mszy św. dalsza część uroczystości 
odbyła się na sali PUS przy ul. Żabik. Wysłu-
chaliśmy tam okolicznościowych przemó-
wień, podziękowań oraz co najważniejsze 
uczciliśmy minutą ciszy przewodniczące-
go Józefa Kwapulińskiego, który święcił 
sztandar 25 lat temu, a pochowany został 
na cmentarzu parafialnym w Orzeszu-Jaś-

kowicach. Emeryci górniczy „Solidarności” 
zasłużeni dla Związku zostali wyróżnieni 
okolicznościowymi honorowymi odznaka-
mi – Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” 
JSW SA KWK „Budryk”. W ten oto sposób 
do historii przeszedł kolejny uroczysty dla 
naszego Związku dzień – dzień poświęcenia 
sztandaru, pod którym się zbieramy i który 
towarzyszy nam od 25 lat.

W tym miejscu nie możemy zapomnieć 
o wszystkich tych członkach Związku, na-
szych kolegach, którzy w godny sposób ten 
sztandar noszą – członkach pocztów sztan-
darowych, także im serdecznie dziękujemy 
za tak niezwykle uroczyste reprezentowanie 
naszego Związku.

Zbigniew Wiernicki

79. rocznica 
Zbrodni Katyńskiej
12 kwietnia na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji odbyły się obchody 
79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Organizatorami uroczystości było Ogól-
nopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. i KWP w Katowicach.

UCZCILI PAMIĘĆ
10 kwietnia przedstawiciele władz samo-
rządowych i policji złożyli wieńce i zni-
cze pod tablicą pamiątkową w Bujakowie, 
upamiętniającą 16 policjantów wojewódz-
twa śląskiego, pochodzących z Mikołowa, 
zamordowanych w 1940 roku na rozkaz 
Stalina w Kalininie oraz na ornontowic-
kim cmentarzu pod pomnikiem ku pamięci 
pomordowanych w 1940 r. przez NKWD 
policjantów pochodzących z Ornontowic.

Uczczono tym samym pamięć poległych, 
a także w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej 
upamiętniono ofiary tragedii, które zginęły 
w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. 
Kwiaty złożyli: wójt Marcin Kotyczka, sta-
rosta mikołowski Mirosław Duży, wicebur-
mistrz Mikołowa Iwona Spychała-Długosz, 
sekretarz Powiatu Mikołowskiego Łukasz 
Ryguła, radna Powiatu Mikołowskiego Mi-
rosława Lewicka, komendant powiatowy 
Policji w Mikołowie nadkom. Krzysztof 
Skowron oraz pierwszy zastępca komen-
danta powiatowego Policji w Mikołowie 
nadkom. Dariusz Waligóra.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 
przed Grobem Policjanta Polskiego, w któ-
rym spoczywają prochy nieznanego poli-
cjanta II RP – Ofiary Zbrodni Katyńskiej. 
W obchodach uczestniczyli członkowie 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina 
Policyjna 1939 r., komendant wojewódz-
ki Policji w Katowicach, delegacje służb 
mundurowych oraz władz państwowych 
i samorządowych województwa śląskiego. 
Obecni byli również przedstawiciele władz 
samorządowych Ornontowic z wójtem Mar-
cinem Kotyczką na czele oraz członkowie 
Rodziny Policyjnej z Ornontowic wraz 
z prezesem Oddziału Katowickiego tego 
Stowarzyszenia Bolesławem Piątkiem.

Po uroczystym podniesieniu flagi pań-
stwowej oraz odegraniu hymnu państwo-
wego przed Grobem Policjanta Polskiego 
zapalony został znicz pamięci. W intencji 
zamordowanych policjantów i ich rodzin 
modlili się policyjni kapelani. Odczytano 
Apel Pamięci zakończony salwą honorową 
ku czci zamordowanych policjantów II RP – 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Następnie przed 
Grobem Policjanta Polskiego zostały zapa-
lone znicze oraz złożone biało-czerwone 
wieńce i wiązanki kwiatów.

Po uroczystości goście zwiedzili Izbę 
Pamięci przy Zarządzie Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., 
po której oprowadzał przedstawiciel Zarzą-
du Grzegorz Grześkowiak. A.K.

KWIECIEŃ 2019    nr 4 (204)    ŁOS Ornontowic A K T U A L N O Ś C I 5



Wiosenne konkursy
W marcu wychowawcy świetlicy szkol-

nej przeprowadzili Szkolny Konkurs Pla-
styczny pt. „Nadchodzi wiosna”, który 
przeznaczony był dla uczniów klas I-VI. 
Ostatecznie do jury, w skład którego weszły 
Katarzyna Walczak, Monika Taistra-Ły-
ko, Justyna Bartosik i Anna Wajszczyk, 
napłynęło 31 prac, spośród których wybra-
no te najpiękniejsze. Wyniki w kategorii 
klas I-III przedstawiają się następująco: 
I miejsce – Błażej Sowa (kl. Ib) i Kacper 
Wojnar (Ia), II – Aleksandra Sekman (Id) 
i Mateusz Berezowski (Id), III – Natalia 
Jeleniewicz (Id) i Rafał Spyra (IIb), wy-
różnienia – Dominik Torz (Ia), Dominik 
Bijak (IIa), Zuzanna Szolc (IIb), Karoli-
na Bijak (Ib); w kategorii klas IV-VI: I – 
Wiktoria Kowalczyk (VIb), II – Angelika 
Sodzawiczny, (IVd), III – Marcin Białas 
(IVc), wyróżnienia – Justyna Machulik 
(IVd), Aurelia Dobosz (IVa), Natalia Mi-
chałowska (VIa).

Z końcem marca został rozstrzygnięty 
konkurs „Wiosenny witraż” organizowany 
przez Iwonę Kieler. Prace były bardzo cie-
kawe, można je oglądać na dwóch półpię-
trach szkolnych korytarzy. Oto wyróżnieni 
finaliści w klasach I-III: Błażej Sowa (Ib), 
Mateusz Rymarczyk (Ia), Karolina Bi-
jak (Ib), Jakub Kotyczka (Ib), Henryk 

Piontek (Id), Natalia Jeleniewicz (Id), 
Aleksandra Pindur (IIa); w klasach IV-
-VIII: Dominik Sowa (IVb), Emilia Barłóg 
(IVb), Amelia Morawska (IVd), Natalia 
Michałowska (VIa), Magda Machulik 
(VIIIa). Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy serdecznie.

Pamiętamy
Przed Świętami Wielkanocnymi nasi 

uczniowie uporządkowali teren wokół 
Pomnika przy ul. Kolejowej, wyczyści-
li Pomnik oraz złożyli kwiaty i zapalili 
znicze. Trwa kwiecień – miesiąc pamięci 
narodowej. Narodowa pamięć jest dobrem 
najwyższym. Wplata się w dzieje naszego 
narodu mogiłami poległych. „Pamiętajmy, 
świadomość własnej przeszłości pomaga 
nam włączyć się w długi szereg pokoleń, 
by przekazać następnym wspólne dobro – 
Ojczyznę” – mówił św. Jan Paweł II.

Mistrzowie Ortografii
W zmaganiach pomiędzy znawcami za-

sad polskiej pisowni z klas V-VI podczas 
Konkursu Ortograficznego wzięło udział 
24 uczniów naszej szkoły. W konkursowym 
dyktandzie nie zabrakło pułapek ortogra-
ficznych typu „gżegżółka”, „tchórz”, „rze-
żucha” i inne. Najlepsze wyniki osiągnęły: 
I miejsce – Luiza Kops (kl. V), II – Anna 
Stolarczyk (kl. V), III – Magdalena Ko-
randy (kl. VI).

Dzień Ludzi Bezdomnych
Uczniowie kl. Vb w ramach akcji samo-

rządu szkolnego, polegającej na przygoto-
waniu przez klasę obchodów święta niety-
powego w szkole, postanowili zorganizować 
pomoc dla osób bezdomnych. Dzień Lu-
dzi Bezdomnych jako nieformalne polskie 
święto obchodzone jest 14 kwietnia. Jego 
istnienie zainicjował twórca Stowarzyszenia 
Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdom-
ności Marek Kotański, a współpracował 
z nim Krzysztof Cybruch.

Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Rybniku – z Zespołem 
ds. Bezdomności. Jego kierownik Edyta 
Wąsowicz przedstawiła nam potrzeby osób 
bezdomnych, znajdujących się pod opieką 
OPS. Na podstawie uzyskanych informacji 
uczniowie kl. Vb ogłosili szkolną zbiórkę 
artykułów dla osób bezdomnych. Potrzebne 
były m.in. konserwy, jednorazowe maszyn-
ki do golenia, środki czystości, skarpety. 
Uczniowie wykonali również kartki z ży-
czeniami świątecznymi dla bezdomnych, 
które dołączyli do podarunków. 

Z przekazanych darów powstało 35 
paczek. Zostały one odebrane przez pra-
cowników rybnickiego OPS-u. W przed-
świątecznym tygodniu trafiły one do osób 
bezdomnych. Dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli akcję pomocy osobom bez-
domnym.

Iwona Woźniak z Naumionym 
laureatami „Złotej Maski”
1 kwietnia w opolskim Teatrze im. Kochanowskiego 
odbyła się ceremonia wręczenia nagród Złotej Maski. 
W prestiżowym gronie laureatów znalazł się ornonto-
wicki teatr, uhonorowany Nagrodą Specjalną za pro-
pagowanie kultury regionalnej w spektaklach i warsz-
tatach teatralnych. Wyróżnienia wręczył marszałek 
Jakub Chełstowski.

– Kultura jest jednym z priorytetów 
władz regionu, dlatego cieszę się, że teatry 
w województwie śląskim są w dobrej formie, 
o czym świadczy wysoki poziom artystyczny 
spektakli. Wszystkim ludziom teatru z okazji 
ich święta składam serdeczne życzenia po-
myślności w życiu zawodowym i osobistym, 
prosząc jednocześnie o wiele magicznych 
chwil, jakie daje kontakt ze sztuką i bezpo-
średni przekaz emocji płynących ze sceny. 
Gratuluję wszystkim nagrodzonym i mam 
nadzieję, że ta nagroda będzie wyróżnie-
niem, ale i motywacją do dalszej pracy – 
podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

W obecnej 51. 
edycji nagrody 
teatralnej „Złote 
Maski” w woje-
wództwie śląskim 
kandydowały przedstawienia, których pre-
miery miały miejsce w teatrach wojewódz-
twa śląskiego w 2018 r.

– To dla nas niezwykłe wyróżnie-
nie i ogromna promocja dla Ornontowic 
na skalę regionu. Cieszymy się, że dzię-
ki Złotym Maskom o Teatrze Naumionym 
usłyszał znów cały Śląsk – mówi Iwona 
Woźniak, reżyser Teatru.

Nauczycielski 
strajk zawieszony
Strajk pracowników oświaty stał się 
również ornontowicką rzeczywisto-
ścią. 8 kwietnia 2019 r. nauczyciele 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
przystąpili do ogólnopolskiego straj-
ku. Na 71. zatrudnionych nauczycieli 
w strajku, który aktualnie został za-
wieszony, wzięło udział 53 (tj. 75% 
ogółu zatrudnionych).

Podczas strajku Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nie był zamknięty, jednak zawie-
szone zostały wszystkie zajęcia dydaktycz-
ne. Mimo to egzaminy gimnazjalne oraz 
egzaminy ósmoklasistów przebiegły bez 
większych przeszkód.

Do czasu podjęcia decyzji przez Komitet 
Strajkowy o zawieszeniu strajku zapewnio-
ne były zajęcia opiekuńcze w szkole i przed-
szkolu, a informacje na temat bieżącej 
sytuacji publikowane były na stronach inter-
netowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
oraz Gminy Ornontowice. Pytania i wątpli-
wości można też było zgłaszać telefonicz-
nie, kontaktując się z sekretariatem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego.
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KONKURS NA NAJLEPSZĄ BABĘ WIELKANOCNĄ

Dla każdego coś pysznego!
12 kwietnia w ARTerii odbył się uwielbiany przez wszystkich smakoszy Kon-
kurs na Babę Wielkanocną. Nic dziwnego, jest to wydarzenie, które nie tylko 
może dać wiele satysfakcji miłośnikom wypieków, ale także daje możliwość 
poznawania nowych smaków, przepisów i ludzi.

sandra Malczyk. Wyniki przedstawiają się 
następująco: I miejsce – Joanna Małek, 
II miejsce – Matylda Oleś, III miejsce – 
Monika Kopiszka, wyróżnienie – Zofia 
Tabacka, Nagroda Publiczności – Joanna 
Małek.

Dziękujemy jurorom, a także wójto-
wi gminy za poświęcenie swojego czasu 
i udział w konkursie. 

Goście chętnie częstowali się babkami 
i wymieniali opiniami, mogli także od-
dać swoje głosy na wybraną przez siebie 
babę. ARTeria gościła na konkursie także 
wójta Marcina Kotyczkę, który również 
bardzo chętnie dołączył do głosowania. 
Co do samych wypieków – trzeba przyznać, 
że w tym roku konkurencja była naprawdę 
duża. Uczestnicy wykazali się niezwykłą 

kreatywnością i starannością, za co w póź-
niejszym czasie zostali godnie nagrodzeni 
– wpierw gromkimi brawami, później fan-
tastycznymi nagrodami. Było miło, pysznie, 
kolorowo i świątecznie, czyli tak jak być 
powinno!

Konkurs oceniało jury w składzie: Bar-
bara Skurczek, Bronisława Porembska, 
Lidia Szary oraz dyrektor ARTerii Alek-

SZUKANIE 
ZAJĄCZKA

18 kwietnia Rada Rodziców Przedszkola 
im. Kubusia Puchatka w Ornontowicach 
zorganizowała poszukiwania Zajączka dla 
wszystkich przedszkolaków. Dzięki wspa-
niałej pogodzie frekwencja dopisała, mimo 
że impreza zorganizowana została sponta-
nicznie i w bardzo krótkim czasie. Podczas 
tego popołudnia Park Gminny wypełnił się 
biegającymi w poszukiwaniu podarunków 
dziećmi. Gratulacje dla Rady Rodziców za 
świetny pomysł i duże zaangażowanie!

Przemysław Wiśniewski 
– Sportowa Osobowość 
Powiatu Mikołowskiego

35-lecie Chóru Jutrzenka”
Nasi wspaniali śpiewacy z Chóru „Jutrzenka”, którym 
przewodzi niezastąpiony prezes Jan Gołąb, tuż przed 
oddaniem gazety do druku świętowali jubileusz 35-lecia. 
Temu bardzo szczególnemu wydarzeniu chcemy poświę-
cić więcej miejsca na naszych łamach, zatem już teraz 
zapraszamy Czytelników na obszerną relację z tej uroczy-
stości w majowym wydaniu „Głosu Ornontowic”. 

Mieszkaniec Ornontowic Przemysław Wiśniewski – piłkarz Górnika Zabrze 
– znalazł się w gronie osób uhonorowanych przez Redakcję „Naszej Gazety” 
tytułem Sportowej Osobowości Powiatu Mikołowskiego.

Kolejną edycję tego zaszczytnego wy-
różnienia (za rok 2018) zorganizowano 
w ubiegłym miesiącu w sali widowiskowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikoło-
wie, gdzie w imieniu Przemysława Wiś- 
niewskiego statuetkę odebrał wójt Marcin 
Kotyczka. Laureatowi natomiast przekazał 

ją w Urzędzie Gminy Ornontowice, dołącza-
jąc do tego gratulacje składane w imieniu 
władz samorządowych naszej gminy. Warto 
dodać, iż wyróżniony piłkarz Górnika Za-
brze przez trzy lata związany był również 
z ornontowickim Gwarkiem. Gratulujemy, 
życząc sportowych sukcesów!
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W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów 
pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy, 
przypominamy mieszkańcom o obowiązkach ciążą-
cych na właścicielach i opiekunach psów wynikających 
z przepisów.

OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy 
Ornontowice przyjęła Uchwałę w sprawie „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice 
na rok 2019”.

Zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Ornontowice, 
osoby posiadające zwierzęta 
domowe zobowiązane są do ta-
kiego utrzymywania tych zwie-
rząt, aby wyeliminować wszel-
kie zagrożenia i uciążliwości. 
Zwierzęta domowe mogą być 
wyprowadzane pod opieką oso-
by dorosłej lub osoby zdolnej 
do panowania nad nimi, psy mu-
szą być prowadzone na smyczy, 
a psy ras uznawanych ustawo-
wo za agresywne winny mieć 
dodatkowo założony kaganiec. 
Zwalnianie psa ze smyczy do-
zwolone jest tylko w rejonach 
niezagospodarowanych poza 
terenami (tj. parki, zieleńce, 
place, ulice, chodniki, piaskow-
nice, place zabaw, obiekty uży-
teczności publicznej, osiedla 
mieszkaniowe). Osoby utrzy-
mujące zwierzęta domowe zo-
bowiązane są do niezwłocznego 
usuwania zanieczyszczeń spo-
wodowanych przez te zwierzę-
ta na terenach zabudowanych, 

a także w miejscach wspólnego 
użytkowania.

W świetle obowiązujących 
przepisów Ustawy o ochronie 
zwierząt zabronione jest wy-
puszczanie psów bez możli-
wości ich kontroli i bez ozna-
kowania umożliwiającego 
identyfikację właściciela lub 
opiekuna.

Mając na uwadze bez-
pieczeństwo mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci wracających 
ze szkoły do domu, prosimy 
o odpowiednie zabezpieczenie 
swoich nieruchomości przed 
samowolnym opuszczeniem 
przez psy i bezwzględne utrzy-
mywanie tych zwierząt na te-
renie swojej posesji. Wszelkie 
przypadki narażenia na niebez-
pieczeństwo ze strony psów po-
zostawionych bez opieki należy 
bezwzględnie zgłaszać na Poli-
cję (112 lub 997), szczególnie 
te, gdzie właściciel czworonoga 
systematycznie wypuszcza go 
poza teren swojej posesji.

WŚPiGG

Celem Programu jest zapo-
bieganie bezdomności zwierząt 
oraz opieka nad zwierzętami 
bezdomnymi przebywającymi 
w granicach administracyjnych 
Gminy Ornontowice. Zada-
nia priorytetowe Programu to 
m.in.: opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami poprzez ich odła-
wianie oraz zapewnienie miej-
sca w schronisku, opieka nad 
kotami wolno żyjącymi (w tym 
dokarmianie), zapewnienie 
całodobowej opieki weteryna-
ryjnej w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwie-
rząt bezdomnych (udzielenie 
pierwszej pomocy rannemu 
zwierzęciu wraz ze środkami 
opatrunkowymi oraz lekami), 
ograniczenie populacji zwie-
rząt poprzez sterylizację albo 
kastrację wolno żyjących ko-
tów, zapobieganie bezdomno-
ści zwierząt oraz poszukiwanie 
nowych właścicieli dla bezdom-
nych zwierząt (adopcja), kon-
trola losu zwierząt bezdomnych 
po ich wyłapaniu i przekazaniu 
do schroniska, usypianie śle-
pych miotów.

Zgodnie z zapisami Ustawy 
o ochronie zwierząt przez „zwie-
rzęta bezdomne” – rozumie się 
zwierzęta domowe lub gospo-
darskie, które uciekły, zabłąkały 
się lub zostały porzucone przez 
człowieka, a nie ma możliwo-
ści ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod której opieką 
trwale dotąd pozostawały.

Zgłoszenia bezdomnych 
zwierząt dokonywać moż-
na w Wydziale Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospo-
darki Gruntami Urzędu Gminy 
w Ornontowicach w godzinach 
pracy Urzędu (tel. 32 33-06-
229), Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
w Mikołowie (tel. 32 32-60-
430, 798-717-178) lub Policji 
(112, 997), podając dane osoby 
zgłaszającej i miejsce przeby-
wania zwierzęcia. Po zgłoszeniu 
zwierzę, którego właściciel nie 
został ustalony, trafia pod opiekę 
do Polvet Healthcare Teodorow-
ski w Orzeszu, a następnie prze-
kazane zostaje do Schroniska 
„FAUNA” w Rudzie Śląskiej.

WŚPiGG

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI 
ZWIERZĄT DOMOWYCH

Trashchallenge Ornontowice
Odzew był niesamowity i przeszedł naj-

śmielsze oczekiwania. Mieszkańcy ustalili 
około 20 lokalizacji, w których w ciągu kil-
ku dni niestrudzenie pracowali liczni ochot-
nicy! A było ich niemało – ponad 150 osób!

Inicjatywę poparł wójt gminy i przy za-
angażowaniu gminnych jednostek organiza-
torom przekazane zostały worki na odpady, 
które po zakończeniu zbiórki zostały prze-
wiezione do PSZOK.

W sobotę 6 kwietnia w Ornontowicach miała miejsce niecodzienna akcja. 
Jej organizatorzy – Joanna Sodzawiczny i Łukasz Machulik, przy udziale 
Henryka Nieużyły – zaproponowali mieszkańcom Ornontowic wspólne po-
rządkowanie zanieczyszczonych terenów gminy.

Ornontowicka Grupa Filmowa Filmo-
vies również włączyła się do działania, 
a ponadto przygotowała materiał filmo-
wy, który można zobaczyć na jej Facebo-
ok’owym profilu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy włączyli się w akcję Trashchallenge, 
zaś organizatorom gratulujemy pomysłu – 
dziękujemy za inicjatywę i zaangażowanie!
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Warsztaty i spotkania wielkanocne
4 kwietnia w warsztatach wzięły udział 

Panie (młodzież i dorośli), wykonując wian-
ki wielkanocne. Uczestniczki miały do dys-
pozycji przeróżne świąteczne ozdoby: sty-
ropianowe jajeczka, drewniane zajączki 
i kwiatki, bukszpan, chrobotek, sztuczne 
kwiatki, tasiemki, sznurki, wstążki itp., któ-
rymi ozdabiały białe wiklinowe wianki.

12 kwietnia odbyły się Wielkanocne wy-
szywanki dla dzieci w wieku 5-12 lat. Naj-
młodsi zmagali się z igłą i nićmi, za pomocą 
których wykonali własnoręcznie uszyte kur-
czaki wielkanocne z filcu. Dały radę!

18 kwietnia (w Wielki Czwartek) dzieci 
w wieku 4-10 lat bawiły się podczas spotka-
nia pt. Wielkanocne szukanie Zajączka. Wie-
le się działo! Były gry i zabawy wielkanocne, 
inspiracje plastyczne, czytanie wielkanoc-
nych bajek, a na zakończenie niespodzianka: 
prezenty od Wielkanocnego Zajączka!

Szkolenie komputerowe
26 marca zakończyła się XVIII edycji 

bezpłatnego szkolenia komputerowego or-
ganizowanego w lutym i marcu br. przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Ornonto-
wicach. Szkolenie ukończyły trzy panie, 
mieszkanki Ornontowic. Od lutego uczest-
niczki zdobywały wiedzę i umiejętności 
z zakresu obsługi komputera i internetu, 
a przede wszystkim poznały możliwości 
zastosowania internetu i sprzętu kompu-
terowego w codziennym życiu. W dowód 
uczestnictwa otrzymały zaświadczenia 
o ukończeniu szkolenia. Gratulujemy!

Wygraliśmy projekt!
„Czytamy i działamy!” – tak nazywa się 

projekt czytelniczy dla dzieci, który będzie 

realizowany przez naszą bibliotekę od maja 
do listopada 2019 r. Jego zadaniem jest 
upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 
w wieku do 12 lat. Będzie to dobry sposób 
spędzania wolnego czasu, poprzez wspólne 
czytanie książek oraz towarzyszące temu 
zabawy i wizyty zaproszonych gości. Dzieci 
przekonają się, że książka to nie tylko obo-
wiązek czytania, ale doskonała zabawa roz-
wijająca ich twórcze myślenie, wyobraźnię 
i kreatywność. Zorganizujemy: trzy spotka-
nia autorskie, pięć aktywnych warsztatów 
literackich i literacko-plastycznych (w tym 
trzy cykliczne) oraz inne działania literackie 
(konkurs, spotkanie międzypokoleniowe).

Już teraz zapraszamy na spotkanie 
ze znaną i uwielbianą przez dzieci pisarką 
Renatą Piątkowską, które odbędzie się 13 
maja o godz. 10.00 w czytelni biblioteki. 
Wstęp wolny!

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji 
naszej biblioteki, jako instytucji kreującej 
działania animujące czytelnictwo na tere-
nie Gminy Ornontowice. Dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego  pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. Program Partnerstwo 
dla Książki 2019.

Zapraszamy 
na mecz!
14 maja o godz. 20.30 odbędzie się mecz 
piłkarski Górnik Zabrze – Wisłą Płock. 
W ramach podpisanego Listu Intencyjnego 
pomiędzy Gminą Ornontowice a Górnikiem 
Zabrze, gmina posiadająca tytuł „Partnera 
Społecznego” ma możliwość szeroko rozu-
mianej promocji podczas tej imprezy spor-
towej. Ponadto chętni do udziału w meczu 
mieszkańcy otrzymają zniżkę na zakup bi-
letów w wysokości 20%. Dodatkowych in-
formacji udziela Zakład Gospodarki Zasoba-
mi Gminy pod numerem tel. 32 235-45-45.

BIEGI PRZEŁAJOWE O PUCHAR 
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, iż 1 czerwca odbędą się na terenie 
kompleksu sportowego „Orlik” przy ul. Okrężnej w Ornontowicach Biegi Przełajowe 
o Puchar Wójta Gminy Ornontowice w ramach jubileuszowej XXV edycji Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin.

Zapisy od godz. 9.00. Start w poszczególnych kategoriach godz. 10.00.
Wszelkich informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy  

pod numerem tel. 32 235-45-45.

Poprzedni puchar po jego trzykrotnym 
zdobyciu pozostał w Łaziskach Górnych, 
a jego szczęśliwy posiadacz Ernest Walo-
szyński jest zwycięzcą także tegorocznego 
turnieju, na którym wywalczył tytuł Skato-
wego Mistrza Gminy Ornontowice 2019. 
Drugie miejsce uzyskał Piotr Tebinka 
z Orzesza, a trzecie zdobył mieszkaniec Or-
nontowic Henryk Grzywok. Warto dodać, 
że H. Grzywok był Skatowym Mistrzem 
Gminy w latach 2007–2009.

Laureaci oprócz pucharów otrzymali 
również dyplomy i książki „Słowa ważne 
dla Ornontowiczan z perspektywy ostatnich 
100 lat historii”. Wśród zaproszonych gości 

Kolejny mistrz skatowy

11 kwietnia w sali widowiskowej ARTerii odbyło się zakończenie 12. turnieju 
skatowego o tytuł Mistrza Gminy Ornontowice 2019. Mimo wielu starań 
i sporego wysiłku miejscowych skaciorzy, puchar przechodni, który jest 
główną nagrodą turnieju, powędrował do Łazisk Górnych.

na uroczystości wręczenia pucharów obec-
ny był wójt Marcin Kotyczka, zaś z ramie-
nia klubu sportowego Gwarek Ornontowice 
Andrzej Kotyczka.

Już teraz zapraszamy sympatyków ska-
ta na kolejny turniej, który rozpocznie się 
w ostatni czwartek września br. w sali AR-
Terii. Ponadto zachęcamy do udziału w Let-
nim Turnieju Skatowym, który odbywa się 
każdego roku w co drugi czwartek miesiąca 
od maja do września. J.A.
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GWAREK ORNONTOWICE

Finał Pucharu Polski  
w Podokręgu Zabrze
10 kwietnia o godz. 17.00 odbył się 
mecz finałowy Jatta Pucharu Polski 
na szczeblu Podokręgu Zabrze Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej pomię-
dzy występującym w IV lidze Gwar-
kiem Ornontowice a III-ligowym 
Górnikiem II Zabrze.

Gwarek już czterokrotnie brał udział w 
Finale Pucharu Polski Podokręgu Zabrze, 
dwukrotnie triumfując, co miało miejsce 
w 2010 i 2011 r. Z kolei Górnik II Zabrze 
trzykrotnie uczestniczył w takim finale i za 
każdym razem został triumfatorem. Miało 

to miejsce w 2014, 2016 i 2017 r. Mecz 
Gwarek – Górnik zakończył się remisem 
1:1, toteż o jego rozstrzygnięciu zdecy-
dowały rzuty karne z rezultatem 3:5. Tym 
samym Górnik II awansował na szczebel 
wojewódzki.

Gmina Ornontowice 
i „Górnik” Zabrze

10 kwietnia przy okazji meczu pu-
charowego pomiędzy Gwarkiem 
Ornontowice a Górnikiem II Zabrze 
została podpisana umowa o współ-
pracy pomiędzy Gminą Ornontowi-
ce a klubem ekstraklasy Górnikiem 
Zabrze. Ze strony Górnika umowę 
podpisał Bartosz Sarnowski – pre-
zes Zarządu, zaś z ramienia gminy 
Ornontowice wójt Marcin Kotyczka.

Warto podkreślić, że współpraca z Gór-
nikiem trwa od dawna. W roku 2001 z Za-
rządem Gwarka Ornontowice skontakto-
wał się przedstawiciel Zarządu Podokręgu 
PZPN Zabrze, proponując wyjazd na turniej 
piłkarski naszych 14-latków do Camons 
we Francji. Dzięki temu, że Górnik Zabrze 

zrezygnował z udziału tych w zawodach, 
młodzi piłkarze z Ornontowic w latach 
2002-2012 mogli każdego roku w kwiet-
niu rywalizować we Francji z piłkarzami, 
niemieckimi, hiszpańskimi, francuskimi, 
a nawet z Izraela.

W 2004 r. trenerem drużyny seniorów 
Gwarka został Henryk Bałuszyński, były 
piłkarz Górnika, z którym zdobył wicemi-
strzostwo Polski. To dzięki jego kontaktom 
z działaczami z Zabrza udało się zorgani-
zować w czerwcu 2006 r. pamiętny mecz 
towarzyski z pierwszą drużyną Górnika, 
kiedy to Gwarek Ornontowice odniósł sen-
sacyjne zwycięstwo 5:4.

I kolejny akcent współpracy… – Ma-
teusz Matras z Ornontowic. Ten 27-latek 
do Górnika Zabrze trafił w ramach półrocz-
nego wypożyczenia, które zawiera klauzulę 
transferu definitywnego. Swoją karierę roz-

począł w naszym Gwarku i tu, w Ornon-
towicach zdobywał piłkarskie szlify. Stąd 
przeszedł do Piasta Gliwice, potem Pogoni 
Szczecin i ostatecznie z Zagłębia Lubin 
trafił do Zabrza.

Trzeba też zaznaczyć, że w zespole 
Górnika występują również: wychowa-
nek Gwarka Tomasz Loska i mieszkający 
w Ornontowicach Przemysław Wiśniew-
ski. AK
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Informacja Wójta Gminy

Szanowni Mieszkańcy, informację tą kieruję przede wszystkim do rodziców dzieci, zamieszkujących w gminie Ornontowice. 
Jeżeli Państwa córka/syn odznacza się nieprzeciętnym talentem i odnosi znaczące sukcesy w jakiejś dyscyplinie sportowej, 
a Państwo jesteście zainteresowani rozpowszechnieniem takiej informacji w lokalnych mediach, to zachęcamy do współpracy 
i kontaktu z Urzędem Gminy pod adresem e-mail: informacja@ornontowice.pl Nadmieniam także, że zgodnie z obowiązującą 
uchwałą Rady Gminy Ornontowice, istnieje możliwość uzyskania nagrody pieniężnej za znaczące osiągnięcia w międzynarodowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich oraz innych. Wnioski o nagrodę mogą być składane 
do 30 listopada, a uprawnionym do ich składania są kluby lub stowarzyszenia sportowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady 
Gminy Ornontowice. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 33-06-231, 32 235-45-45.

Sesja Rady Gminy w maju – raport o stanie gminy

Wiodącym tematem sesji, którą zaplanowano na 23 maja o godz. 16.00, będzie raport o stanie gminy. Zgodnie z art. 28aa 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie 
gminy. Obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 
i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos 
w debacie, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie 
gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba 
mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Ponadto w porządku 
obrad znajdzie się Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz głosowanie nad absolutorium dla Wójta Gminy.

Dyżury radnych

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Nieużyła zaprasza na dyżur w każdą środę, w godz. 16.00-17.00 w biurze nr 316 
Urzędu Gminy. W tym samym czasie i miejscu swoje dyżury prowadzą radni: Zbigniew Machulik (8 maja), Grzegorz Hawełka 
(15 maja) oraz Adam Widenka (29 maja). Dyżury radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca, 
w godz. 16.00-17.00, w Izbie Regionalnej w ARTerii Centrum Kultury i Promocji. Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 
32 330-62-21.

Informacja dotycząca podatków

Informujemy, że 15 marca upłynął termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Jednocześnie 
przypominamy o II racie podatku, której termin płatności upływa 15 maja 2019 r.

Informacje Rady Powiatu Mikołowskiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego Barbara Pepke oraz jej zastępcy Elżbieta Piecha i Piotr Zienc przyjmują 
strony w każdy czwartek, w godz. 15.30-17.00 w biurze nr 325 Rady Powiatu w Mikołowie, przy ul. Żwirki i Wigury 4. Prosimy 
o wcześniejsze umówienie spotkania pod nr 32 324-81-73. 27 marca na VI posiedzeniu Rady Powiatu ślubowanie złożył nowy 
radny Karol Szyszka, który zastąpił Bartłomieja Marka wybranego na stanowisko wiceburmistrza Orzesza.

Zaproszenie do wzięcia udziału w akcji nasadzeń bzów

Jesienią br. planowane są kolejne nasadzenia bzów na posesjach mieszkańców Ornontowic. Nasadzenia są kontynuacją 
akcji rozpoczętej przez Urząd Gminy w 2003 r. Zainteresowanych mieszkańców naszej Gminy, których posesje nie były objęte 
akcją nasadzeń bzów lub w przypadku ubytków spowodowanych np. uschnięciem drzewek, zapraszamy do złożenia pisemnego 
zgłoszenia zapotrzebowania na druku, który dostępny jest do pobrania poniżej lub w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Gruntami w pokoju nr 108 lub 113. Zgłoszenia można składać do dnia 31 lipca w Biurze Obsługi Stron Urzędu 
Gminy Ornontowice w pokoju nr 111. W zależności od zapotrzebowania można otrzymać max. 2 sadzonki bzu, które powinny 
być nasadzone w bliskiej odległości od ulicy. Jednocześnie informujemy, że nasadzenia będą wykonywane w miesiącach 
wrzesień/październik przez firmę wybraną przez Urząd Gminy Ornontowice, a mieszkańcy, którzy złożą zgłoszenia, zostaną 
poinformowani o ich dokładnym terminie telefonicznie. Bliższych informacji na temat akcji udziela Wydział Środowiska, 
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami pod tel. 32 33-06-229.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Informujemy, że od 1 lipca br. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
gminy Ornontowice. Stawki zostały ustalone w wysokości 18 zł za odbiór odpadów w przypadku ich segregacji oraz 35 zł przy 
braku segregacji. Aby zbilansować gospodarkę odpadami, w/w stawki powinny kształtować się na poziomie odpowiednio: 21 zł 
i 40 zł. Jednak dzięki dofinansowaniu gospodarki odpadami z budżetu gminy, drogą uchwały Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 
br., stawki te zostały proporcjonalnie obniżone. Nadmieniamy, że w dalszym ciągu spod posesji będą odbierane odpady 
kuchenne oraz dodatkowo w II półroczu br. zostanie przeprowadzana zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zbiórka liści 
bez dodatkowych opłat.
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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

III Liga kobiet (grupa śląska) 
31.03 SWD II Wodzisław Śląski – GWAREK 1:0

06.04 ROW II Rybnik – GWAREK 6:1
(gol: Nadolska)

14.04 GWAREK – MTS Knurów 3:0
(gole: Kocjan, Staworko, Wojtaś)

27.04 MKS Myszków – GWAREK 3:2
(gole: Kocjan, Grabiec)

IV Liga mężczyzn (grupa I śląska)
30.03 Slavia Ruda Śląska – GWAREK 1:3

(gole: Zdrzałek x2, Maziarz) 

06.04 GWAREK – Przemsza Siewierz 1:3
(gol: Kasprzyk)

13.04 Szombierki Bytom – GWAREK 1:2
(gole: Maziarz, Zdrzałek) 

20.04 GWAREK – Unia Kosztowy 2:1
(gole: Sewerin, Długosz) 

28.04 Raków II Częstochowa – GWAREK 6:0 

Sprawdź termin ważności 
swojego dowodu osobistego!
Informujemy Mieszkańców o obowiązku wymiany dowo-
du osobistego w przypadku stwierdzenia jego nieważ-
ności 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 naj-
bliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku lub drogą elek-
troniczną za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.
gov.pl, jeżeli posiadamy profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifi-
kowany. 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.

WYNIKI GWARKA Ornontowice
KWIECIEŃ
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