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KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Terminy wykonania  
czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1 2

Do dnia 3 września 2019 r. 
do godz. 24.00

– zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

Do dnia 8 września 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 13 września 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, 
a także 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 
wyborczych

Do dnia 22 września 2019 r. – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych 

za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

Od dnia 22 września 2019 r. 
– dnia 29 września 2019 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę 
w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenia woj-
skowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego 
zamieszkania oraz policjantów 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 28 września 2019 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy po-
mocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

Od dnia 28 września 2019 r.  
do dnia 11 października 2019 r. 
do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych 
i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

Do dnia 3 października 2019 r. – podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach 
kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów

Do dnia 4 października 2019 r. – składanie wniosków o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania

Do dnia 8 października 2019 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania,
– składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości 

narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów 
ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia 
progu wyborczego

Do dnia 10 października 2019 r. – składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwo-
dach głosowania utworzonych za granicą,

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu 
wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

W dniu 11 października 2019 r.  
o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

W dniu 13 października 2019 r.  
w godz. 7.00-21.00

– 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 1 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.

Wójt Gminy Ornontowice zaprasza na
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

11 września, godz. 17.00
sala widowiskowa ARTerii Centrum Kultury i Promocji
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SŁOWO OD WÓJTA

WÓJT GMINY ORNONTOWICE 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

ZASTĘPCY WÓJTA GMINY ORNONTOWICE 
1. Wymagania niezbędne
 obywatelstwo polskie,  pełna zdolność do czynności praw-
nych oraz korzystania z pełni praw publicznych,  brak skaza-
nia prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe,  dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnie-
nie na stanowisku,  nieposzlakowana opinia,  wykształcenie 
wyższe (preferowane techniczne),  znajomość problematyki 
samorządowej oraz prawa administracyjnego,  posiadanie 
prawo jazdy kat. B i własnego samochodu do korzystania w 
celach służbowych.

2. Wymagania dodatkowe
 znajomość podstaw prawnych funkcjonowania samorządu 
terytorialnego,  mile widziane doświadczenie na stanowisku 
kierowniczym,  komunikatywna znajomość języka obcego 
(angielskiego lub niemieckiego),  dobra orientacja w terenie, 
 dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, 
 dobra organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 zakres zadań zgodny ze Strukturą Organizacyjną Urzędu 
Gminy,  koordynowanie działań strategicznych dla Gminy, 
 zastępowanie i reprezentowanie Wójta Gminy podczas jego 
nieobecności. 

4. Warunki pracy i płacy
 wymiar czasu pracy na pełny etat,  zatrudnienie na podsta-
wie powołania na czas określony, docelowo na czas kadencji 
Wójta,  wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych,  gabinet w budynku Urzędu Gminy.

5. Informacje dodatkowe:
 wymagane dokumenty aplikacyjne (wykaz na stronie BIP 
Urzędu) należy składać w siedzibie Urzędu Gminy,  termin: 
do dnia 18 września 2019 r. do godziny 17.00  Wójt Gminy 
zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania do-
kumentów aplikacyjnych do dnia 25 września 2019 r. do godziny 
17.00,  rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w 
terminie indywidualnie ustalonym z kandydatem, nie później niż 
do dnia 2 października 2019 r. w Urzędzie Gminy,  o wynikach 
konkursu kandydaci zostaną powiadomieni nie później niż do 
dnia 4 października 2019 r.

Słuchejcie, bajtle! Zaś zaczon sie nowy rok szkolny. Skisz tego jest mi Wos pieruń-
sko żol. Niestety nic nie poradzicie, uczyć sie cza i fertich. Życza Wom wienc samych 
dobrych łocyn, aby lekcyje sie gibko kończyły, belfry za dużo nie beblały, a jak Wom 
sie trefi jakoś lufa, aby w doma starzi za fest nie ryczeli. Dejcie pozór na poczontku, 
abyście tej budy od razu nie obalili, a waszym belfrom, kierzy tysz przeca fest harójom, 
dejcie naprzód podychać, bo zaś zacznom lebrować. Powodzynio jednym i drugim ;)

W naszych placówkach oświatowych 
zainaugurowaliśmy już nowy rok szkolny, 
tymczasem minione osiem miesięcy od 
rozpoczęcia 2019 r. są okazją do podsu-
mowania tego okresu w zakresie inwestycji 
realizowanych przez Gminę Ornontowice. 
Katalog poszczególnych zadań obejmuje 
ponad trzydzieści pozycji, nie sposób więc 
wszystkie wymienić.

Spośród inwestycji drogowych na szcze-
gólną uwagę zasługuje zakończona moder-
nizacja odcinka drogi powiatowej, a więc 
ul. Chudowskiej. W trakcie realizacji jest 
natomiast wymiana nawierzchni chodnika 
przy ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Ci-

chej do ul. Nowej. W czerwcu rozpoczęła 
się modernizacja dróg i sięgaczy gmin-
nych, która objęła odcinki następujących 
ulic: Działkowa, Grabowa, Jasna, Kolejo-
wa, Leśna, Marzankowice, Orzeska, Polna 
i Zwycięstwa. W ramach prac moderniza-
cyjnych zostały także ujęte: odwodnienie 
na ulicy Granicznej, progi zwalniające na 
ul. Kolejowej i Polnej, dojście piesze Ban-
kowa-Kolejowa oraz oznakowanie poziome 
na parkingu przed Urzędem Gminy. W lipcu 
zrealizowano karczowanie łącznika drogo-
wego Orzeska - Zamkowa. W tym miejscu 
warto zaznaczyć, iż z dniem 1 lipca zarząd 
nad drogami gminnymi przeszedł spod pie-
czy ZGKiW do Urzędu Gminy. 

Do zadań kontynuowanych z lat po-
przednich należy budowa wodociągu przy 
ul. Kolejowej – zrealizowany został ostatni 
odcinek od posesji nr 179 do 195. Nowe 
zadanie w tym zakresie to zrealizowana 
budowa odcinka wodociągu przy ul. Buja-
kowskiej (nr 25).  

Kluczowym elementem każdego procesu 
inwestycyjnego jest faza projektowa, stąd 
na uwagę w tym obszarze zasługują PBW 
oświetlenia ul. Okrężnej i PBW oświetlenia 
ul. Kolejowej (na odcinku od ul. Chudow-

skiej do nastawni kolejowej). Z kolei nowe 
przedsięwzięcia projektowe objęły: odcinek 
sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej 
przy ul. Polnej, dodatkowe miejsca postojo-
we przy ul. Żabik oraz modernizacja chod-
nika na terenie osiedla przy ul. Akacjowej 
w formie dojścia do placu zabaw (realizacja 
do końca września). Ponadto trwają prace 
nad aktualizacją projektu łącznika drogo-
wego Orzeska-Zamkowa wraz z dwoma 
rondami, a konkretnie I etap tego zadania. 

Warto nadmienić, że na końcowym 
etapie są działania związane z rozbudową 
monitoringu w rejonie Parku Gminnego 
oraz uruchomienie bezpłatnej komunikacji 
gminnej, na razie wyłącznie po terenie Or-
nontowic, docelowo także z dojazdem do 
sąsiednich miejscowości.  

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka
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Święto Policji
Garnizonu Mikołowskiego

2 sierpnia w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie odby-
ły się uroczystości związane ze Świętem Policji przypadającym na 24 lipca. 
Komendant wojewódzki policji w asyście pełniącego obowiązki komen-
danta powiatowego wręczył funkcjonariuszom akty mianowania na wyższe 
stopnie. Wcześniej jednak, po odśpiewaniu hymnu państwowego, minutą 
ciszy uczczono tragicznie zmarłego komendanta powiatowego Policji w Mi-
kołowie podinsp. Krzysztofa Skowrona.

Warto wspomnieć, iż o dacie Święta 
Policji zdecydował w 1995 r. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej. Dzień 24 lipca nie 
jest przypadkowy, bowiem dokładnie 100 
lat wcześniej powołano w niepodległej oj-
czyźnie nową formację, czyli Policję Pań-
stwową, która po dziś dzień niezmiennie 
troszczy się o ochronę bezpieczeństwa, ładu 
i porządku publicznego. „Na przestrzeni lat 
wiele się zmieniło – podkreśla w okoliczno-
ściowym komunikacie mikołowska policja 
– jednak po dziś dzień ta wyjątkowa służba 
traktowana jest przez mundurowych jako 
misja i poświęcenie. Obchody Święta Poli-
cji każdego roku są okazją do promowania 
i wynagradzania policjantów za sumienną 
i ciężką służbę”.

Podczas tegorocznej uroczystości akty 
nominacyjne na wyższy stopień policyjny 
otrzymało łącznie 55 policjantów garnizo-
nu mikołowskiego. Wręczali je komendant 

wojewódzki nadinsp. Krzysztof Justyń-
ski oraz p.o. komendanta powiatowego 
w Mikołowie nadkom. Dariusz Klim-
czak. Oprócz policjantów i pracowników 
cywilnych komendy w tym wyjątkowym 
spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni 
goście, m.in. parlamentarzyści i przedsta-
wiciele władz samorządowych. Ornontowi-
ce reprezentowali wójt Marcin Kotyczka 
oraz przewodniczący Rady Gminy Henryk 
Nieużyła. Przybyli goście tradycyjnie już 
zamiast kwiatów podarowali na ręce ko-
mendanta pluszaki, które policjanci prze-
każą dzieciom z domu dziecka. (r)

Zmarł Otto 
Hegenscheidt
Dotarła do nas informacja o śmierci Otto Hegenscheidta 
– syna Klausa i Annemarie Hegenscheidt, ostatnich wła-
ścicieli rodowego pałacu i rozległego gospodarstwa w Or-
nontowicach.

Otto musiał wyjechać z rodzinnej posiadłości w Ornon-
towicach w 1945 r. i nigdy już tu nie wrócił. Informację 
o Jego śmierci przekazała nam córka, Susanne Hegenscheidt, 
podkreślając przy tym, że jej ojciec przez całe życie do-
brze mówił po polsku i wspominał Ornontowice, w których 
spędził szczęśliwe dzieciństwo. Życzył zawsze wszystkim 
mieszkańcom szczęśliwego życia i dobrych wzajemnych 
relacji. Skierował także specjalne przesłanie dla ornontowic-
kich dzieci, aby jak najdłużej cieszyły się swoim radosnym 
dzieciństwem, otoczone troską rodziców i społeczeństwa, 
w którym się wychowują.

(zdjęcie przysłane przez Susanne Hegenscheidt)

Otto Hans Kurt Hegenscheidt
– ur. 22 maja 1934 r. w Ornontowicach,
zm. 10 lipca 2019 r. w Hasperde/Hameln

Realizacja inwestycji gminnych inwestycji w pierwszym 
półroczu br. była wiodącym tematem już dziesiątego 
w tej kadencji posiedzenia Rady Gminy Ornontowice, 
które odbyło się 29 sierpnia.

Sesja Rady Gminy 

Podczas kolejnych obrad 
naszego samorządu temat in-
westycji, w tym także zadań 
projektowych i finansowanych 
z funduszy zewnętrznych, ob-
szernie omówiła Beata Drobny 
– naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Inwestycji Urzędu Gminy Or-
nontowice – a jej wystąpienie 
dopełniała projekcja multime-
dialna. Dalsza natomiast część 
sierpniowego posiedzenia prze-
biegała już według tradycyjne-
go scenariusza, a więc porząd-
ku obrad, w którym znalazły 
się m.in. sprawozdania przewod-
niczących komisji branżowych 
i klubu radnych z prac między 
sesjami oraz wójta gminy, który 
złożył sprawozdanie z wykona-
nia uchwał i ustaleń Rady.

Pierwsza z podjętych uchwał 
poprzedziła zarówno wspo-
mniane wystąpienia, jak i cały 
blok porządku obrad, w którym 
znajdowały się projekty uchwał. 
W ten sposób radni zdecydowali 

o tym, aby nie uwzględnić pe-
tycji mieszkańców w sprawie 
zróżnicowania stawki opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi. Kolejne zaś 
uchwały dotyczyły: zasięgnięcia 
od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji informacji o kandydatach 
na ławników, zmian w tegorocz-
nym budżecie gminy oraz Wie-
loletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Ornontowice. Ponadto 
radni przegłosowali zmiany 
w uchwale z lutego br. w sprawie 
regulaminu wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szko-
łach i placówkach oświatowych, 
dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Ornontowi-
ce. Z tego samego okresu jest 
uchwała, w której dokonano 
zmian poprzez głosowanie, a od-
noszącej się do zasad udzielania 
dotacji celowych na dofinanso-
wanie kosztów inwestycji pod-
miotów określnych w ustawie 
Prawo ochrony środowiska.
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Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia 
Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą 
w Ornontowicach składamy Panu Prezesowi oraz 
wszystkim Członkom najserdeczniejsze życzenia 
i gratulacje za aktywną działalność związaną 
z pszczelarstwem. 

Wyrażamy podziękowania tym wszystkim, którzy 
olbrzymim wkładem pracy dbają o pszczoły, które 
stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkują 
nie tylko plonowanie roślin, ale i przynoszą człowiekowi 
wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, 
które służą zdrowiu ludzkiemu.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia dziękujemy 
za znaczący wkład w rozwój pszczelarstwa oraz 
życzymy zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy 
pasiecznej, jak również szczęścia w życiu osobistym 
oraz tego, aby podejmowane przez Was działania były 
źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

3. DROGI GMINNE
ulice: Akacjowa, Bankowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Cicha, 
Cyprysowa, Działkowa, Grabowa, Graniczna, Hutnicza, Jarzę-
binowa, Jasna, Klasztorna, Klonowa, Kolejowa, Krótka, Kwiato-
wa, Leśna, Lipowa, Łąkowa, Marzankowice, Miarki, Myśliwska, 
Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Pośrednia, Skośna, Słonecz-
na, Solarnia, Sosnowa, Spokojna, Świerkowa, Tartaczna, Zachod-
nia, Żabik
ZARZĄDCA:
Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice
– Zarządca Dróg Gminnych
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej  
w Ornontowicach
– czystość i porządek w pasie dróg gminnych, oświetlenie uliczne 
i specjalne (świąteczne), nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg, 
chodników i parkingów, utrzymywanie w czystości przystanków au-
tobusowych i wiat przystankowych oraz prowadzenie gospodarki 
odpadami powstającymi z opróżniania ulicznych koszy na śmieci

ADMINISTRATORZY DRÓG NA TERENIE ORNONTOWIC

ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
ZARZĄDCY DRÓG GMINNYCH
 organizacja ruchu na drogach gminnych,
 wykonanie i kontrola nad prawidłowym oznako-

waniem pionowym i poziomym dróg,
 przygotowanie i prowadzenie inwestycji związa-

nych z modernizacją i remontem dróg,
 przygotowanie i prowadzenie prac projektowych 

związanych z infrastrukturą drogową,
 wykonywanie uprawnień trwałego zarządu grun-

tami w pasie drogowym.
 przygotowanie i prowadzenie nadzoru nad zimo-

wym utrzymaniem dróg,

Wójt Gminy Ornontowice 
nie może wydawać pole-
ceń zarządcom dróg woje-
wódzkich i powiatowych, 
odpowiedzialnym za drogi 
przebiegające przez Gmi-
nę Ornontowice, ponieważ 
drogi te są pod nadzorem 
Marszałka Województwa 
Śląskiego (ZDW) oraz Sta-
rosty Powiatu Mikołow-
skiego (PZD). 

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Wójt Gminy Ornontowice
Marcin Kotyczka

1. DROGI WOJEWÓDZKIE
ulica: Bujakowska
ZARZĄDCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice
tel. 32 78-19-211
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl

2. DROGI POWIATOWE
ulice: Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa
ZARZĄDCA:
Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych
ul. Chopina 8, 44-170 Łaziska Górne
tel. 32 22-444-99
e-mail: kancelaria@pzd.mikolowski.pl
http://bip.pzd.mikolowski.pl/index.php

 prowadzenie postępowań dla potrzeb uzgodnień 
projektów obejmujących swym zasięgiem pas dro-
gowy,

 przygotowywanie dokumentacji dla naliczeń opłat 
za umieszczenie urządzeń oraz z zajęcie pasa dro-
gowego,

 utrzymanie i konserwacja urządzeń infrastruktury 
drogowej, tj. drzew, zieleni i rowów przydrożnych, 
barier energochłonnych, krat ściekowych, na-
wierzchni i kanalizacji deszczowej,

 dbanie o czystość i estetykę w pasie dróg gminnych,
 konserwacja, modernizacja i zakup wiat przystan-

kowych.
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W tym roku obchodzimy 20-lecie istnienia powiatu mikołowskiego. Refor-
ma administracyjna wprowadzona w 1999 roku była kolejnym krokiem – 
po zmianach ustrojowych – w kierunku decentralizacji państwa. O plusach 
i minusach takich zmian oraz o tym, co udało się osiągnąć w ciągu tych 
dwóch dekad rozmawiamy z MIROSŁAWEM DUŻYM, Starostą Powiatu Mi-
kołowskiego

Pamiętamy o przeszłości 
– myślimy o przyszłości
– Utworzenie powiatów było naturalną 
konsekwencją zmian ustrojowych w Pol-
sce. Od początku brał Pan dział w tym 
procesie.
– W 1994 r. zostałem radnym miejskim, 
więc byłem niejako w centrum wyda-
rzeń. Podejmowaliśmy wówczas uchwałę 
o przystąpieniu do tworzonego Związku 
Komunalnego Projektowanego Powiatu 
Mikołowskiego. W tym też okresie zostały 
nawiązane partnerskie relacje z Reńskim 
Powiatem Neuss, który od początku wspie-
rał działania na rzecz utworzenia własnego 
powiatu. W tym roku mija dokładnie 25 lat 
od tego momentu. Nawiązane wówczas kon-
takty z niemieckimi partnerami rozwijają 
się do dziś i to w wielu obszarach, od wy-
miany młodzieży, kontaktów kulturalnych 
i sportowych poprzez sprawy społeczne 
i gospodarcze. W wyniku przeprowadzonej 
w 1999 roku reformy zmniejszono liczbę 
województw z 49. do 16. i utworzono 314 
powiatów i 66 miast na prawach powiatu. 
W skład powiatu mikołowskiego weszły gmi-
ny Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Or-
nontowice i Wyry. Od początku, od pierw-
szej kadencji nieprzerwanie zasiadałem 
w Radzie Powiatu.
– Początkowo te zmiany nie wszyscy od-
bierali pozytywnie. Na przykład wydanie 
prawo jazdy, rejestracja samochodu czy 
wypis z gruntów mieszkańcy mogli zała-
twić w urzędzie, a po reformie te zadania 
przejął powiat.
– Być może w rejonach bardziej uprzemy-
słowionych powiaty wydawały się mniej 
potrzebne, ale na przykład w części pół-
nocno-wschodniej naszego kraju, w mniej-
szych miejscowościach mieszkańcy musieli 
udawać się w wielu kwestiach do wojewódz-
twa. Pojawienie się powiatu uprościło wie-
le spraw, a władza wyższego szczebla była 
bliżej mieszkańców. Wtedy też staraliśmy się 
o akces do Unii Europejskiej i zmniejszenie 
liczby województw było niejako konieczne 
w kontekście przygotowania kraju do tego 
procesu. Dlatego zmniejszono radykalnie 
liczbę województw do 16 – choć w początko-
wej wersji miało ich być nawet 12 – i utwo-
rzono powiaty.
– Przypomnijmy pokrótce, co należy 
do zadań powiatu.

– Oprócz wspomnianych wcześniej kwestii 
związanych z komunikacją czy geodezją, 
do zadań powiatu należy również m.in. or-
ganizacja szkolnictwa ponadpodstawowego, 
ochrona zdrowia, czyli szpitale powiatowy, 
pomoc społeczna, wspieranie rodziny i sys-
tem pieczy zastępczej, polityka prorodzinna, 
wspieranie osób niepełnosprawnych, trans-
port zbiorowy i drogi publiczne, geodezja 
i kartografia, gospodarka nieruchomościa-
mi, administracja architektoniczno-budow-
lana, porządek publiczny i bezpieczeństwo 
obywateli, przeciwdziałanie bezrobociu 
oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy, 
ochrony praw konsumenta. Zatrudniamy 
w naszych jednostkach w sumie około 800 
osób i mam nadzieje, że wywiązują się oni 
ze swoich obowiązków dobrze. Tak napraw-
dę od przepisów, ich interpretacji i wła-
śnie od ludzi zależy, jak sprawy obywatela 
są załatwiane, a czy to będzie w gminie, 
powiecie czy województwie jest już sprawą 
drugorzędną.
– Co uważa Pan za osiągnięcie tych 20 lat?
– W moim odczuciu z pewnością osiągnię-
ciem społecznym jest fakt, że mieszkańcy 
poszczególnych gmin utożsamiają się z po-
wiatem, bo historycznie różnie to wyglą-
dało. Powiaty istniały już wcześniej, ale te 
pięć gmin tworzy go razem po raz pierwszy. 
Od 20 lat działa na terenie powiatu Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie, które 
obejmuje wsparciem nie tylko rodziny, ale 
również osoby niepełnosprawne, zajmuje 
się szeroko rozumianą pieczą zastępczą. Po-
wiat może się pochwalić siedmioma szko-
łami ponadpodstawowymi oraz dwiema 
specjalnymi – wyremontowanymi i dobrze 
wyposażonymi. Wraz z powstaniem powiatu 
na naszym terenie został utworzony Powia-
towy Urząd Pracy. Utworzyliśmy Zakład 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Łaziskach 
Średnich, a w Orzeszu działa Dom Pomocy 
Społecznej – instytucje niezwykle potrzebne, 
zapotrzebowanie na ich usługi z roku na rok 
wzrasta.
– Co stanowi dla powiatu największą bo-
lączkę?
– Zagrożenia są wspólne dla całego samo-
rządu. Trwa proces dodawania obowiązków 
gminom i powiatom, ale niestety nie wiąże 
się to z dodawaniem pieniędzy na ich reali-

zację. Tak naprawdę żaden rząd nie sprzyjał 
tak do końca samorządom. W roku 2017 
20% szpitali powiatowych miało problemy 
finansowe, a w 2018 r. problemy już miało 
80% takich placówek. Gdyby to dotyczyło 
mniejszej liczby szpitali, można by mówić 
o nieudolnej polityce finansowej, ale skoro 
ogromna większość ma kłopoty, no to coś 
chyba jest nie tak. My dołożymy wszelkich 
starań, żeby nasz szpital działał dobrze, ale 
tutaj potrzeba rozwiązań w skali całego kra-
ju. Zmiany w oświacie to również finansowe 
zagrożenie dla struktur samorządowych. 
Szacujemy koszty wprowadzenia reformy 
na kwotę około 3 mln zł, a na razie tylko się 
mówi o tym, że dostaniemy jakąś rekompen-
satę z tego tytułu, bo subwencja oświatowa 
w ogóle tego nie uwzględnia. Tym niemniej 
jesteśmy optymistami… Nigdy w samorzą-
dach z tymi finansami nie było najlepiej, 
a mimo to udało się oddać do użytku miesz-
kańców tyle inwestycji.
– Priorytetowe zadania na najbliższe mie-
siące? …
– Chcemy ruszyć z drogami powiatowymi, 
bo to jest sprawa naszego wspólnego bez-
pieczeństwa, nawet pomijając już sprawę 
estetyki i niedogodności. W planach są nowe 
poszerzone drogi, więcej chodników, ronda, 
przejścia dla pieszych. Przed nami również 
bardzo ważna kwestia dostosowania budynku 
starostwa dla osób niepełnosprawnych. Mam 
tutaj na myśli nie tylko osoby na wózkach, 
ale także głuchonieme czy niesłyszące. Przy-
gotowujemy się do realizacji projektu Karty 
Seniora, na podstawie której mieszkaniec po-
wiatu w wieku powyżej 60. roku życia będzie 
mógł korzystać ze zniżek w wielu punktach. 
Liczymy również na współpracę z poszcze-
gólnymi gminami w realizacji wspólnych 
inwestycji, bo w końcu mieszkańcy powiatu 
to mieszkańcy poszczególnych gmin.
– Za dwa tygodnie zaplanowane jest świę-
towanie jubileuszu.
– Tak i już dziś zapraszam Państwa, miesz-
kańców naszych gmin, do udziału w jubi-
leuszowych wydarzeniach zaplanowanych 
na 13–15 września we wszystkich gminach 
powiatu mikołowskiego. Bądźmy w te dni 
razem, ciesząc się z jubileuszu naszej małej 
ojczyzny.
– Dziękujemy za rozmowę.
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Nowy chodnik na ul. ZwycięstwaUrząd Gminy Ornontowice informu-
je, iż została podpisana umowa na 
realizację zadania pod nazwą: Wy-
miana nawierzchni chodnika w Or-
nontowicach przy ul. Zwycięstwa, 
odcinek od ul. Cichej do ul. Nowej.

Od 23 sierpnia br. rozpoczęły się prace 
budowlane oraz związane z tym utrudnienia 
w ruchu. Przedmiotem niniejszego zadania 
jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika 
oraz wjazdów do posesji z kostki bruko-
wej betonowej o długości 470 m i szero-
kości 2 m. Termin wykonania zadania: do 
30.09.2019 r.

Szczegółowych informacji na temat re-
alizowanego zadania udziela Wydział Roz-
woju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu 
lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwesty-
cjami zwracamy się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców oraz osób przyjezdnych 
o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o za-
chowanie szczególnej ostrożności podczas 
poruszania się w rejonie objętym pracami 
budowlanymi.



P a r k o w a 
Akademia 
Kreatywna

W lipcu i sierpniu w każdą środę 
w Amfiteatrze Parkowym odbywa-
ła się PAKa, czyli Parkowa Akade-
mia Kreatywna organizowana przez 
ARTerię Centrum Kultury i Promocji.

PAKa to nic innego jak warsztaty dla naj-
młodszych, których celem jest zachęcenie 
do kreatywnego tworzenia, zabawy plastyką 
i nie tylko. Harmonogram na wspomnia-
ne dwa miesiące był bardzo różnorodny. 
Uczestnicy mogli stworzyć m.in. makietę 
miasta, domki z kartonów, ozdoby z filcu, 
kamieni, klamerek i kreatywnych drucików, 
a na zakończenie wykonali swoje własne 
owadzie domki.

Wszystkie wykonane prace powędrowa-
ły oczywiście do domów małych artystów. 
Trzeba przyznać, że z tygodnia na tydzień 
PAKowa grupa rosła w siłę, co więcej – 
dzieci bardzo chętnie uczyły się nowych 

rzeczy i odkrywały w sobie nieznane do-
tąd zdolności. Prace manualne są o tyle 
wartościowe, że uczą odczuwać bezinte-
resowną radość w obcowaniu z pięknym 
kształtem i kolorem. Uczą także reagowania 
na wszechobecną sztukę i kulturę.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Mryka, który 
wykonał i podarował nam 20 starannie przy-
gotowanych, drewnianych domków na nasze 
ostatnie zajęcia pt. „Owadzie domki”.

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ
Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że podczas obcho-
dów Powiatowych Dożynek w Ornontowicach w dniu 
14 września na terenie Parku Gminnego zostanie przepro-
wadzona zbiórka publiczna na cel charytatywny – ope-
rację kręgosłupa mieszkańca Ornontowic, który doznał 
poważnego urazu w wyniku wypadku samochodowego.
3 lipca 2018 r. Zenon Zaenger w wypadku samochodowym doznał 
złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Jedyną 
szansą na jakąkolwiek lepszą przyszłość i odzyskanie władności 
nad ciałem jest skomplikowana operacja wszczepienia elektrycz-
nych stymulatorów nad miejscem zmiażdżonego rdzenia kręgo-
wego, która kosztuje 4 mln zł. Każda finansowa pomoc, nawet 
najdrobniejsza, zbliża go do tego, aby odzyskał sprawność i mógł 
spełniać się jako troskliwy ojciec dwójki dzieci oraz oddany mąż.
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Biblioteka na wakacje
1-5 lipca odbywały się Baśniowe po-

dróże – wakacyjne spotkania animacyjne 
dla dzieci zrealizowane w ramach projektu 
Czytamy i działamy! „Podwodny świat”, 
„Historie prosto z jaskini”, „Smocze opo-
wieści”, „Po drugiej stronie tęczy” i „Two-
rzymy własne opowieści” – to tematy, wokół 
których realizowane były zajęcia w oparciu 
o baśnie polskie. Było dużo dobrej zabawy 
i inspiracji plastycznych, a dzieci aktywnie 
spędziły czas w bibliotece. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowe torby i miał zapew-
niony poczęstunek.

Dofinansowano ze środków MKDiN po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
Program Partnerstwo dla Książki 2019.

Z kolei w ramach akcji Wakacje w Bi-
bliotece 2019 zorganizowano w lipcu i sierp-
niu kolejne pięć spotkań: „Trójwymiarowy 
świat”, „Guzikowe pomysły”, „Mali ba-
dacze”, „Kolorowe lato”, „Animacje cioci 
Asi”. Dzieci miały okazję twórczo spędzić 
wolny czas, poszerzyć swoją wiedzę i umie-
jętności plastyczne, a przy tym dobrze się 
bawić.

Spotkanie z Krzysztofem Filla
12 września o godz. 16.00 w Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Ornontowicach od-
będzie się spotkanie z Krzysztofem Filla – 
autorem wystawy fotograficznej „Zadziwia-
jący świat tropików Ameryki Centralnej”. 
Wystawa ma miejsce w czytelni biblioteki 
i jest otwarta w godzinach pracy placówki. 
Wstęp zarówno na wystawę, jak i spotkanie 
jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!

PUNKT KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych 
oraz sprawców i ofiar przemocy – Ornontowice, ul. Żabik 6/8
Terapeuta uzależnień Pani Karina Mura 
(cztery kolejne poniedziałki miesiąca, godz. 15.00-16.00);
Prawnik Pani Joanna Swadźba 
(1 i 3 środa miesiąca, godz. 16.15-18.15);
Terapeuta rodzinny Pani Iwona Goc 
(2 i 4 wtorek miesiąca godz. 8.30-10.30).

Z porady skorzystać mogą osoby uzależnione, członkowie ich ro-
dzin, osoby stosujące i doznające przemocy oraz inne osoby mające 
problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne. Dodatkowych 
informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/6 i 9 (tel. 
32 235-45-03, 794-403-158, 796-076-480).

URZĄD GMINY ORNONTOWICE
przypomina…
15 września 2019 r. mija termin zapłaty kolejnych rat za poda-
tek od nieruchomości, rolny i leśny (III) oraz podatek od środ-
ków transportowych (II).

Słoneczna Gmina Ornontowice II
Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego na stronie Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Śląskiego 23 sierpnia 2019 r. ogłosił 
zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu dla działania 4.1. 
Odnawialne źródła energii poddziałania 4.1.1. Odnawialne 
źródła energii – ZIT: „Informujemy, że termin rozstrzygnię-
cia konkursu uległ zmianie z sierpnia 2019 r. na wrzesień 
2019 r. Zmiana terminu wynika z przesłanek niezależ-
nych od Instytucji Organizującej Konkurs.”

Kontrole zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków
Informujemy, że rozpoczął się kolejny etap prac związa-
nych z aktualizacją ewidencji zbiorków bezodpływowych 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Ornontowice. Kontrole w tym zakresie przepro-
wadzają pracownicy ZGKiW. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, obowiązek ewidencjonowania szamb oraz przydomo-
wych oczyszczalni ścieków spoczywa na Wójcie Gminy, stąd 
też konieczność zebrania aktualnych danych w tym zakresie.
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Krzyż przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Cichą wg opisu na cokole 
pochodzi z roku 1919 r. Wykonany został przez W. Heilmanna z Tarnowskich 
Gór. Obiekt przydrożny przy głównym trakcie komunikacyjnym stanowi 
o istotnym walorze planistycznym w układzie urbanistycznym.

Stuletni krzyż 
Opis krzyża zapisany 
w opracowaniu z 1999 r.

Cokół i kolumna malowane w kolorze 
zielonym, oddzielone bazą złożoną z wa-
łeczków. W ścianie frontowej wtopiona 
półkolumna odcięta w połowie. Powyżej 
nisza zwieńczona ozdobnym baldachi-
mem malowanym w odcieniu pomarań-
czowym. Tło wnęki malowane w kolorze 
niebieskim.

W niszy figura Matki Boskiej posa-
dowiona na trzystopniowym cokoliku. 
Matka Boska przedstawiona frontalnie, 
w kontrapoście. Dłonie złożone na wy-
sokości piersi w geście modlitewnym. 
Ubrana w długą, białą suknię, długi, 
niebieski płaszcz ze złotymi lamówka-
mi oraz biały maforion. Karnacja bia-
ła. Głowa pochylona do przodu. Krzyż 
właściwy posadowiony na niewielkim, 
dwustopniowym cokoliku, malowanym 
w kolorze niebieskim. Ramiona krzy-
ża zakończone trójkątnie, prostokątne 
w  przekroju, o ściętych krawędziach. 
Figura Chrystusa dużych rozmiarów, 
płaskorzeźbiona, bielona. Powyżej ta-
bliczka, malowana w kolorze białym, 
z rytym, malowanym w kolorze czarnym 
napisem „I.N.R.I.”

W 2005 r. krzyż poddany został kon-
serwacji, która obejmowała: wykonanie 
izolacji pionowej fundamentu, oczyszcze-
nie z przemalowań i nawarstwień korozyj-
nych, dezynfekcję i usunięcie pozostałości 
po mikroorganizmach, odsolenie i usunię-
cie przeolejeń z kamienia, wykonanie kopii 
figury Chrystusa w sztucznym kamieniu, 
wykonanie metalowej tabliczki „I.N.R.I.” 
wraz z opracowaniem barwnym, konser-
wację ceramicznej figury Matki Boskiej, 
polegającą na oczyszczeniu i rekonstrukcji 
pierwotnej polichromii. Wykonano również 
wokół krzyża nawierzchnię z kostki bruko-
wej granitowej oraz niskie ogrodzenie. I tak 
odnowiony krzyż stał, aż do dnia 20 lutego 
2010 r., kiedy to w wyniku kolizji drogowej 
został zniszczony.

Opis krzyża zapisany w Programie 
prac konserwatorskich

Obiekt ma budowę wieloczłonową 
o zmiennym, rozczłonkowanym rzucie. 
Na niskiej płycie podstawy oparty jest 
zasadniczo dwuczłonowy cokół. Górą, 
we frontowej jego części, za pomocą 
miękkich spływów wtopiona jest, kon-
tynuowana wyżej, półkolumna. Cokół 
oddzielony jest od części środkowej po-
dwójnym półwałkiem. Część środkowa, 
dwudzielna, o rzucie zwężającego się 
prostokąta, dołem z wtopioną od strony 
frontowej półkolumną zdobioną festo-
nem. Powyżej półkolista nisza zwieńczo-
na ozdobnym baldachimem. W górnej 
części bloku kamienia podwójne boczne 
podcięcie i sfazowania.

W niszy umieszczona jest pełnopla-
styczna polichromowana figura Matki 
Boskiej posadowiona na rozczłonko-
wanym profilowanym cokoliku o rzu-
cie koła. Figura przedstawiona jest 
frontalnie, w kontrapoście z pochyloną 
głową i złożonymi rękoma. Figura stoi 
na okrągłej podstawie zdobionej pąkami 
róż oraz płaskorzeźbionym ornamentem. 
Krzyż właściwy, oddzielony od postu-
mentu ornamentalnym gzymsem o rzu-
cie kwadratu, oparty na prostokątnym, 
zwężającym się cokoliku o łagodnych 
spływach. Belki krzyża o przekroju pro-
stokątnym, fazowane, zakończone trój-
kątnie zdwojonymi klęskami. W środku 
wyryta półkolista promienista aureola. 
Figura Chrystusa pełnoplastyczna, du-

żych rozmiarów. Powyżej pionowa ban-
derola z napisem I N R I. Wokół krzyża 
nawierzchnia z drobnowymiarowej kost-
ki granitowej oraz metalowe ogrodzenie 
w formach współczesnych.

Likwidacja zniszczeń krzyża w 2010 r. 
obejmowała rekonstrukcję figury Chrystu-
sa (odlew w sztucznym kamieniu i rekon-
strukcja polichromii, montaż figury), kon-
serwację krzyża z postumentem (usunięcie 
zanieczyszczeń – lakiery samochodowe), 
klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych 
i oberwanych elementów, uzupełnienie 
ubytków, montaż elementów krzyża, wy-
pełnienie wykruszonych połączeń kamieni, 
scalanie kolorystyczne kitów (konserwacja 
figury Matki Boskiej), uzupełnienie ubyt-
ków i przetarć), naprawę ogrodzenia wo-
kół krzyża, przełożenie odkształconej na-
wierzchni z kostki, cynkowanie i malowanie 
zniszczonych elementów ogrodzenia oraz 
wymianę zniszczonych elementów, których 
nie można było naprawić oraz osadzenie 
całego ogrodzenia.

W kwietniu 2018 r. w wyniku zdarzenia 
drogowego ponownie doszło do zniszcze-
nia ogrodzenia krzyża i odkształcenia na-
wierzchni z kostki brukowej wokół krzyża. 
Szkoda została zlikwidowana, a pozostała 
część ogrodzenia odnowiona.

Krzyż jako obiekt małej architektury 
chroniony jest na mocy Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

WŚPiGGKrzyż przed konserwacją w 2005 r.

Krzyż w obecnym wizerunku
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KALENDARZ IMPREZ I WYDARZEŃ
W GMINIE ORNONTOWICE
DATA MIEJSCE WYDARZENIE

Do 13 września Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ornontowicach

Zadziwiający świat tropików Ameryki Centralnej – wystawa fotografii 
Krzysztofa Filli

3 września,  
godz. 18.00

Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Zajęcia dla biegaczy – Akademia Biegania

4 września,  
godz. 16.00-17.00

Urząd Gminy - pok. 316 
(II piętro)

Dyżur Radnego Gminy Ornontowice – Sebastiana Spyry

6 września,  
godz. 11.00

Świątynia Dumania – Park 
Archanioła w Ornontowicach

Narodowe Czytanie 2019

7 września,  
godz. 12.00

Msza Św. – kościół w 
Ornontowicach

Jubileusz 100-lecia Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy 
z siedzibą w Ornontowicach

7 września,  
godz. 16.00

Boisko GKS Gwarek Ornontowice Gwarek Ornontowice - Unia Kosztowy Mysłowice

10 września, 
godz. 16.00-17.00

Izba Regionalna w ARTerii CKiP Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic”

10 września,  
godz. 18.00

Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Zajęcia dla biegaczy – Akademia Biegania

11 września,  
godz. 10.00

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ornontowicach

„Poznajmy się!”: Biblioteczne animacje dla dzieci w wieku 2-4 lat

11 września,  
godz. 17.00

Sala ARTerii CKiP Spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami

12 września, 
godz. 16.00

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Ornontowicach

Spotkanie z Krzysztofem Fillą – autorem wystawy  fotograficznej 
pt. „Zadziwiający świat tropików Ameryki Centralnej”

13 września, 
godz. 10.00-21.30

Rynek w Mikołowie Powiatowe koncertowanie w Mikołowie
godz. 14.00: Gmina Ornontowice 

14 września Amfiteatr Parkowy Dożynki Powiatowo-Gminne

15 września,  
godz. 11.00

Boisko GKS Gwarek Ornontowice Gwarek II Ornontowice – Orły Bojszów

16 września ZS-P w Ornontowicach Spotkania z rodzicami (wywiadówki)

17 września,  
godz. 18.00

Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Zajęcia dla biegaczy – Akademia Biegania

18 września,  
godz. 16.00-17.00

Urząd Gminy - pok. 316 
(II piętro)

Dyżur Radnej Gminy Ornontowice – Katarzyny Walczak

Do 20 września Konkurs „Wyślij wakacyjną pocztówkę do biblioteki”
https://www.bibliotekaornontowice.pl/gbp/?q=node/703

21 września,  
godz. 10.00

Park Gminny Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy;
Bieg Samorządowca

21 września,  
godz. 16.00

Boisko GKS Gwarek Ornontowice Gwarek Ornontowice - AKS Mikołów

22 września,  
godz. 15.00

Ornontowice
Punkt startowy: sala ARTerii CKiP

V Ornontowicka Gra Rodzinna – Terenowa „Detektyw”

24 września,  
godz. 18.00

Boisko „Orlik”, ul. Akacjowa Zajęcia dla biegaczy – Akademia Biegania

26 września,  
godz. 16.00

Sala konferencyjna Rady Gminy Sesja Rady Gminy Ornontowice
1. Informacja o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku.
2. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości 
i porządku w Gminie za pierwsze półrocze 2019 roku.
3. Wnioski do budżetu Gminy na rok 2020.

29 września Ornontowice Odpust Parafialny

29 września,  
godz. 11.00

Boisko GKS Gwarek Ornontowice Gwarek II Ornontowice – Korona Bargłówka

WRZESIEŃ
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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

WYNIKI GWARKA Ornontowice
SIERPIEŃ

IV Liga śląska (grupa I)
10.08 GWAREK - RKS Grodziec Będzin 4:1 

(gole: Zdrzałek x2, Kasprzyk, Sewerin)

17.08 Slavia Ruda Śląska - GWAREK 2:1 
(gol: Zdrzałek)

24.08 GWAREK - Ruch Radzionków 3:1
(gole: Zdrzałek, Sewerin, Koleczko)

Klasa C (grupa Zabrze)
18.08 GWAREK II - Tempo Paniówki 7:2

(gole: Metelski x2, Sikora P. x2, Sikora M., Tomala, 
Cyganiewicz)

25.08 Sośnica Gliwice II - GWAREK II 2:1
(gol: Metelski)

Puchar Polski (Podokręg Zabrze)
3.08 MKS Zaborze - GWAREK 0:8

(gole: Zdrzałek x3, Rajca, Sewerin, Joachim, Długosz, Boczar)

21.08 Gwiazda Chudów - GWAREK 0:8
(gole: Leszczyński, Sewerin x2, Długosz, Joachim,  
Boczar x2, Nowara)

K  O  M  U  N  I  K  A  T
 W dniach

18 września 2019 r. od godz. 8.00  
20 września 2019 r. od godz. 12.00
23 września 2019 r. od godz. 8.00

Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mikołowie
organizuje zapisy na zajęcia w roku akademickim 2019/2020.

Zapisy odbędą się w siedzibie placówki
przy ul. Żwirki i Wigury 4a, budynek C pokój 334.
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