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UCHWAŁA NR XXIV/203/20
RADY GMINY ORNONTOWICE

z dnia 16 grudnia 2020 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 , pkt.9 litera d oraz pkt.10, art.51 ust.1 i art. 61 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 
r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, 
art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 
oraz art.264 ust. 3 i ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.1)) na wniosek Wójta Gminy 
Rada Gminy Ornontowice 

UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40 233 713,13 zł – załącznik 
nr 1 do uchwały w tym:
1. Dochody bieżące w kwocie 39 658 146,35 zł
w tym:
a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych 172 910,50 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 575 566,78 zł
w tym:
a) ze sprzedaży majątku 215 410,26 zł,
b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizacje zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych 357 500,00 zł,
c) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
2 656,52 zł.

§ 2.
Ustala się wydatki budżetu w wysokości 48 143 071,68 zł – załącznik nr 2 do 
uchwały w tym:
1. Wydatki bieżące w kwocie 39 274 071,68 zł z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 26 085 377,75 zł w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 15 480 521,71 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 
10 604 856,04 zł,
b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 425 593,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 173 596,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 189 504,00 zł,
e) obsługa długu w kwocie 400 000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 8 869 000,00 zł z tego:
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 8 869 000,00 zł 
w tym:
 – na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 
ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 421 000,00 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 3.

§ 3.
1. Planowany deficyt gminy stanowi kwotę 7 909 358,55 zł. Zostanie on sfi-

nansowany z:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fi-
nansach publicznych.
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozli-
czenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól-
nymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
w kwocie 531 342,00 zł,
c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 8 409 358,55 zł z następujących tytułów:
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finan-
sach publicznych w kwocie 962 461,70 zł,
b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozli-
czenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegól-
nymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 
w kwocie 531 342,00 zł,
c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6 915 554,85 zł.

3. Ustala się rozchody w kwocie 500 000,00 zł z następującego tytułu:
a) wykup obligacji w kwocie 500 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4.
Tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 190 000,00 zł w tym:
1. rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł,
2. rezerwa celowa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 

w kwocie 120 000,00 zł.

§ 5.
Ustala się dochody i wydatki na kwotę 9 549 658,00 zł związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.
Ustala się dochody i wydatki na kwotę 446 928,00 zł na realizację własnych 
zadań bieżących gmin na 2021 rok zgodnie z załącznikiem załącznik nr 6.

§ 7.
Ustala się łączną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy w wysokości 
2 425 593,00 zł z czego
a) udzielonych dla jednostek sektora finansów publicznych :
     – dotacje celowe w kwocie – 719 820,00 zł,
     – dotacje podmiotowe w kwocie – 935 353,00 zł,
b) udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych :
    – dotacje celowe w kwocie – 414 700,00 zł,
    – dotacja podmiotowa w kwocie – 355 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.
1. Ustala się dochody i wydatki w wysokości 7 000,00 zł z tytułu opłat za ko-

rzystanie z przystanków autobusowych w Gminie Ornontowice zgodnie 
z załącznikiem nr 8.

§ 9.
1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom sa-

morządu terytorialnego podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa 
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.
1. Ustala się dochody w wysokości 132 800,00 zł z tytułu opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Ustala się wydatki w wysokości 195 024,00 zł na realizację zadań określonych 

w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.
1. Ustala się dochody w wysokości 1 927 260,00 zł z tytułu wpływów z opłat 

za odpady komunalne.
2. Ustala się wydatki w wysokości 2 066 215,00 zł na realizację zadań doty-

czących gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.
1. Ustala się dochody w wysokości 30 000,00 zł, z tytułu opłat i kar, o których 

mowa w art.402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości 310 000,00 zł, o których mowa w art.403 

ust.1-4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13.
1. Ustala się dochody na programy realizowane ze środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 
530 410,50 zł.

2. Ustala się wydatki na programy realizowane ze środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 
610 504,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14.
Ustala się wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach 
rządowego programu wsparcia inwestycji dla samorządów w kwocie 1 068 
500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfi-
nansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2021 r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem zmian wydatków 

między działami,
2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 000 000,00 zł,
3. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do kwoty 1 000 

000,00 zł,
4. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków 
europejskich, o ile te zmiany
nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków 
europejskich albo środków,
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o których mowa w art.5 ust.1pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile te 
zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17.
1. Ustala się, że:

a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym 
samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku, 
za wyjątkiem zwrotów za media i inne płatności związane z najmem, dzierża-
wą i zarządzaniem nieruchomościami, które stanowią dochody budżetowe,
b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w po-
przednich latach budżetowych stanowią dochody roku bieżącego.

§ 18.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.

§ 19.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podana jest do wia-
domości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Nieużyła

Z kolei 28 stycznia w formie stacjonarnej, 
w świeżo odnowionej sali ARTerii odbyła 
się pierwsza w 2021 r., XXVI Sesja Rady 
Gminy, której tematami przewodnimi były 
podsumowania 2020 roku oraz podjęcie bie-
żących uchwał.

Po podsumowaniu pracy Rady Gminy 
i Komisji Stałych w 2020 roku (więcej na 
ten temat na str. 9) Zastępca Wójta Gminy – 
Dariusz Spyra przedstawił realizację zadań 
inwestycyjnych za 2020 rok wraz z informa-
cją o pozyskanych środkach zewnętrznych 
(pełne podsumowanie roku 2020 w Gminie 
Ornontowice na stronach 4-6). 

Kontynuując Zastępca przedstawił infor-
mację o aktualnym stopniu zaawansowania 
prac dotyczących uzyskania pozwolenia na 
budowę kanalizacji w centralnej i północ-
nej części Gminy. Zadanie podzielone na 
trzy zlewnie: Ornontowice Zachód (ok. 430 
działek), Ornontowice Centrum (ok. 300 
działek) i Ornontowice Wschód (ok. 360 
działek). Po wielu wysiłkach w 2020 r. Urząd 
Gminy otrzymał od projektanta dokumenta-
cję projektową na cały rozległy zakres tego 
zadania. Obecnie toczą się prace związane 
ze sprawdzeniem wszystkich działek i wła-
ścicieli. Konieczna jest również aktualizacja 
danych o wszystkie podziały gruntów, które 
miały miejsce w przeciągu 2 ostatnich lat. Na 
przełomie lutego i marca br. Urząd Gminy 
zamierza złożyć do Starostwa Powiatowego 
w Mikołowie pełną dokumentację w celu 
uzyskania pozwolenia na budowę. W grud-
niu br. Rada Gminy podjęła uchwałę o usta-
nowieniu aglomeracji na części terytorium 
Gminy Ornontowice i w ten sposób nie licząc 
istniejącej kanalizacji (z południowej części 
gminy) oraz z uwagi na sytuację finansową 
Gminy chcielibyśmy w pierwszej kolejności 
rozpocząć działania, aby doprojektować od-
cinek kanalizacji (przy ul. Cichej i Spokojnej) 
i rozpocząć budowę kanalizacji w centralnej 

30 grudnia 2020 r. w formie wideokonferencji odbyła się XXV nadzwy-
czajna Sesja Rady Gminy Ornontowice. Podczas ostatniego w 2020 roku, 
krótkiego posiedzenia, radni podjęli uchwałę w sprawie wyznaczenia ob-
szaru i granicy Aglomeracji Ornontowice, o czym poniżej. 

Sesje Rady Gminy

części gminy. Kolejne etapy będą mogły być 
realizowane w ramach posiadanych bądź 
pozyskiwanych środków finansowych – pod-
sumował Zastępca.

W kolejnym punkcie obrad Dyrektor Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Wodocią-
gowej – Arkadiusz Pamuła przedstawił in-
formację nt. bieżącej działalności Zakładu. 
Omówił realizowane zadania, do których 
należą m.in. utrzymanie sieci wodociągo-
wej, gospodarka ściekowa, utrzymanie dróg 
gminnych i przylegającej do niej zieleni oraz 
utrzymanie oświetlenia ulicznego. W tym 
ostatnim punkcie wskazał na rosnące napię-
cia pomiędzy Zakładem, a firmą dostarcza-
jącą energię. Z sali padły pytania dot. „Akcji 
Zima” – więcej w tym temacie na str. 8.

W  dalszej części obrad jednogłośnie 
podjęto większość z ośmiu procedowanych 
uchwał, dotyczących m.in.: zmian budżetu 
Gminy na 2021 rok, sprawozdania finansowe-
go Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2020 rok 
oraz udzielenia pomocy finansowej Powiato-
wi Mikołowskiemu na budowę chodnika przy 
ulicy Zamkowej (wzdłuż probostwa). Tylko 
jedna uchwała, dot. udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Mikołowskiemu odnośnie 
budowy chodnika przy ulicy Zwycięstwa (na 
wysokości od skrzyżowania z ul. Nową do 
skrzyżowania z ul. Cichą) została podjęta nie-
jednogłośnie, przy 11 głosach „za” i 4 głosach 
wstrzymujących się radnych z Klubu „Dla 
Ornontowic” (Wojciech Kubicki, Łukasz Ma-
chulik, Grzegorz Pałka i Tadeusz Zientek). 
Poproszony przez redakcję o komentarz w tej 

sprawie Wójt Gminy – Marcin Kotyczka od-
powiedział: Osobiście dziwi mnie odmienne 
zdanie niektórych radnych odnośnie budowy 
chodnika po wschodniej stronie ulicy Zwycię-
stwa, praktycznie w samym centrum Gminy, 
gdyż w mojej opinii ta inwestycja jest jak 
najbardziej zasadna i potrzebna. Widocznie 
łatwiej jest mieć inne zdanie, gdy sprawa nie 
dotyczy „podwórka” własnego okręgu wy-

borczego, co uważam co najmniej 
za nieetyczne. 

Wszystkie uchwały dostępne 
są w BIP. 

Następnie po raz kolejny głos 
zabrał Zastępca Wójta, który po-
informował m.in. o podpisanych 
30 grudnia 2020 r. umowach na 
przebudowę sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami przy ul. Solarnia (prace 
w terenie rozpoczną się marcu br.) oraz na 
budowie oświetlenia przy ul. Okrężnej (roz-
poczęcie prac na początku lutego br.).

Z  kolei w  temacie komunikacji mię-
dzygminnej Wójt Gminy – Marcin Kotyczka 
z przyjemnością obwieścił, że już w miesią-
cu lutym br. zostanie uruchomiona nowa 
linia autobusowa nr 647, na bezpośred-
niej trasie Ornontowice-Zabrze. Ponadto 
zmieniona zostanie trasa linii nr 636, któ-
ra kursować będzie wyłącznie bezpośred-
nio do Gierałtowic (bez sołectw) i będzie 
kompatybilna z odjazdami i przyjazdami 
w kierunku Gliwic. 

Wójt poinformował również, że 31 grud-
nia zakończyła się kontrola niepublicznego 
żłobka Akademia Rozwoju „Minionkowo” 
– kontrolujący nie stwierdzili uchybień. 

Wpłynęła jedna interpelacja radnego Zbi-
gniewa Machulika dot. narastającego w Or-
nontowicach problemu porzuconych samo-
chodów. W wystosowanej już odpowiedzi 
Wójt Gminy informuje, że Urząd Gminy 
jest na etapie analizy wszystkich dostępnych 
możliwości i narzędzi, aby ograniczyć lub 
zlikwidować ten drażliwy proceder. Wspól-
nie z komisariatem Policji w Orzeszu Urząd 
stara się znaleźć skuteczne i w miarę bez-
kosztowe rozwiązanie tego kłopotu.

Trasmisje z obrad XXV i XXV Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępne są na stronie 
internetowej www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm 
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Daliśmy radę!
Podsumowanie 2020 roku w Gminie Ornontowice

Szanowni mieszkańcy,
ubiegły rok pod wieloma względami nas 

nie rozpieszczał. Dla przypomnienia: na 
przełomie roku 2019 i 2020 Urząd Gminy 
wspólnie z radnymi oraz zaniepokojonymi 
mieszkańcami Ornontowic rozpoczął sze-
roko zakrojoną akcję informacyjno-prote-
stacyjną sprzeciwiającą się planom CPK, 
które w początkowych wariantach miały 
przebiegać przez tereny naszej Gminy. Na-
stępnie 13 stycznia 2020 roku Ornontowice 
nawiedził silny wstrząs górniczy związany 
z działalnością eksploatacyjną KWK Bu-
dryk. Od marca natomiast rozpoczęła się 

INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE LUB ROZPOCZĘTE W 2020 R.

ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2020-2021 PRZY UDZIALE POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

LP Nazwa zadania Wartość
1. Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia* 551 181,45 zł
2. Modernizacja dróg gminnych 307 938,99 zł
3. Budowa oświetlenia ulicy Okrężnej* 100 860,00 zł
4. Dotacje do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych (37 budynków mieszkalnych) 99 856,25 zł
5. Budowa kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni sięgacza ul. Bujakowskiej (w rejonie nr 31-35) 81 646,71 zł
6. Zakup taboru samochodowego na potrzeby ZGKiW (etap I) 79 550 ,00 zł
7. Aktualizacja projektu budowy oczyszczalni ścieków Ornontowice Północ wraz z systemem kanalizacji 72 000,00 zł
8. Budowa miejsc postojowych przy ul. Żabik 55 182,17 zł
9. Realizacja monitoringu w Gminie Ornontowice (etap I) 36 701,00 zł
10. PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku UG 23 109,60 zł
11. Wykonanie dokumentacji oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej ochrony pożarowej w budynku OSP oraz UG 15 406,40 zł
12. Aktualizacja projektu łącznika drogowego (Orzeska-Zamkowa) wraz z dwoma rondami 12 484,50 zł
13. PBW ul. Bankowej 12 300,00 zł
14. Aktualizacja projektu budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami 10 455,00 zł
15. Remont odcinka ul. Orzeskiej (zrealizowane przez PZD w Mikołowie) Środki PZD
RAZEM: 1 379 122,07 zł

LP Nazwa zadania Wartość
I. RPO WSL 2014-2020 2 102 458,79 zł

1. Program Słoneczna Gmina Ornontowice II 1 838 166,73 zł
2. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach 264 292,06 zł

II. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 1 222 522,10 zł
1. Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie nr 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej 803 598,65 zł
2. Budowa drogi dojazdowej – dwóch sięgaczy ul. Tartacznej wraz z urządzeniami odwadniającymi 418 923,45 zł

III. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) 414 345,00 zł
1. Poprawa Efektywności Kształcenia Ogólnego w ZS-P w Gminie Ornontowice (realizacja do czerwca 2022 r.) 414 345,00 zł

IV. FUNDACJA JSW 247 682,15 zł
1. PAKA – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii (ARTeria) 49 993,00 zł
2. Kobieta w pędzącym świecie (ARTeria) 49 000,00 zł
3. Wyposażenie kącika malucha w części pediatrycznej i poczekalnia dla seniorów Ośrodka Zdrowia (GOZ) 43 000,00 zł
4. Fit Park przy ul. Żabik 34 388,87 zł
5. Nowy sztandar dla OSP 13 028,88 zł
6. „Młodzi i silni” – doposażenie siłowni w ZS-P (ZS-P) 10 071,00 zł
7. „Czytanie – kapitał na całe życie” (ZS-P) 9 000,00 zł
8. „Każde dziecko o tym wie – chcesz być zdrowy ruszaj się” 9 000,00 zł

epidemia, która do dnia dzisiejszego sku-
tecznie paraliżuje naszą codzienność.  Nie-
mniej jednak cieszę się, że pomimo sytuacji 
epidemicznej i związanymi z nią obostrze-
niami sanitarnymi oraz wielomilionowymi 
rozliczeniami, które Gmina regularnie musi 
zwracać z tytułu nieuregulowanych kwestii 
podatkowych z poprzednich kadencji, nasza 
mała Ojczyzna w dalszym ciągu harmonij-
nie się rozwija.

Podkreślałem to już nieraz, ale w tym miej-
scu pragnę jeszcze raz serdecznie podzięko-
wać Wam – Mieszkańcom naszej Gminy. 
W trakcie tego trudnego czasu wielokrotnie 

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

udowodniliście, że stanowimy niezwykłą  spo-
łeczność, która w czasie epidemii potrafi nie 
tylko odpowiedzialnie, cierpliwie i sumien-
nie stosować się do obostrzeń, lecz również 
bezinteresownie sobie pomagać. Wspólnie 
daliśmy radę! Bardzo Wam za to dziękuję 
i zapraszam do zapoznania się z poniższym 
podsumowaniem najważniejszych inwesty-
cji, zadań gminnych i pozyskanych funduszy 
zewnętrznych oraz wydarzeń i imprez kul-
turalno-sportowych w Gminie Ornontowice 
w 2020 roku. 

* Umowa podpisana 30.12.2020 r.
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ZADANIA GMINNE ZREALIZOWANE W 2020 R.
Nazwa zadania
1. Ogół działań zapobiegawczych i profilaktycznych związanych z epide-

mią COVID-19 (w tym także akcja rozdawania bezpłatnych maseczek 
dla mieszkańców)

2. Bieżący monitoring i działania związane z planami inwestycyjnymi 
Centralnego Portu Komunikacyjnego

3. Kontynuacja i rozszerzenie o dwa nowe przystanki bezpłatnej komu-
nikacji gminnej

4. Kontynuacja bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci 
i młodzieży w wieku 7-16 lat – wykup i kodowanie biletów na karcie 
„ŚKUP”

5. Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020
6. Podpisanie umowy na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy
7. Udzielanie pomocy mieszkańcom w procesie składania wniosku i uzy-

skaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”
8. Udzielenie dotacji do wymiany 37 urządzeń grzewczych

Nazwa zadania
9. Wykupienie sieci wodociągowej przy ul. Grabowej
10. Remont i doposażenie placów zabaw (ul. Akacjowa, Chudowska, 

Jasna, Żabik)
11. Prowadzenie regularnych zajęć Akademii Biegania
12. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej – segregacja odpadów
13. Przyłączenie 33 nowych odbiorców do sieci wodociągowej oraz 15 

nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej (ZGKiW)
14. Doposażenie oświetlenia świątecznego (ZGKiW)
15. Realizacja programów rządowych „Rodzina 500 plus”, „Posiłek 

w szkole i w domu” oraz „Dobry start” (GOPS)
16. Remont sceny w budynku ARTerii (ARTeria)
17. Wyposażenie czytelni komputerowej (GBP)
18. Renowacja części ogrodzenia i modernizacja bramy wjazdowej (ZS-P)
19. Modernizacja i remont sali lekcyjnej oraz szatni w przedszkolu (ZS-P)
20. Doposażenie środków dydaktycznych oraz remont pomieszczeń 

szkolnych (ZS-P)

LP Nazwa zadania Wartość
9. „Ja-Szkoła-Wakacje” (ZS-P) 8 585,00 zł
10. „Tańczę więc jestem sprawny” (ZS-P) 6 300,00 zł
11. „I Ty możesz zostać programistą” (ZS-P) 5 855,40 zł
12. „Aby nasze dzieci pięknie mówiły” (ZS-P) 5 000,00 zł
13. „Smak Letniej Przygody” #Wakacje z Fundacją JSW (GBP) 2 860,00 zł
14. „Ornontowice bzem pachnące” – kontynuacja nasadzeń bzów 1 600,00 zł
V. ŚRODKI UE Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 102 072,75 zł

1. Zdalna Szkoła – pozyskano 22 laptopy oraz 5 tabletów 59 999,95 zł
2. Zdalna Szkoła + – pozyskano 14 laptopów 42 072,80 zł

VI. POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. 53 000,00 zł
1. Doposażenie w postaci nowych zabawek placu zabaw „Dolinka” 53 000,00 zł

VII. MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 750,00 zł
1. III Śląski Tabor w Ornontowicach (ARTeria) 20 000,00 zł
2. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (GBP) 3 750,00 zł

VIII. Pozostałe 38 000,00 zł
1. LGD Ziemia Pszczyńska – Stacja Regeneracja (StaR) 33 000,00 zł
2. Grant CMI – zestawy do budowy robota i nauki programowania MAKEBLOCK (ZS-P) 2 500,00 zł
3. Grant Fundacji Orange #SuperKoderzy (ZS-P) 2 500,00 zł

RAZEM: 4 203 830,79 zł

Nowe miejsce do rekreacji - Fit ParkNowe miejsce do rekreacji - Fit Park Nowy sięgacz przy ul. OrzeskiejNowy sięgacz przy ul. Orzeskiej Program Słoneczna Gmina Ornontowice IIProgram Słoneczna Gmina Ornontowice II

WYDARZENIA I IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE
Data Nazwa wydarzenia/imprezy
12.01 28. Finał WOŚP 2020 r. – sztab w ZS-P (zebrana kwota 33 
300,25zł)
13-24.01 Ferie w Bibliotece 2020 (GBP)
styczeń – marzec Realizacja projektu „Naturalnie Senior!”
31.01 Gala 100-lecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej (nagrodzono 
pięcioro ornontowiczan)
09.02 Obchody 75. Rocznicy Tragedii Górnośląskiej 1945 – „ Pamięć 
i przebaczenie”
18.02 Pierwsze spotkanie włodarzy gmin Powiatu Mikołowskiego „G-6” 
w Ornontowicach
21.02 Spotkanie z Kulturą Indiańską
27.02 Walne Zgromadzenie Spółki Wodnej w Ornontowicach
28.02 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze GKS Gwarek 

(wybory nowego zarządu klubu)
30.04 Pierwsza w historii Gminy Ornontowice sesja Rady Gminy 
przeprowadzona zdalnie (online)
kwiecień Akcja rozdawania bezpłatnych maseczek dla mieszkańców
01-03.05 Inicjatywa społeczna „Traschallenge – plogging w czasie 
majówki” (sprzątanie śmieci)
8-15.05 XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Zasmakuj w bibliotece”
17.06 Uroczyste wręczenie statuetek „Ornontowickie Bzy”
20.06 Prymicje diakona Cyriaka Dominika Kotyczki OFM
czerwiec Kampania społeczna „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj Górnika”
lipiec – sierpień „PAKA” – Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii
lipiec – sierpień „Smak Letniej Przygody” w Gminnej Bibliotece
czerwiec Akcja charytatywna „#GaszynChallenge”
07.07 Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek z wizytą w Ornontowicach

str. 6
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Szczepienia na COVID-19
Rola szczepień w medycynie
Specjaliści zgodnie twierdzą, że odkrycie, 

a następnie powszechne zastosowanie szcze-
pień jest jednym z największych osiągnięć 
naszej cywilizacji. Nie tylko ratują życie, 
ale również chronią przed powikłaniami lub 
kalectwem mogącym wynikać z choroby za-
kaźnej. Za pomocą szczepień wykorzeniono 
najgroźniejszą plagę ludzkości, jaką była ospa 
prawdziwa. Eksperci oceniają, że ok. 122 mi-
lionów ludzi zawdzięcza życie szczepionkom, 
bez których nie mieliby szansy przeżyć na-
wet okresu dzieciństwa. W ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat zaszczepiono miliony dzie-
ci przeciw chorobom takim jak odra, gruźli-
ca, poliomyelitis czyli choroba Heinego-Me-
dina, błonica, krztusiec czy pneumokokowe 
zapalenie płuc. Co roku na świecie podaje 
się około miliarda dawek szczepionek, które 
ratują przed śmiercią blisko 2,5 miliona osób.

Tym samym zgodnie z naukowo umocowa-
ną wiedzą medyczną najlepszą z dostępnych 
obecnie metod kontrolowanego przerwania 
epidemii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie 
przeciw COVID-19. Jej relatywnie szybkie 
pojawienie się na rynku ma związek z zasto-
sowaniem niezwykłego zaangażowania ogól-
noświatowej społeczności badaczy, a także 
przekazaniem niespotykanych dotąd sum 
pieniędzy na jej wytworzenie. Co ważne, nie 
pominięto żadnego z bardzo rygorystycznie 
przestrzeganych etapów badań klinicznych. 
A że nie testowano jej na dzieciach i kobie-
tach w ciąży, no cóż, jest to argument dla 
sceptyków, ale osoby znające specyfikę badań 
klinicznych wiedzą, że te grupy z oczywistych 
powodów nigdy nie są poddawane badaniom 

w pierwszej kolejności. Zwolennikom argu-
mentów „genetycznych” warto przypomnieć, 
że użądlenie owada również może powodo-
wać wstrzyknięcie do organizmu człowieka 
materiału genetycznego, a nie stajemy się 
przez to w jakiejś części pszczołą lub osą. 
Pojawiające się zatem w mediach społeczno-
ściowych opinie i komentarze na temat rzeko-
mego szkodliwego działania konkretnej szcze-
pionki lub szczepionek w ogólności pozostają 
w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy 
w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki 
laboratoryjnej.

Przeciwskazania
Jak w przypadku każdej szczepionki, tak 

i przy szczepionce na koronawirusa istnieją 
sytuacje, kiedy nie powinna być podawana. 
Aby uniknąć sytuacji zagrożenia zdrowia pa-
cjenta lub co bardziej prawdopodobne niższej 
skuteczności podawanej szczepionki, każda 
osoba przed szczepieniem przechodzi tzw. 
kwalifikację podobną do tej, jaka ma miejsce 
przed szczepieniem, np. tym na grypę. Prze-
prowadzający badanie lekarz sprawdza w jej 
trakcie m.in. to, czy pacjent jest aktualnie 
zdrowy, szczepienia nie wykonuje się bowiem 
w trakcie aktywnej ostrej choroby  przebiega-
jącej z wysoką gorączką. Na szczególną uwa-
gę zasługują alergicy, u których w przeszłości 
wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na który-
kolwiek składnik szczepionki, a także kobiety 
w ciąży i karmiące piersią oraz dzieci do 16 
roku życia, gdyż na tych grupach nie prowa-
dzono badań. Co bardzo ważne stwierdzono, 
że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna 
u osób z chorobami, które są związane ze 
zwiększonym ryzykiem ciężkiego przebiegu 

COVID-19, takimi jak: nadciśnienie, cukrzy-
ca, astma, choroby płuc, wątroby lub nerek, 
a także przewlekłe infekcje, które są stabilne 
i kontrolowane. W uproszczeniu, ze względu 
na szereg dodatkowych korelacji biochemicz-
nych, należy zaufać wiedzy personelu me-
dycznego, który jest podstawowym gwaran-
tem skutecznego i bezpiecznego podawania 
szczepionki przeciw COVID-19 i dysponuje 
ponadto sprzętem oraz lekami pozwalającymi 
reagować również w sytuacjach krytycznych. 

Harmonogram i rejestracja
Ponieważ kalendarz szczepień ustala-

ny przez Ministerstwo Zdrowia jest bardzo 
zmienny, rekomendujemy kontakt telefo-
niczny z rejestracją Ośrodka Zdrowia, z za-
chowaniem terminów przewidzianych dla 
poszczególnych grup. Na konkretny termin 
szczepienia mogą zarejestrować się:

• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które 
skończyły 80 lat,

• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które 
skończyły 70 lat.

Ponieważ dalsze terminy nie są konkretnie 
wskazane i zależeć będą prawdopodobnie od 
dostaw szczepionek do Polski, należy śledzić 
doniesienia medialne, w tym stronę interne-
tową Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, gdzie na bieżąco publikować będzie-
my wszystkie istotne i aktualne informacje. 
Ustalono natomiast kolejność szczepień po-
szczególnych grup, która na dzień skierowa-
nia materiału do druku kształtuje się w etapie 
pierwszym następująco:

• 1a – seniorzy powyżej 60. roku życia.
• 1b – przewlekle chorzy, m.in. oso-

by po przeszczepach i dializowane, 
z chorobami nowotworowymi,

• 1c – służby mundurowe, funkcjona-
riusze albo żołnierze, a także (…) 

12-15.08 III Śląski Tabor w Ornontowicach (online)
26.08 Gra terenowa zakończona Holly Festiwalem
05.09 Narodowe Czytanie w Świątyni Dumania – „Balladyna”
05.09 Podziękowanie za plony – Msza Św. Dożynkowa
05.09 Plenerowe Zakończenie Lata w Parku Gminnym
12.09 Biegi Przełajowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
Bieg Samorządowca
13.09 Obchody 80. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej – „Hołd Śląskim 
Policjantom”
19.09 Poświęcenie i uroczyste przekazanie nowego sztandaru dla OSP 
Ornontowice
24.09 Uhonorowanie 25 lat twórczości artystycznej Marii Kulawik 
podczas sesji Rady Gminy

18-20.09 Akcja „Sprzątanie Świata 2020 r.” w Ornontowicach
29.09 Mobilne Biuro Programu „Czyste Powietrze” z wizytą 
w Ornontowicach
01-07.10 Udział w XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin
07.11 „Niepodległa do hymnu” – wspólne śpiewanie hymnu (online)
grudzień Udział ZS-P w projekcie społecznym „Szlachetna paczka”
grudzień Akcja charytatywna GOPS „Święta w pudełku po butach”
06.12 Arteryjna Poczta Mikołajkowa
09.12 Uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy dla uczniów 
i studentów
16.12 „Betlejemskie Światło Pokoju” w Ornontowicach
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Bieg Samorządowca - 12.09.2020 r.Bieg Samorządowca - 12.09.2020 r.
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– 17.06.2020 r.– 17.06.2020 r.
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prokuratorzy oraz członkowie ochot-
niczych straży pożarnych, ratownicy 
górscy i wodni wykonujący działania 
ratownicze, nauczyciele. 

Rejestracja możliwa jest poprzez trzy ka-
nały: 

1. Całodobowa, bezpłatna infolinia - 
989. Można zadzwonić samemu lub 
poprosić kogoś z rodziny. Do zapi-
su wystarczy numer PESEL. Numer 
telefonu komórkowego nie jest wy-
magany, ale jego podanie umożliwi 
otrzymanie SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty na szczepienie. 
W ten sposób, gdy rozpocznie się 
właściwy etap szczepień, można za-
rejestrować dziadków lub rodziców. 
Podczas rejestracji ustalony zostanie 
termin oraz miejsce szczepienia.

2. Elektronicznie poprzez e-Rejestra-
cję dostępną stronie internetowej:  
pacjent.gov.pl. System zaproponuje 
pięć dostępnych terminów w punk-

tach szczepień, które znajdują się bli-
sko adresu zamieszkania. Jeśli żaden 
z proponowanych terminów albo loka-
lizacji nie będzie odpowiedni - można 
go zmienić. Zaraz po dokonaniu rezer-
wacji wysłane zostanie powiadomie-
nie SMS, a następnie przypomnienie 
dzień przed planowanym terminem 
szczepienia. Aby skorzystać z tego 
sposobu rejestracji, trzeba posiadać 
Profil Zaufany.

3. Poprzez wybrany punkt szczepień. 
Aby zaszczepić się w  konkretnej 
placówce należy zweryfikować czy 
przystąpiła do narodowego programu 
szczepień przeciw COVID-19, a na-
stępnie skontaktować się z nią tele-
fonicznie lub osobiście. Rejestracja 
GOZ przyjmuje zgłoszenia pod nu-
merem telefonu: 32/ 23 55 015.

Praktyka działań w GOZ Ornontowice
W dniu 18 stycznia 2021 roku Ośrodek 

odebrał 90 dawek szczepionki „Comirnaty” 

mRNA firmy Pfizer, którymi zaszczepiono 
podopiecznych DPS „Malwa” w Ornontowi-
cach oraz pierwszą grupę seniorów w wieku 
80+. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców 
Ornontowic z poszczególnych grup wieko-
wych, a także fakt, że w kolejnych tygodniach 
każda placówka w Polsce może zamówić je-
dynie 30 dawek szczepionki na tydzień, har-
monogram naszych działań przedstawia się 
następująco: 

• do dnia 10 lutego zaszczepić wszyst-
kich chętnych w grupie 80+ (upraw-
nionych jest 212 osób, zapisało się ok. 
180);

• od 16 lutego do 31 marca szczepić 
grupę w wieku 70+ (uprawnione są 
372 osoby, zapisało się ok. 200);

• od kwietnia rozpocząć szczepienia 
grupy 60+ (uprawnionych jest 649 
osób, zapisy możliwe będą po ak-
ceptacji terminu przez Ministerstwo 
Zdrowia);

• w dalszej kolejności kolejne grupy 
społeczne i zawodowe wg harmono-
gramu MZ.

Niestety, stosując prosty rachunek arytme-
tyczny, przy zachowaniu niezmienionych ilo-
ści dostaw oraz woli zaszczepienia wszystkich 
potencjalnie chętnych tylko z powyższych 
grup, potrzeba 41 tygodni. Jeśli jednak do-
stawy ulegną zwiększeniu, Gminny Ośrodek 
Zdrowia dysponuje potencjałem umożliwia-
jących szczepienie przynajmniej 4 razy więk-
szej liczby osób w tygodniu, przy zachowaniu 
ciągłości opieki medycznej dla pozostałych 
pacjentów, wykonując również szczepienia 
w domach pacjentów niesamodzielnych.

Racjonalnie rzecz ujmując, ponieważ 
działamy w warunkach ograniczonej liczby 
dostępnych szczepionek, zwracamy uwagę, 
że nie ma żadnych ograniczeń terytorialnych 
i każdy z nas może zaszczepić się w dowolnej 
placówce w Polsce, która podpisała umowę 
na realizację zadań Narodowego Programu 
Szczepień Przeciw COVID-19.

W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy 
do Państwa dyspozycji pod wskazanymi 
telefonami oraz osobiście przy zachowaniu 
zasad reżimu sanitarnego. Prosimy również, 
aby zwrócić szczególną uwagę na naszych 
Seniorów, ze względu na niebezpieczeń-
stwo oszustw związanych z  dystrybucją 
szczepionki przeciw COVID-19. Wszystkie 
związane z tym działania są całkowicie bez-
płatne, a wszelkie próby pobierania jakiekol-
wiek opłaty za szczepionki dalece nietyczne 
i bezprawne. 

Tomasz Holecki

Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Zdrowia

ZAWODY NARCIARSKIE 
O PUCHAR WÓJTA GMINY

ORNONTOWICE
 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA :
- PRZYGOTOWANĄ I WYDZIELONĄ NA ZAWODY TRASĘ,

- ELEKTRONICZNY POMIAR CZASU,
- OGŁOSZENIE WYNIKÓW,

- DARMOWY PARKING,
- ZABEZPIECZENIE GOPR,
- JEDEN CIEPŁY POSIŁEK,

- PUCHARY DLA ZWYCIĘZCÓW.
 

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych bądź nałożonych ograniczeń, nakazów

i zakazów w związku ze stanem epidemii organizator zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany

terminu zawodów. Uczestnicy zawodów narciarskich zobowiązani są do przestrzegania aktualnie

obowiązujących przepisów prawa.

TERMIN:  27.02.2021 R.
 

STACJA NARCIARSKA - ZŁOTY GROŃ ISTEBNA
 

PLANOWANY START ZAWODÓW:
GODZ. 9:00

 

PO STRONIE UCZESTNIKÓW 
POZOSTAJE:

- DOJAZD WŁASNY NA MIEJSCE ZAWODÓW,
- KOSZT ZAKUPU KARNETU.

 

ZAPRASZAMY!
 

Zapisy przyjmowane są do 17.02.2021 r. osobiście w Referacie KomunaInym (budynek

Urzędu Gminy Ornontowice, III piętro, p. 414).

Liczba miejsc ograniczona - o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 33 06 232.

Regulamin dostępny na BIP Gminy Ornontowice: 

https://www.bip.ornontowice.pl/res/serwisy/pliki/25797678?version=1.0
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20 wolontariuszy Sztabu nr 644 miesz-
czącego się przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym kwestowało na terenie Ornonto-
wic do orkiestrowych puszek, a licytacja 
wartościowych przedmiotów odbyła się 

w tym roku online – za pośrednictwem 
portalu aukcyjnego.

Celem 29. Finału było zebranie środków 
pieniężnych na pomoc oddziałom laryngo-
logicznym. Hasło brzmiało: „Laryngolo-
gia, otolaryngologia i diagnostyka głowy. 
Finał z głową!”

Informacja o zebranej w naszej Gminie 
kwocie wraz z fotorelacją i podziękowa-
niami dla sponsorów, którzy wsparli orga-
nizację naszego lokalnego Sztabu ukaże 
się w kolejnym, lutowym wydaniu „Głosu 
Ornontowic”, jednak już teraz w imieniu 
organizatorów dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w tym roku wsparli w Ornontowicach 
Wielką Orkiestrę.

29. Finał WOŚP za nami!

Urząd Gminy Ornontowice informu-
je, że od dnia 1 stycznia 2021 r. gospo-
darką odpadami komunalnymi zajmuje 
się nowo powstały Referat Gospodarki 
Odpadami, mieszczący się w poko-
ju 409 (III piętro), tel. 32 33 06 235, 
32 33 06 236. W zakresie prac Refera-
tu znajdują się także sprawy dotyczące 
usuwania odpadów azbestowych oraz 
odpadów z miejsc nieprzeznaczonych 
do ich składowania lub magazynowa-
nia, opiniowanie zezwoleń na zbieranie, 
przetwarzanie odpadów.

Kierownikiem Referatu jest Alek-
sandra Mendera-Fasuga – tel. 32 33 
06 233.

Zmienił się również zakres spraw 
realizowanych przez Referat Komu-
nalny.

Od 1 stycznia 2021 r. Referat Ko-
munalny mieszczący się w pokoju 414 
(III piętro) zajmuje się następującymi 
sprawami:

a) Sprawy związane z:
– ochroną zwierząt,
– komunikacją,
– działalnością gospodarczą,
– koncesją na alkohol.
Kontakt w zakresie ww. spraw pod 

nr tel. 32 33 06 238.
b) Sprawy związane z:
– tablicami ogłoszeń,
– sportem,
– placami zabaw,
– siłowniami zewnętrznymi,
– siecią tras rowerowych,
– mieszkaniowym zasobem gminy,
– szaletami gminnymi,
– Ławką Niepodległości,
– Parkiem Gminnym,
– Świątynią Dumania – Parkiem Ar-

chanioła.
Kontakt w zakresie ww. spraw pod 

nr tel. 32 33 06 232.
Kierownikiem Referatu jest Ewa 

Kurzik – tel. 32 33 06 231.
Od dnia 1 stycznia nowym kie-

rownikiem Referatu Zamówień Pu-
blicznych jest Agnieszka Moćko – 
tel. 32 33 06 222.

Zmiany
organizacyjne

w Urzędzie Gminy

Szanowni mieszańcy!
W związku z licznymi zapytaniami kie-

rowanymi do Urzędu Gminy odnośnie 
prowadzonej „Akcji Zima 2020/2021” 
uprzejmie informuję, że wszystkie drogi 
gminne utrzymane są w standardzie „BIA-
ŁE PRZEJEZDNE”, tak jak we wszystkich 
poprzednich latach. Oznacza to, że drogi 
gminne odśnieżane są w trakcie lub zaraz 
po ustaniu opadów atmosferycznych bez 
dodatkowego posypywania środkami che-
micznymi czy materiałem sypkim.

Ze względu na fakt, iż drogi gminne są 
drogami lokalnymi, a ruch zazwyczaj ma 
charakter bezpośredniego dojazdu do po-
sesji, tego typu utrzymanie jest uzasad-
nione, lecz jednocześnie wymaga rozwagi 
kierowców korzystających z  tych dróg. 
I o taką rozwagę gorąco proszę.

Zdaję sobie sprawę, że takie rozwiąza-
nie może budzić wśród mieszkańców uza-
sadnione kontrowersje  i zastrzeżenia, ale 
takie standardy są przyjęte w większości 
okolicznych gmin wiejskich, do których 
zaliczają się także Ornontowice.

Taka sytuacja jest podyktowana rów-
nież koniecznością szukania oszczędno-
ści w wydatkach bieżących, zwłaszcza 
w kontekście sytuacji finansowej Gminy 
Ornontowice, którą opisałem w „Głosie 

Ornontowic” – maj 2020 r., nr 5 (217), str. 
4-6, stąd proszę o wyrozumiałość.

Pragnę także zaznaczyć, że tegoroczne 
stawki za czynności związane z zimowym 
utrzymaniem dróg gminnych oraz za tzw. 
gotowość do podjęcia działań, wynegocjo-
wane z firmami zewnętrznymi, są wyższe 
niż te, które obowiązywały w poprzednich 
sezonach zimowych. To także wpłynęło na 
kontynuację dotychczas przyjętych założeń.

Przypominam również, że zgodnie 
z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, obowiązek utrzymania 
chodników należy do właścicieli działek, 
do których przylega chodnik przydroż-
ny. Ponadto zgodnie z ustawą o drogach 
publicznych, obowiązek utrzymania dróg 
prywatnych oraz zjazdów, łącznie ze znaj-
dującymi się pod nimi przepustami, należy 
do właścicieli lub użytkowników gruntów 
przyległych do drogi.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdro-
wia

Akcja Zima – informacja 
Wójta Gminy

Marcin Kotyczka

Wójt Gminy Ornontowice

31 stycznia odbył się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Ze względu na sytuację epidemiczną był to finał inny niż wszyst-
kie, jednak bez względu na okoliczności Wielka Orkiestra zagrała i jak 
już od 16 lat zagrał również ornontowicki Sztab, któremu przewodziła  
Kornelia Osińska-Kurpas.
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1 658 668 zł bezzwrotnego wsparcia na lokalne inwestycje!

Obrady Rady Gminy 2020 w pigułce 
Rok 2020 z pewnością do łatwych nie należał. Był pełen nowych wyzwań 
i  nieoczekiwanych zdarzeń. Nasze życie stanęło do góry nogami i  każdy  
musiał się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Również praca Rady Gminy 
musiała zostać mocno przeorganizowana w  dużej mierze na tryb pracy 
zdalnej w formie wideokonferencji.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do gmin, 
miast i powiatów w całej Polsce trafiają rządowe środki na inwestycje bli-
skie ludziom. Pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wsparcie 
jest bezzwrotne, a wśród beneficjentów pierwszych dwóch naborów znala-
zła się także Gmina Ornontowice.

Nie był to jednak rok stracony. Cieszę się, 
że pomimo trudnych chwil udało się zreali-
zować wiele cennych inicjatyw, realizowane 
były inwestycje, o które zabiegaliśmy jako 
radni, nieraz udawało się załatwiać te drob-
niejsze sprawy zgłaszane przez mieszkańców. 
Łączenie działalności radnego oraz funkcji 
Przewodniczącego Rady wymaga dużego za-
angażowania, dlatego dziękuję wszystkim za 
wsparcie, które otrzymuję na każdym kroku.

Obok wielu pozytywnych rzeczy i życz-
liwych osób zdarzają się też gorsze chwile 
i słowa krytyki. Jestem jednak przekonany, 
że każde nawet najtrudniejsze doświadczenie, 
może w przyszłości dać pozytywne rezultaty, 
jeśli tylko będziemy w stanie wyciągać z tego 
wnioski.

W roku 2020 Rada Gminy Ornontowice 
obradowała na 10 sesjach zwyczajnych i jed-
nej sesji nadzwyczajnej. Łącznie Rada Gminy 
podjęła 86 uchwał. Większość sesji odbywała 
się przy 100% obecności wszystkich radnych.

Najczęściej poruszana tematyka posiedzeń 
Rady, jak i Komisji Rady Gminy dotyczy-

Aby móc ubiegać się o środki dana gmina/
powiat/województwo musi złożyć wniosek do 
właściwego organu. Do tej pory rząd prze-
prowadził dwa nabory i w obu przypadkach 
część wniosków złożonych przez Urząd Gmi-
ny Ornontowice została rozpatrzona pozytyw-
nie. Przekazane przez rząd pieniądze można 
wykorzystać m.in. na budowę żłobków, 
przedszkoli czy dróg – a także na inne nie-
zbędne lokalnie działania. Podział środków 
z pierwszych dwóch naborów prezentuje się 
w naszym powiecie tabela powyżej.

Na co Gmina Ornontowice wykorzysta 
przyznane środki?

Zgodnie ze złożonym wnioskiem pienią-
dze z pierwszego naboru są przeznaczone na 
przebudowę sieci wodociągowej w Gminie 
(531 342 zł). Natomiast druga pula rządo-
wego wsparcia zostanie rozdysponowana 
na przebudowę szatni w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym (458 668 zł) oraz budowę 
sieci wodociągowej przy ul. Solarnia (668 
658 zł). Łącznie w pierwszych dwóch 
transzach Gmina Ornontowice otrzyma-
ła 1 658 668 zł bezzwrotnego wsparcia 

na lokalne inwestycje. Powyższe zadania 
zostaną zrealizowane w bieżącym roku.

Szansa na kolejne wsparcie
Obecnie rozpatrywane są kolejne wnioski 

o rządowe wsparcie. Z nadzieją na pozyska-
nie dodatkowych funduszy jeszcze w grud-
niu 2020 r. Gmina Ornontowice złożyła 
następne wnioski:
• budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa na 

odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej 
(chodnik po wschodniej stronie ulicy Zwy-
cięstwa). Szerokość chodnika 2 mb; dłu-
gość około 480 mb – wnioskowana kwota: 
800 000 zł,

• budowa dwóch odcinków dróg dojazdowych 
ul. Leśnej o nawierzchni z kostki betonowej. 
Odcinek nr 1 od posesji przy ul. Leśnej 5 do 
posesji przy ul. Leśnej 5F o długości około 

300 m wraz z wykonaniem odwodnienia 
drogi i oświetlenia ulicznego. Odcinek nr 2 
od posesji przy ul. Leśnej 17 do posesji przy 
ul. Leśnej 17D o długości około 270m wraz 
z wykonaniem odwodnienia nawierzchni – 
wnioskowana kwota: 800 000 zł,

• budowa łącznika drogowego pomiędzy 
ul. Dworcową i Orzeską a ul. Zamkową 
w Ornontowicach – wnioskowana kwota: 
9 500000 zł. 
Rozpatrzenie powyższych wniosków ma 

nastąpić do końca lutego br.
Jak dają, to trzeba brać, a jak się biją, to 

trzeba walczyć o swoje. Cieszę się, że Or-
nontowice w pełni wykorzystało swoją szan-
sę i otrzymało rządowe wsparcie w dwóch 
pierwszych naborach RFIL. Mam nadzieję, 
że i w toczących się postępowaniach uda nam 
się pozyskać fundusze na realizację kolejnych 
inwestycji. Jestem wdzięczny za każde, bez-
zwrotne środki, które przekazuje rząd, gdyż 
dla nas – mieszkańców Ornontowic oznacza 
to realizację nowych, lokalnych inwestycji  – 
krótko podsumowuje Wójt Gminy Marcin 
Kotyczka.

ła istotnych dla mieszkańców spraw oraz 
funkcjonowania naszej Gminy, tj. inwesty-
cji kolejowych CPK, służby zdrowia, spraw 
oświatowych, stanu bezpieczeństwa publicz-
nego oraz ppoż., ochrony środowiska, jed-
nostek organizacyjnych funkcjonujących na 
terenie Gminy, realizacji inwestycji, budowy 
i modernizacji dróg oraz chodników, zbycia 
i wydzierżawiania nieruchomości gminnych, 
jak również wniosków i interpelacji radnych. 
Przedstawione zostały także informacje zwią-
zane z realizacją zadań zleconych dotyczących 
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyj-
nego, dodatków mieszkaniowych, dodatku 
energetycznego, stypendiów szkolnych i in-
nych świadczeń wypłacanych mieszkańcom 
Gminy. Na sesjach dokonywano wprowadze-
nia zmian do przyjętego budżetu na 2020 r. 
i zmieniano plan Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej. Skarbnik Gminy składała również 
informacje z przebiegu wykonania budżetu. 
Rada pracowała nad analizą wykonania bu-
dżetu za 2019 r. oraz za I półrocze 2020 r. 
Rozpatrywaliśmy również raport o stanie 

Gminy. Przyjmowane były sprawozdania i in-
formacje z działalności gminnych jednostek 
organizacyjnych.

Zachęcam Mieszkańców do osobistego 
kontaktu z radnymi w nurtujących ich spra-
wach. Niestety w chwili obecnej w związku 
z pandemią nie prowadzimy stałych dyżu-
rów, jednakże istnieje możliwość kontaktu 
czy umówienia spotkania z poszczególnymi 
radnymi za pośrednictwem Biura Rady Gminy 
(tel. 32 33 06 221, e-mail: rg@ornontowice.
pl). Niezmiennie w środy od 16.00 do 17.00 
prowadzę dyżur Przewodniczącego Rady 
Gminy – w przypadku chęci kontaktu proszę 
o wcześniejszy kontakt z Biurem Rady Gminy.

Zachęcam do śledzenia sesji Rady Gminy 
online pod adresem: https://esesja.tv/transmi-
sje_z_obrad/806/rada-gminy-ornontowice.htm 
Istnieje również możliwość uczestniczenia 
przez zainteresowanych mieszkańców w se-
sjach Rady. Zainteresowane osoby powinny 
kontaktować się w tej sprawie z Biurem Rady 
najpóźniej dzień przed terminem sesji.

Henryk Nieużyła

Przewodniczący Rady 
Gminy Ornontowice

Wsparcie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  w Powiecie Mikołowskim
I nabór II nabór

Powiat Mikołowski 4 603 196 zł 0 zł
Mikołów 3 903 267 zł 0 zł
Łaziska Górne 1 595 517 zł 0 zł
Orzesze 3 044 423 zł 3 000 000 zł
Wyry 1 127 457 zł 3 912 283 zł
Ornontowice 531 342 zł 1 127 326 zł
SUMA: 14 805 202 zł 8 039 609 zł
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Od 15 września 2020 r. w ramach poro-
zumienia z  Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Katowicach (WFOŚiGW) miesz-
kańcy Gminy Ornontowice otrzymują 
pomoc w  procesie składania wniosku 
i  uzyskaniu dofinansowania w  ramach 
programu „Czyste Powietrze”.

18 grudnia 2020 roku w południowo-wschodniej części Parku Gminnego zainstalowano trzy kamery. To pierwszy 
etap akcji mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zielonym sercu naszej Gminy oraz przyśpieszenie identy-
fikacji potencjalnych wandali.

W dniu 30.12.2020 
r. Wójt Gminy Ornon-
towice podpisał umowę 
na bezpłatną komunika-
cję gminną po terenie 
Gminy Ornontowice. 
Trasa linii obejmuje 8 
kursów w dni robocze 
(bez niedzieli) i obsłu-

giwana jest przez dwa autobusy. Umowa zo-
stała zawarta od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 
r. z możliwością jej przedłużenia. Usługę 
wykonuje firma Transportowo-Usługowa 
Karol Drabas, oś. Powstańców Śl. 4a/30, 
44-240 Żory.

W najbliższym czasie planowane jest 
rozszerzenie autobusu nr 1 bezpłatnej ko-
munikacji gminnej o dwa nowe przystanki 
na ul. Solarnia i Kwiatowej.

Rozkład jazdy dostępny jest na stronie 
www.ornontowice.pl w zakładce informacje 
ogólne → komunikacja → rozkłady jazdy.

Bezpłatna komunikacja gminna

Program
„Czyste Powietrze”

Program Słoneczna Gmina Ornontowice II

Monitoring w Parku Gminnym

Do końca 2020 roku udzielono łącznie 34 
porady, które obejmowały wspólne wypeł-
nienie wniosku o dofinansowanie, wniosku 
o rozliczenie zadania oraz porady dotyczą-
ce działania programu „Czyste Powietrze” 
i możliwości dofinansowania.

Aktualnie ze względu na sytuację pan-
demiczną działalność punktu przyjmowania 
petentów w Urzędzie Gminy jest zawieszona 
do odwołania. Jak tylko obostrzenia sanitar-
ne zostaną złagodzone punkt wznowi obsłu-
gę mieszkańców.

Pierwsze z zainstalowanych w parku 
kamer zostały umiejscowione tak, aby 
umożliwić bezpośredni podgląd na kom-
pleks bulodrom, strefę, w której znajduje 
się rosarium oraz wiatę przy Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych. Wysoka rozdziel-
czość nagrywanego 24 godziny na dobę 
obrazu pozwoli na bezproblemową identy-
fikację sprawców ewentualnych zniszczeń, 
które niestety miały miejsce w tym rejonie 
w przeszłości.

Koszt prac związanych z budową moni-
toringu to 36 701 zł. Na tym jednak nie ko-
niec, gdyż w przeciągu najbliższych miesięcy 
Urząd Gminy planuje zamontować kolejne ka-
mery w północnej części Parku Gminnego 
oraz w rejonie Amfiteatru Parkowego. 

Gmina Ornontowice, na podstawie 
Umowy o  przyznaniu pomocy nr UDA-
-RPSL.04.01.01-24-0680/18-00 z dnia 20 
grudnia 2019 r., zobowiązała się do realiza-
cji projektu pn. Program Słoneczna Gmina 
Ornontowice II. Zadanie obejmowało zapro-
jektowanie, roboty budowlane instalacyjne, 
uruchomienie i przeprowadzenie procedury 
włączenia do sieci Operatora Systemu Dystry-
bucyjnego mikroinstalacji fotowoltaicznych na 
81 lokalizacjach na terenie Gminy Ornontowi-
ce. Panele zostały zamontowane na budynkach 
indywidualnych, na gruncie, na dachu budyn-
ku gospodarczego lub budynku mieszkalnego.

Okres realizacji projektu: 10.12.2019 r. 
– 2.11.2020 r. Rozliczenie z Urzędem Mar-
szałkowskim – I połowa 2021 roku. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach poddziałania 4.1.1. Od-
nawialne źródła energii – ZIT w ramach dzia-
łania 4.1. Odnawialne źródła energii objętego 
Regionalnym Programem Operacyjnym Wo-
jewództwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu wpłynie na popra-
wę stanu środowiska naturalnego dzięki 
ograniczeniu emisji CO2, NOx, SOx oraz 
pyłów do atmosfery.

Zaplanowane wskaźniki do zrealizowa-
nia wg umowy: 

• ograniczenia emisji CO2 o 247,26550 
ton/rok,

• produkcja energii elektrycznej 
z  nowo wybudowanych instalacji 
wykorzystujących OZE – 306,78100 
Mwhe/rok,

• stopień redukcji PM10 – 0,01220 ton/
rok.

Urząd Gminy Ornontowice dziękuje 
wszystkim uczestnikom projektu za zaanga-
żowanie, wzajemną współpracę oraz mery-
toryczną dyskusję. Dziękujemy również za 
wyrozumiałość, gdyż kilkuletnie starania 
o dofinansowanie oraz wydłużające się ter-
miny realizacji mogły nieco niepokoić. Po 
kilku latach oczekiwań wspólnie dotarliśmy 
do zakończenia projektu.
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Z ARTERII CKiP

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Ferie z Biblioteką 2021 „na wynos”

Zmiany w ARTerii!
W styczniu br. w ARTerii Centrum Kultu-

ry i Promocji w Ornontowicach odbył się re-
mont uszkodzeń, które zostały spowodowane 
przez prowadzenie eksploatacji górniczej na 
terenie Gminy.

Po zgłoszeniu szkód górniczych oraz póź-
niejszym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
przez komisję, JSW SA KWK „Budryk” pod-
jęła się naprawienia szkód. W ramach prac od-
malowana została sala widowiskowa ARTerii, 
korytarz przy kuchni oraz klatka schodowa do 
biur. Mamy nadzieję, że już niebawem będzie-
my mogli zaprosić Was do siebie!

Kobieta w pędzącym świecie!
Kobieta w pędzącym świecie to projekt, 

który został dofinansowany przez Fundację 
JSW, niestety ze względu na obostrzenia 
nie rozpoczął się w planowanym terminie, 
mamy jednak nadzieję podjąć się go już 
w najbliższym czasie.

W obecnym świecie wszystko jest szyb-
kie, wszystkiego powinno być dużo, po-
winno być intensywnie. Natłok informacji 
i zadań do wykonania nie ułatwia funkcjono-
wania współczesnej kobiecie. Aby sprostać 
wszystkim codziennym wyzwaniom jakie 
stawia przed kobietami kolejny dzień, po-
winna ona zadbać o swój relaks i rozwój, 
aby móc osiągnąć spokój i równowagę.

By wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom 
chcemy zaproponować kobietom serie 
spotkań, warsztatów, szkoleń oraz prelek-
cji, które wesprą je w wyzwaniach dnia 
codziennego. W sumie odbędzie się ok. 
130 spotkań, czy warsztatów w formie 21 
różnych aktywności. Spotkania podzielone 
są na 5 głównych tematów:

• Kobieta i rozwój – podczas tych spo-
tkań nauczymy się planować czas, 
reagować na bunt dziecka czy odpo-

wiadać na tak powszechny w dzisiej-
szych czasach hejt,

• Kobieta i relaks – tu przeszkolimy 
się z ćwiczeń uwalniających traumę, 
stres czy emocje, jednocześnie na-
uczymy się relaksować dźwiękiem,

• Kobieta i kreatywność – w trakcie 
tego bloku tematycznego zaznajomi-
my się z mix mediami oraz techniką 
bullet journal,

• Kobieta i dziecko – to spotkania po-
święcone ćwiczeniom, cyrkomotory-
ce, czas na chwilę mamy z dzieckiem,

• Kobieta, natura i zdrowie – poruszy-
my zagadnienia związane z natural-
nymi kosmetykami czy eko-dbaniu 
o otoczenie, ale także bardzo istot-
ny temat jakim jest pierwsza pomoc 
przedmedyczna udzielana dzieciom.

Ponadto poruszymy jeszcze wiele nader 
inspirujących kwestii podczas trwania pro-
jektu. Jeśli tylko obostrzenia zostaną znie-
sione rozpoczniemy nabór chętnych kobiet 
do udziału w projekcie. Także bądźcie czuj-
ne i obserwujcie naszą stronę i Facebooka.

Tekst i zdjęcie: ARTeria CKiP

Wystarczyło się zapisać, przyjść do biblio-
teki po odbiór paczki z materiałami i czekać 
na e-maila z instrukcją wykonania pracy. Były 
to cztery niezależne od siebie zadania.

W pierwszym należało posklejać bałwan-
ka i na folii wykonać zimowy pejzaż. Do 

drugiego zadania wykorzystano kostki Story-
Cubes, na podstawie których dzieci układały 
historyjki, a z klocków budowały elementy 
powieści. Trzecie zadanie było iście teatralne 
– z szablonów i patyczków wykonały kukieł-
ki postaci do bajek „Czerwony Kapturek” lub 

„Jaś i Małgosia” oraz samodzielnie wykona-
ły scenografię. Ostatnią pracą były bajkowe 
puzzle – na pustym arkuszu puzzlowym dzieci 
wykonały ilustracje do ulubionych książek.

Ferie „na wynos” cieszyły się dużym za-
interesowaniem, w ruch poszły wszystkie 
przygotowane przez nas materiały i paczki. 
Cieszymy się, że w działania zaangażowani 
byli również rodzice, którzy w sposób kre-
atywny spędzali z dziećmi czas, a także po-
mogli wykonać i wysłać zdjęcia. Prace moż-
na oglądać na profilu facebook biblioteki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
udział i dobrą zabawę!

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka 
Publiczna w Ornontowicach

Ferie z Biblioteką w dobie trwającej pandemii i w okresie zakazu orga-
nizowania zajęć stacjonarnych? Dlaczego nie? Bibliotekarki z  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Ornontowicach podjęły się zadania i postanowiły 
zorganizować zajęcia „na wynos”.
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ZIMĄ W PRZEDSZKOLU
IM. KUBUSIA PUCHATKA

W Krainie Św. Mikołaja
6 grudnia w naszym przedszkolu pojawił 

się długo oczekiwany gość - święty Miko-
łaj. Na jego wizytę dzieci cierpliwie czekały. 
Każdego dnia starały się być grzeczne, po-
mocne, sprzątać sale przedszkolne i swoje 
półki. A wszystko po to, by dostać upragnio-
ny prezent. Świętowanie Mikołajek przed-
szkolaki rozpoczęły od poznania legendy 
o św. Mikołaju. W sali gimnastycznej ocze-
kiwały na spotkanie z gościem, gdzie otrzy-
mały prezenty oraz zaśpiewały dla Mikołaja 
piosenki. Tego dnia przedszkole wypełniło 
się radością oraz uśmiechem na dziecięcych 
twarzyczkach.

Spotkanie z psychologiem
W grupie „Jeżyki”, „Słoneczka” oraz 

„Pszczółki” odbyły się zajęcia z panią psy-
cholog Pauliną Polus - Drewniak. Nie obyło 
się bez czytania bajek terapeutycznych, które 
dzieci słuchały z wielkim zaciekawieniem. 
Następnie przedszkolaki wzięły udział w za-
jęciach z elementami arteterapii.

Przedszkole bez barier
„Przedszkole bez barier” - to innowacja 

pedagogiczna prezentująca dzieciom różne 
rodzaje niepełnosprawności. Odbyło się  
już trzecie spotkanie, tym razem na temat: 
„Obniżona Sprawność Komunikowania się, 
utrudniony kontakt słowny, wady wymowy, 
jąkanie się „. Dzieci spotkały się z logopedą 
- p. Katarzyną Szymurą, zobaczyły gabinet 
logopedy, ćwiczyły „buzią i  językiem”, 
oglądały film edukacyjny o chłopcu, który 
miał kłopoty z jąkaniem. Spotkanie zakoń-
czyło się kolorowaniem znaczka osób mają-
cych kłopoty z komunikacją słowną.

Przedświąteczne kodowanie
W grudniu przedszkolaki wraz z nauczy-

cielkami uczyły się kodowania poprzez zada-
nia, których tematem była zima oraz święty 
Mikołaj. W ruch poszły kolorowe kubeczki, 
kolorowe kafelki, strzałki, klocki lego, za-
bawki interaktywne oraz plansze z układem 
współrzędnych. Zabawa była przednia, a jej 
efektem były Mikołaje, renifery oraz choinki.

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Wigilia w przedszkolu
Czas oczekiwania na Święta Bożego 

Narodzenia, wzbogacony dekorowaniem 
sal i  choinek, warsztatami plastyczny-
mi, wspólnym kolędowaniem zakończyła 
uroczysta Wigilia. W ten dzień panowała 
radosna i ożywiona atmosfera. Każda gru-
pa przygotowała wspólnie świąteczny stół, 
podzieliła się opłatkiem, złożyła wzajemne 
życzenia oraz częstowała się przygotowa-
nymi przekąskami. Kultywowanie takich 
tradycji jest dla dzieci szczególnie ważne. 
Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają 
dzieciom znajomość zwyczajów świątecz-
nych, lecz również wzmacniają serdeczne 
relacje między nimi.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Konkurs „Moje kosmiczne wakacje”
Miło nam poinformować o kolejnych 

sukcesach uczniów Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w  Ornontowicach. 
Uczennice Natalia Nowak z  kl. VIII c 
i Anna Smorz z kl. VIII a oraz Maja No-
wak z klasy VI a zdobyły wyróżnienie 
w ogólnopolskim konkursie „Moje ko-
smiczne wakacje” organizowanym przez 
Polską Agencję Kosmiczną POLSA.

Akcja „Razem na święta”
W ramach akcji MEN „Razem na Świę-

ta” cała społeczność szkolna i przedszkolna 

zaangażowały się różnorodne akcje charyta-
tywne, w ramach których zachęcano dzie-
ci do niesienia pomocy innym. W okresie 
przedświątecznym wiele osób szczególnie 
czeka na pomoc i wsparcie. To zadanie mia-
ło również na celu budowanie wspólnoty 
i umacnianie więzi międzypokoleniowych 
oraz kształtowanie poczucia odpowiedzial-
ności za drugą osobę.

Ze względu na stan epidemii działania 
realizowane w ramach akcji „Razem na 
Święta” miały bezpieczny i odpowiedzial-
ny charakter.

Przedszkolacy wraz z rodzicami i nauczy-
cielami przygotowywali kartki świąteczne 
dla emerytów, byłych pracowników szkoły 
podstawowej i przedszkola oraz kartki świą-
teczne, ciasteczka i stajenki dla podopiecz-
nych Wspólnoty Hospicyjnej przy Parafii 
św. Michała Archanioła w Ornontowicach.

Uczniowie z klas: VI d, VII b, VII d, VII 
e i III c pamiętali o nauczycielach i pracow-
nikach szkoły, którzy odeszli już na eme-
ryturę. Uczniowie wykonali własnoręcznie 
w domach kartki świąteczne i złożyli na 
nich piękne, bożonarodzeniowe życzenia. 
Kartki zostały rozesłane do wszystkich ad-
resatów pocztą i mamy nadzieję, że umiliły 
naszym byłym pedagogom i pracownikom 
świąteczny czas.

Klasy 8 postanowiły przygotować kartki 
świąteczne dla swoich kolegów i koleżanek, 
których przecież nie spotykają już tak często 
ze względu na edukację zdalną. Zaangażo-
wali się również w akcję pieczenia pierni-
ków z myślą o swoich bliskich i sąsiadach.

Tekst i zdjęcia:
ZS-P w Ornontowicach
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Statystyka urodzeń i zgonów w 2020 roku 
w naszej Gminie to:

• 67 urodzeń;
- najpopularniejsze imiona dla chłopców 

to: Szymon, Leon i Jan;
- najpopularniejsze imiona dla dziew-

czynek to: Amelia, Nadia i Emilia;
• 70 zgonów.
Stałe i czasowe zameldowania:
• na dzień 31.12.2019 r. stałych miesz-

kańców było 5929, czasowych 151, 
co daje razem 6080 mieszkańców;

• na dzień 31.12.2020 r. stałych miesz-
kańców było 5929, czasowych 141, 
czyli w sumie 6070 mieszkańców.

W zakresie ewidencji ludności:
• wydano 7 decyzji w sprawach mel-

dunkowych;
• wykonano 268 czynności dotyczą-

cych zameldowań i wymeldowań;
• nadano 27 numerów PESEL.
Z zakresu czynności o dowodach oso-

bistych:
• przyjęto do realizacji 351 wnio-

sków o wydanie dowodu osobi-
stego;

• przyjęto 30 zgłoszeń o jego utracie;
• nowy dowód osobisty odebrało 340 

osób.
Zarejestrowano 72 aktów stanu cywil-

nego w tym:
• 7 urodzeń (wcześniej zarejestrowa-

nych poza granicami RP);
• 26 małżeństw (12 cywilnych, 13 

konkordatowych i 1 zagraniczne 
wpisane do Rejestru stanu cywil-
nego);

• 39 zgonów;
• 7 rozwodów i 1 separację.
Ponadto wydano:
• 5 decyzji o zmianie imienia i na-

zwiska;
• 21 zaświadczeń oraz 591 odpisów 

aktów stanu cywilnego.

Czy wiesz, że…?

Ornontowice w podsumowaniu 
2020 roku Urzędu Stanu Cywilnego 
i Ewidencji Ludności

Jubileusz Złotych Godów Małżeńskich to 
uroczystość, którą obchodzi się po 50 latach 
wspólnego pożycia małżeńskiego. Co roku 
w Gminie Ornontowice odbywała się jedna 

wspólna uroczystość związana z jubileuszami 
zaślubin. Jednak w roku 2020 z uwagi na stan 
epidemii, zgodnie z obowiązującymi wymo-
gami, nie doszło do spotkania z jubilatami, po-
nieważ termin uroczystości został przesunięty.

Pary małżeńskie, które w roku minionym 
obchodziły jubileusz 50–lecia pożycia mał-
żeńskiego i dla których medale z różyczką 
zostały przesłane do Urzędu Gminy Ornon-
towice to Państwo:

• Helena i Bogusław Bończyk,
• Anna i Jan Brząkalik,

• Helena i Paweł Gołąb,
• Irena i Władysław Grzywok,
• Edyta i Bernard Kurek,
• Janina i Stanisław Mazurek,
• Bronisława i Eugeniusz Nieradzik,
• Teresa i Roman Nowak,
• Teresa i Eugeniusz Szolc,
• Leokadia i Jerzy Wolny.

Wszyscy jubilaci będą mieli możliwość 
otrzymania medali i gratulacji na uroczy-
stym spotkaniu z Wójtem Gminy Ornonto-
wice w terminie, o którym zostaną wcze-
śniej powiadomieni.

Jubileusz Złotych Godów – 50 lat razem

Plan sparingów GKS „Gwarek” Ornontowice
(styczeń, luty, marzec 2021)

Data Drużyna 1 Drużyna 2 Klasa rozgr.

6.02.2021 Gwarek Ornontowice Podbeskidzie II B.B IV liga

13.02.2021 Gwarek Ornontowice Jedność Przyszowice IV liga

17.02.2021 Gwarek Ornontowice Górnik Zabrze CLJ

20.02.2021 Gwarek Ornontowice Górnik II Zabrze III liga

27.02.2021 Gwarek Ornontowice Kuźnia Ustroń IV liga

6.03.2021 Gwarek Ornontowice Unia Książenice IV liga
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Drzewa stanowią wartościowy i bezpieczny 
element krajobrazu naszej Gminy. Najważniej-
szą funkcją drzew, mającą bezpośredni wpływ 
na nasze życie, to produkcja tlenu i pochłania-
nie dwutlenku węgla. Drzewa neutralizują za-
nieczyszczenia powietrza, potrafią ograniczyć 
zapylenie powietrza nawet do 75%!

W grudniu 2020 r. przeprowadzono akcję 
nasadzeń drzew na terenach stanowiących 
własność Gminy Ornontowice. Posadzono 
w sumie 28 drzew, z czego:

• 5 drzew gatunku dąb szypułkowy 
wzdłuż ul. Nowej,

• 8 drzew gatunku lipa drobnolistna 
wzdłuż ul. Cichej,

• 15 drzew gatunku robinia akacjowa 
wzdłuż ul. Działkowej.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzi-
ły w całości z budżetu Gminy Ornontowice.

Człowiek w ciągu doby (w zależności 
od aktywności fizycznej) zużywa od 60 do 
ponad 200 g tlenu. Jedno drzewo całkowi-
cie zaspokaja te potrzeby. W ciągu roku 
jest ono w stanie wyprodukować ilość tle-
nu, która wystarczy człowiekowi aż na dwa 
lata. W ciągu okresu wegetacyjnego z 1 m2 
powierzchni liściowej drzew oraz krzewów 
do powietrza trafia od 0,5 do ponad 1 kg 
czystego tlenu. Do drzew dostarczających 
największe ilości tlenu należą m.in: buk 
pospolity, klon, robinia akacjowa, wierz-
ba krucha, dąb, lipa i jesion. Dlatego tak 
ważnym elementem w krajobrazie naszego 
regionu są drzewa.

Nasadzenia drzew
na terenach gminnych

Kompostowanie bioodpadów
Kompostowanie jest naturalną metodą 

unieszkodliwiania i zagospodarowania od-
padów, polega na rozkładzie substancji or-
ganicznej przez mikroorganizmy – bakterie 
tlenowe, grzyby etc. Jest to proces przetwa-
rzania substancji w kontrolowanych warun-
kach w obecności tlenu, w odpowiedniej 
temperaturze i wilgotności. Kompostowanie 
jest prostym, tanim, a jednocześnie przyja-
znym dla środowiska sposobem na pozbycie 
się zbędnych odpadów organicznych i uzy-
skanie wartościowego nawozu.

Proces ten prowadzi się w  gotowych 
kompostownikach ogrodowych lub w drew-
nianych, otwartych kompostownikach o bu-
dowie ażurowej, wykonanych z desek, uło-

żonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza 
do warstw kompostu.

Kompostowaniu podlegają m.in.: trawa, 
liście, kwiaty, miękkie części uprawia-
nych roślin, odpadki warzywne i owoco-
we (obierki), rozdrobnione gałęzie drzew 
i krzewów, trociny z obróbki i cięcia drew-
na, pozostałości jedzenia (resztki produk-
tów mleczarskich, stary chleb, fusy po her-
bacie i kawie z filtrem jeśli jest papierowy, 
herbata ekspresowa, skorupki jajek).

Kompostowaniu nie poddaje się odpadów 
takich jak: kości, mięso, owoce cytrusowe, ze-
psuta żywność, płynne resztki jedzenia, oleje 
jadalne, odchody zwierzęce, drewno impre-
gnowane, płyty wiórowe i pilśniowe MDF, 
tkaniny, papier, papierosy, popiół z węgla 
kamiennego, ziemia i kamienie, materiały 
i substancje zanieczyszczone zwierające me-
tale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, 
resztki roślin porażone chorobami.

Urząd Gminy Ornontowice planuje w tym 
roku ponowić akcję nieodpłatnego udostęp-
nienia kompostowników dla mieszkańców. 
Szczegółowych informacji w tym temacie 
od 1 marca 2021 r. będzie udzielał Referat 
Gospodarki Odpadami, tel. 32 330 62 35.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ornontowicach informuje, że wnioski 
o ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego na okres od 01.06.2021 r. do 
31.05.2022 r. można składać elektronicz-
nie za pomocą portalu Emp@tia, PUE 
ZUS oraz bankowości elektronicznej od 
dnia 1 lutego 2021 r.

Wnioski w formie papierowej będzie 
można składać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornonto-
wicach przy ul. Żabik 9 lokal 9 począwszy 
od dnia 1 kwietnia 2021 r.  

Szczegółowych informacji dotyczących 
uprawnień do świadczeń wychowawczych 
udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ornontowicach 
w siedzibie na ul. Żabik 9 lokal 9, nr tel. 
32 235 45 03, 796 076 480.

Informujemy, że przyznanie świadcze-
nia wychowawczego (500+)  nie wymaga 
wydania decyzji administracyjnej. Wnio-
skodawcy ubiegający się o ww. świadcze-
nia otrzymają informację o przyznaniu ww. 
świadczeń na adres poczty elektronicznej 
wskazanej we wniosku.

Informacja będzie przesłana z adresu 
swiadczenia@gops.ornontowice.pl

W związku ze stanem epidemii za-
chęcamy mieszkańców do składania 
wniosków o świadczenie wychowawcze 
w formie elektronicznej.

Informacja w sprawie wniosków 
o przyznanie świadczenia 
wychowawczego (500+)

na okres od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r.
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Planowane są także wydatki inwestycyj-
ne w placówkach oświatowych, m.in. wy-
konanie nowego wejścia do budynku I LO 
w Mikołowie wraz z wykonaniem podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych (planowana 

Przyjaciele, rodzina, wojskowi, strażacy 
i policjanci pożegnali Wiesława Kawalę, Na-
czelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Pogrzeb mjr Wiesława Kawali odbył się 
7 stycznia w Orzeszu-Zawadzie w kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego.

66-letni Wiesław Kawala zmarł w gliwic-
kim szpitalu w sobotę, 2 stycznia, przegrywa-
jąc nierówną walkę z COVID-19, z którym 
zmagał się do samego końca. Był nie tylko 
długoletnim, doświadczonym i zaangażowa-
nym pracownikiem, pełniącym waż-
ne funkcje, także społecznikiem, ale 
przede wszystkim życzliwym i po-
wszechnie lubianym człowiekiem.

Major Wiesław Kawala przez ponad 
19 lat był oficerem Wojska Polskiego, 
pełniąc służbę w centralnym ośrodku 
szkolenia nadwiślańskich jednostek 
wojskowych. Od 2003 roku należał 
także do OSP,  zaś funkcję Naczelnika 
Wydziału Zarządzania Bezpieczeń-
stwem Starostwa Powiatowego w Mi-

kołowie objął w 1999 roku, sprawując ją aż 
do śmierci.

Za życia został odznaczony m.in. Brązo-
wym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
medalem „Za zasługi dla obronności kraju” 
(również Brązowym, Srebrnym i Złotym) 
oraz Brązowym i Srebrnym medalem „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa”. Był także czło-
wiekiem z wielką pasją – od lat hodował 
psy rasy flat coated retriever. Ci, którzy go 
znali, wiedzą, że kochał zwierzęta i każdą 
wolną chwilę spędzał z nimi. Kilkanaście 
dni po śmierci Wiesława Kawali zmarła jego 
małżonka Gabriela Chłosta-Kawala.

kwota wydatków: 150.000 zł) oraz w mia-
rę możliwości finansowych powiatu, wy-
konanie nowej drogi technologicznej przy 
Warsztatach Szkolnych ZST w Mikołowie 
na kwotę 345.000,00 zł, a także zamonto-
wanie wewnętrznej instalacji wodnej ppoż. 
w budynku warsztatów szkolnych.

Ponadto planuje się wykonanie zewnętrznej 
instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole 
Szkół Technicznych w Mikołowie (budynek 
główny i budynek warsztatów szkolnych za 
kwotę 150 000,00 zł). To również doposaże-
nie pracowni ZST w Mikołowie, ZSP w Or-
nontowicach, ZSEiU w Łaziskach Górnych 

w ramach projektu pn. "Efektywne Funkcjo-
nalne Szkoły II - Program Rozwoju Szkół 
Zawodowych i Technicznych Powiatu Miko-
łowskiego". Łącznie na ten cel planowane jest 
wydanie 100 000,00 zł.

Kolejnym ważnym zadaniem będzie 
budowa nowej siedziby Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej w Mikołowie. Na razie ogłoszo-
no konkurs architektoniczny na stworzenie 
koncepcji, a docelowo zaprojektowanie no-
wego obiektu. Na wykonanie projektu tego 
budynku, który ma się mieścić w Mikołowie 
przy ulicy Żwirki i Wigury (w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku starostwa powiatowego) 
zabezpieczono kwotę 350 000,00 zł.  

W ostatnich dniach 2020 r. zakończono 
także montaż windy w starostwie, zaś w naj-
bliższych miesiącach 2021 r. ma się rozpo-
cząć nowa inwestycja w  obiekcie starostwa 
– wykonanie kompleksowego odwodnienia 
wraz z dociepleniem ścian fundamento-
wych, koszt inwestycji ok. 1 mln zł.

Najważniejsze inwestycje Powiatu Mikołowskiego w 2021 roku

Pogrzeb majora Kawali Szczepienia medyków 
i mieszkańców DPS

Testowanie nauczycieli

12 stycznia w Centrum Zdrowia w Miko-
łowie rozpoczęły się szczepienia przeciwko 
COVID-19 w tzw. grupie „zero”. Szczepie-
nia prowadzą dwa zespoły i odbywają się 
one w siedzibie Centrum Zdrowia. Zaszcze-
pionych ma zostać ponad 180 pracowników 
Szpitala Powiatowego oraz osób z firm stale 
z nim współpracujących.

Poza szczepieniem swoich medyków 
mikołowskie Centrum Zdrowia prowadzi-
ło zapisy podmiotów medycznych – przy-
chodni i aptek z terenu powiatu chcących 
zaszczepić swoich pracowników. Pracow-
nicy pozostałych podmiotów medycznych 
na szczepienia będą zgłaszać się do Poradni 
Wielospecjalistycznej przy ul. Okrzei.

Z kolei 18 stycznia pierwszą dawkę szcze-
pionki przeciw COVID-19 przyjęło pierw-
szych 23 mieszkańców DPS w Orzeszu. 
Tego dnia w całym kraju ruszyły szczepienia 
wśród pensjonariuszy Domów Pomocy Spo-
łecznej. By się zaszczepić nie będą oni musieli 
opuszczać placówek. Do DPS-ów kierowane 
są mobilne punkty szczepień. W przypadku 
orzeskiej placówki jest to wyjazdowy zespół 
Alimed Centrum Medyczne w Mikołowie.

119.455.562,35 zł – tyle mają wynieść tegoroczne dochody budżetu Powia-
tu Mikołowskiego, wydatki kształtują się na poziomie 126.201.567,65 zł. Na 
inwestycje planuje się wydać 18 480 664,89 zł. Jeśli chodzi o zadania drogo-
we to planowane jest zakończenie m.in. przebudowy ul. Żorskiej w Orzeszu 
oraz ul. Chopina w Łaziskach Górnych, zaś w Ornontowicach dokończenie 
remontu nawierzchni ulicy Chudowskiej.

Pod koniec listopada rozpoczął funkcjono-
wanie mobilny punkt wymazowy działający 
przy starostwie. Do połowy stycznia wyko-
nano 804 wymazy. Od 11 do 15 stycznia wy-
mazy pobierano od nauczycieli szkół pod-
stawowych klas 1-3, szkół specjalnych oraz 
pracowników administracji i obsługi. Do tego 
punktu na badania zgłosiło się 285 nauczycie-
li i pracowników oświaty z terenu powiatu 
mikołowskiego. Testowanie tej grupy zawodo-
wej związane było z powrotem uczniów klas 
1-3 do szkoły po przerwie feryjnej.
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KORONAWIRUS – WAŻNE NUMERY 
W przypadku wystąpienia objawów charakterystycznych dla COVID-19, skontaktuj 
się telefonicznie z lekarzem POZ lub w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia, 
niezwłocznie zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub 999.
INFOLINIA NFZ 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach 32 267 62 15
– telefon alarmowy 512 370 717
– całodobowa infolinia dla obywateli w sprawach kwarantanny i zdrowia 
 222 500 115 
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W MIKOŁOWIE:  112
– wsparcie psychologiczne w czasie epidemii: 530 220 954, 530 309 759

Numery alarmowe 
Zarządzanie kryzysowe – Mikołów (112) 32 326 04 30
Pogotowie ratunkowe – Mikołów (999) 32 226 21 00
Straż Pożarna – Mikołów (998) 32 326 23 10
Policja – Mikołów (997) 32 737 72 55
Pogotowie gazowe (992)  32 227 31 24
Pogotowie energetyczne (991) 32 303 21 55
Urząd Gminy Ornontowice 
Sekretariat 32 330 62 11
Biuro Obsługi Stron 32 330 62 00
Biuro Rady Gminy Ornontowice 32 330 62 21
Wydział Finansowy i Budżetu 32 330 62 06 
Wydział Finansowy i Budżetu – podatki 32 330 62 09
Wydział Organizacyjny  32 330 62 11
Wydział Rozwoju i Inwestycji 32 330 62 24
Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami  32 330 62 29 
Referat Gospodarki Odpadami 32 330 62 35
Referat Komunalny 32 330 62 32
Referat Promocji i Informacji 32 330 62 25
Referat Zamówień Publicznych 32 330 62 22
Redakcja „Głosu Ornontowic”  32 330 62 55
Urząd Stanu Cywilnego  32 330 62 26
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 32 330 62 67
Portiernia Urzędu Gminy 32 330 62 04
Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Ornontowice 
ARTeria Centrum Kultury i Promocji  32 235 46 98
Gminna Biblioteka Publiczna 32 336 13 90
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  32 235 45 03
Gminny Ośrodek Zdrowia  32 336 19 97
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna  32 330 62 83
Zespół Szkolno-Przedszkolny 32 235 50 16
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 32 336 12 33
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych 32 336 13 38
INNE 
Akcja Zima 2020/2021 – numer interwencyjny (czynny całodobowo)  501 548 282
Apteka św. Stanisława - Ornontowice 32 237 81 41
Apteka „NOVA” - Ornontowice 32 235 59 84
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny - Ornontowice 602 573 096
PSZOK - Ornontowice 32 723 16 41
Zespół Szkół Ponadpodstawowych 32 235 46 00
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP 32 235 51 21
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła 32 235 50 21
Gwarek Ornontowice  32 330 62 89
OSP Ornontowice 32 235 50 96
Urząd Pocztowy o/Ornontowice 32 235 50 11
KWK Budryk 32 235 51 11
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice 32 339 17 00
Komisariat Policji w Orzeszu 32 324 86 10
Starostwo Powiatowe w Mikołowie 32 324 81 00 
Szalety gminne 32 336 15 23
Powiatowy Urząd Pracy 32 224 10 92
Urząd Skarbowy w Mikołowie 32 324 61 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż. 32 325 76 00
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż. 32 322 40 63
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