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W dniu 21 października 2020 r.  Zarzą-
dzeniem Nr 0050.0328.2020 Wójta Gminy 
Ornontowice został ogłoszony konkurs na 
HYMN ORNONTOWIC. Do konkursu 
wpłynęły 2 oferty. W dniu 23 marca 2021 r. 
Komisja Konkursowa dokonała ostateczne-
go wyboru oferty.

Konkurs na HYMN ORNONTOWIC wy-
grała praca zbiorowa autorów: Aleksandry 
Kontusz (tekst) i Tomasza Kozieła (muzy-
ka). Uroczyste wręczenie nagrody autorom 
Hymnu zaplanowane jest podczas obchodów 
30-lecia Gminy Ornontowice. Inauguracyj-
ne odśpiewanie hymnu zostanie wykonane 
przez Chór „Jutrzenka”, w czasie uzależnio-
nym od powrotu Chóru do pełnej działalno-
ści,  ograniczonej wszechobecną pandemią.

Hymn będzie wykonywany każdorazowo 
podczas ważnych uroczystości gminnych 
i gminno-parafialnych przez Chór „Jutrzen-
ka”. Hymn może być również wykonywany 
przez inne zespoły muzyczne działające na 
terenie naszej Gminy.

Władze Gminy otrzymały  zapewnienie 
od autorów o nagraniu wersji demo Hym-
nu, która niezwłocznie po otrzymaniu na-
grania, zostanie opublikowana na stronie  
www.ornontowice.pl

Zdrowych, pogodnych i spokojnychZdrowych, pogodnych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych,Świąt Wielkanocnych,

pełnych rodzinnej atmosfery, ciepła pełnych rodzinnej atmosfery, ciepła 

i wzajemnego zrozumieniai wzajemnego zrozumienia

życzążyczą

Ornontowice, kwiecień 2021 r.Ornontowice, kwiecień 2021 r.

Jubileusz 60 lat małżeństwa czyli Dia-
mentowe Gody, świętowali w marcu br. 
Państwo Renata i Brunon Rocznik. Z tej 
okazji dostojnym Jubilatom zostały prze-
kazane od władz samorządowych Gminy 
Ornontowice gratulacje z  życzeniami 
kolejnych lat pełnych zdrowia i radości, 
jak również tego, by cieszyć się życiem 
w każdym jego momencie.

Gratulujemy tak zaszczytnego Jubi-
leuszu!

Ta miłość trwa od 60 lat
– Diamentowe Gody

Ornontowice ma swój hymn!

Świąt prawdziwie WielkanocnychŚwiąt prawdziwie Wielkanocnych

 z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym, z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym,

z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją…z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją…

A przy stole niech zasiądą Przyjaciele,A przy stole niech zasiądą Przyjaciele,

których miłość, dobroć, radośćktórych miłość, dobroć, radość

pozostaną z Państwem na dni wielepozostaną z Państwem na dni wiele

życzą członkowie ugrupowania OKS Ornontowice:życzą członkowie ugrupowania OKS Ornontowice:

Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy  Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy  

– Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy  – Dariusz Spyra, Przewodniczący Rady Gminy  

– Henryk Nieużyła – Henryk Nieużyła 

oraz radni: oraz radni: 

Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Aleksandra Krzemińska,  Marian Blacha, Grzegorz Hawełka, Aleksandra Krzemińska,  

Zbigniew Machulik, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, Zbigniew Machulik, Sebastian Spyra, Patryk Szwechowicz, 

Katarzyna Walczak, Adam WidenkaKatarzyna Walczak, Adam Widenka

Wójt GminyWójt Gminy

Marcin KotyczkaMarcin Kotyczka

Przewodniczący Rady GminyPrzewodniczący Rady Gminy

Henryk NieużyłaHenryk Nieużyła

Zastępca Wójta GminyZastępca Wójta Gminy

Dariusz SpyraDariusz Spyra

Wiceprzewodniczący Rady GminyWiceprzewodniczący Rady Gminy

Ryszard MilanowskiRyszard Milanowski
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Urząd Gminy do końca kwietnia 2021 r. 
przyjmuje wnioski dotyczące przyznania 
wyróżnienia „Ornontowickie Bzy”.

Kandydatów zgłaszać mogą: Rada Gmi-
ny i jej komisje, Wójt Gminy, organizacje 
społeczne i stowarzyszenia, Rada Parafial-
na, instytucje i zakłady pracy, mieszkańcy 
Ornontowic we wniosku popartym podpi-
sami co najmniej 10 osób posiadających 
czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

Wzór wniosku, klauzula informacyjna 
oraz szczegóły dotyczące zgłoszeń dostęp-
ne na www.ornontowice.pl

Wnioski o przyznanie Statuetki „Ornontowickie Bzy” 2021

Ze względu na bieżącą sytuację pandemiczną XXVIII Sesja Rady Gmi-
ny Ornontowice została przeprowadzona 25 marca w sposób zdalny, za 
pomocą wideokonferencji. Tematami wiodącymi marcowych obrad była 
działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka 
Zdrowia oraz podjęcie bieżących uchwał.

Sesja Rady Gminy
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Zdjęcie z okładki przedstawia krokusy zasadzone przez 
społeczników – mieszkańców Gminy Ornontowice przy 
kościele pw. św. Michała Archanioła w Ornontowicach.

Informacje z  działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) za 
2020 rok szczegółowo przedstawiła dyrektor 
tej jednostki – Karina Mura. Omówiła m.in. 
podział budżetu, charakterystykę przyzna-
wanych świadczeń z pomocy społecznej, 
pomoc żywnościową, Kartę Dużej Rodziny, 
zadania z zakresu wspierania rodziny, dodatki 
mieszkaniowe i energetyczne, świadczenia: 
rodzinne, wychowawcze, „Dobry Start” oraz 
fundusz alimentacyjny.

Następnie zreferowała sprawozdanie z re-
alizacji Gminnego Programu Profilaktyki, 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok, 
w tym dotację na realizację zadań publicz-
nych, działalność Punktu Konsultacyjnego 
dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Sub-
stancji Psychoaktywnych oraz Ofiar Przemocy 
i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Następnie głos zabrał dyrektor Gminnego 
Ośrodka Zdrowia (GOZ) – Tomasz Holecki, 
który w sprawozdaniu z działalności GOZ 
za 2020 rok skupił się na aspekcie funk-
cjonalnym. To był ciężki rok, a obecny nie 
zapowiada się lepiej. Musimy bardzo dyna-
micznie reagować na zmiany, które nieraz 
nawet kilka razy dziennie są nam narzucane 
z Ministerstwa Zdrowia – zaznaczył. Podkre-
ślił, że w ubiegłym roku Ośrodek pracował 
nieprzerwanie, zapewniając nieustanny dostęp 
do podstawowej opieki medycznej. Zwrócił 
również uwagę na trudne warunki pracy, 
w tym bardziej lub mniej zrozumiałą agresję 
pacjentów wobec pracowników Ośrodka. Na 
dzień sesji pracownicy GOZ zaszczepili ok. 
700 osób. Ornontowicki Ośrodek jest jedyną 
placówką w najbliższej okolicy, która przy-

stąpiła do programu szczepień. Dodatkowo 
dla tych pacjentów, którzy nie mogą dotrzeć 
do Ośrodka GOZ realizuje szczepienia wy-
jazdowo. Na koniec dyrektor serdecznie 
podziękował Siostrom Służebniczkom Zgro-
madzenia NMP za wsparcie w postaci uszy-
tych maseczek, Fundacji JSW za przekazane 
dofinansowanie z przeznaczeniem na moder-
nizację pomieszczeń Ośrodka oraz swojemu 
personelowi, który od dłuższego czasu pracu-
je pod znacznie większą presją niż w latach 
ubiegłych. 

W trakcie marcowych obrad radni jedno-
głośnie podjęli wszystkie 7 uchwał. Najważ-
niejsze z nich dotyczyły:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ornontowice na lata 2021-2032,
• zmian budżetu Gminy na 2021 rok,
• udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Mikołów na system informacji o terenie 
(GIS),

• udzielenia dotacji celowej na pomoc fi-
nansową dla Powiatu Mikołowskiego,

• zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Ornontowice,

Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
Następnie Zastępca Wójta – Dariusz Spy-

ra poinformował o bieżących inwestycjach, 
w tym m.in. o praktycznie zakończonych 
pracach budowy oświetlenia przy ul. 
Okrężnej (do załatwienia zostają jeszcze 
tylko procedury z Tauron Polska Energia SA 
dotyczące zdjęcia starych lamp). Urząd wy-
konał dokumentację projektową przebudowy 
chodnika przy ul. Żabik i trwają przygo-
towania do ogłoszenia procedury wyłonienia 
wykonawcy na realizację tego zadania. Wię-
cej nt. bieżących inwestycji na str. 4.

Z informacji Wójta Gminy Marcin Ko-
tyczka przekazał, że w najbliższym czasie 
zaplanowane są przetargi na sprzedaż dwóch 
działek przy ul. Sosnowej oraz w związku 
z licznymi aktami wandalizmu zostaną prze-
prowadzone wzmożone kontrole służb mun-
durowych w Parku Gminnym (szczególnie 
w okolicach Amfiteatru Parkowego). Ponad-
to trwają procedury związane z wykonaniem 
kolejnego etapu monitoringu gminnego, któ-
ry swoim zasięgiem będzie obejmował m.in. 
właśnie Amfiteatr Parkowy. Realizacja tego 
zadania rozpocznie się w kwietniu br.

Poinformował także, że 23 marca br. do Sta-
rostwa Powiatowego w Mikołowie wpłynęła 
odpowiedź na pismo ws. stanowiska Zarzą-
du Powiatu Mikołowskiego oraz władz gmin 
Powiatu odnośnie proponowanego przebiegu 
tras szybkich kolei w ramach CPK przez te-
ren Powiatu Mikołowskiego (pełna treść ww. 
stanowiska na str.2). Poza deklaracją dalszej 
współpracy znalazło się w nim stwierdzenie, 
że „kluczowym jest racjonalny wybór trasy”. 

Z pozostałych informacji Wójt przekazał 
również, że na dzień 23 marca do Urzędu 
Gminy wpłynęło 95 wniosków o dotację do 
ekologicznych urządzeń grzewczych oraz że 
zakończono proces rekrutacji do przedszkola 
na rok szkolny 2021/2022.

Na koniec Przewodniczący Rady Gminy 
– Henryk Nieużyła zachęcił radnych i miesz-
kańców do uczestnictwa w przewidzianej 
w terminie 19-24 kwietnia akcji Trashchal-
lenge, czyli sprzątania śmieci w Ornontowi-
cach. Szczegóły na str. 10.

Transmisja z obrad XXVIII Sesji Rady 
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie 
internetowej: www.esesja.tv/transmisje_z_ob-
rad/806/rada-gminy-ornontowice.htm 
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Zmiany w organizacji ruchu drogowego

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Solarnia w Ornontowicach

Dariusz Spyra

Zastępca Wójta Gminy

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że 
na przełomie miesięcy marca i kwietnia br. 
zostają wprowadzone następujące zmiany 
w organizacji ruchu drogowego:

1. Wprowadzona zostaje nowa docelowa 
organizacja ruchu dla lokalizacji przystan-
ków bezpłatnej komunikacji gminnej przy 
ul. Kwiatowej, Solarnia i Zachodniej. Na 
ul. Kwiatowej i Solarnia wykonane jest ozna-
kowanie poziome, znak P-17 „linia przystan-
kowa” wyznaczająca na jezdni miejsce przy-
stanku autobusowego. Znak ten oznacza zakaz 
zatrzymywania się innych pojazdów na całej 
długości linii (przypominamy, iż w 2020 roku 
taki znak został także wykonany przed bu-
dynkiem ARTerii CKiP – dlatego również 
w tym miejscu obowiązuje bezwzględny 
zakaz zatrzymywania się). Ponadto na ul. 
Kwiatowej, Solarnia i Myśliwskiej także po-
stawiono oznakowanie pionowe, znak D-15 
„przystanek autobusowy”.

2. Ustanowienie pierwszeństwa prze-
jazdu na ulicy Solarnia wraz z ustąpieniem 
przejazdu dla samochodów włączających się 
do ruchu z bocznej ul. Myśliwskiej. W związ-
ku z powyższym, w rejonie skrzyżowania ulic 
Solarnia i Myśliwskiej wprowadzono nowe 
oznakowanie pionowe „droga z pierwszeń-
stwem”.

3. Na ul. Akacjowej w rejonie budynku 
wielorodzinnego nr 12 wprowadza się drugie 
miejsce postojowe dla osób niepełnospraw-
nych wraz z oznakowaniem pionowym i po-
ziomym (nawierzchnia barwy niebieskiej).

4. Największą zmianą jest ograniczenie 
ruchu na ul. Leśnej, gdzie wprowadza się 
oznakowanie pionowe w 4 lokalizacjach:
• na ul. Zamkowej po obydwu stronach przy 

skrzyżowaniu z ul. Leśną,
• na skrzyżowaniu ul. Leśnej i Cyprysowej,
• na ul. Świerkowej w rejonie odcinka łączą-

cego się z ul. Leśną,
• na ul. Leśnej przy skrzyżowaniu z ul. Tar-

taczną.
Powyższe znaki oznaczają, że na ul. Le-

śnej zostaje wprowadzony zakaz ruchu 
dla samochodów na odcinku od ul. Cy-
prysowej do ul. Tartacznej. Zakaz ten nie 
dotyczy mieszkańców, wjazdów docelowych, 
zaopatrzenia do ul. Leśnej oraz służb gmin-
nych i miejskich. W celu poinformowania 
uczestników ruchu przy ul. Zamkowej, że 
wjazd niektórych pojazdów jest zabroniony po 
przejechaniu odcinka 350 metrów (od skrzy-
żowania w kierunku ul. Leśnej), wprowadza 
się znak informacyjny „długość 350 metrów”, 
który oznacza, że dalsza jazda drogą, oprócz 
ww. wyjątków jest niedozwolona. Kwestia 
ograniczenia ruchu kołowego przez ul. Le-
śną, w tym ponadlokalnego, tranzytowego 
była wielokrotnie omawiana i przedstawiana 
poprzez składane wnioski mieszkańców.

Mieszkańcy przedstawiali wiele argumen-
tów, jednakże każdy był inny i nie sposób było 
wybrać konkretnego wariantu. Zgodnie z pro-
pozycją Wójta Gminy – Marcina Kotyczki 
przystąpiono do wykonania projektu nowej 
organizacji ruchu drogowego w tym rejonie, 

wprowadzającej znak dotyczący zakazu ruchu 
na wskazanym odcinku drogi. Po uzgodnieniu 
z Powiatowym Zarządem Dróg oraz Komen-
dą Powiatową Policji przystąpiliśmy do reali-
zacji przedsięwzięcia.

Wprowadzenie zakazu ruchu na odcinku 
ul. Leśnej będzie miało tyleż zwolenników 

co przeciwników, jednakże mamy nadzieję, 
że jest to pierwszy krok w celu ograniczenia 
ruchu pojazdów na tej wąskiej, gminnej dro-
dze, która powinna służyć tylko społeczności 
lokalnej. Zaś ograniczenie ilości pojazdów 
o np. kilka na godzinę będzie ważnym czyn-
nikiem służącym poprawie bezpieczeństwa 
osób poruszających się po tym terenie. 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że 
rozpoczęły się prace związane z budową sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami wody do bu-
dynków przy ul. Solarnia oraz budową odcinka 
sieci łączącego z istniejącym wodociągiem na 
wysokości posesji przy ul. Zwycięstwa 119.

Zadanie obejmuje budowę dwóch od-
cinków o długości łącznej przekraczającej 
2 kilometry oraz przyłączy do istniejących 
budynków o długości łącznej ponad 550 me-
trów wraz z zabudowaniem nowych zestawów 
wodomierzowych. Zabudowane zostaną nowe 
hydranty w ilości 16 sztuk. Sieć wodociągowa 
przy ul. Solarnia była jednym z najstarszych 
wodociągów w gminie, który do tej pory nie 
został przebudowany. Liczne awarie, uszko-
dzenia powodowały trudności z dostarczaniem 
do budynków wody o odpowiednich parame-
trach i zadowalającym ciśnieniu. Z uwagi na 
duży zakres prac przebudowa tej sieci  została 

podzielona na etapy i jest realizowana w prze-
ciągu kilku ostatnich lat. W ogłoszonym postę-
powaniu przetargowym pod koniec 2020 roku 
wzięło udział 25 oferentów. Ostatecznie do 
realizacji została wybrana oferta Konsorcjum 
Firm z Bolechowic i Zabierzowa. Przebudo-
wa ponad 2 kilometrów sieci przyczyni się nie 
tylko do poprawy jakości wody, ale stworzy 

również warunki i możliwości do podłącze-
nia się nowych, projektowanych budynków. 
W ostatnim czasie w rejonie ul. Solarnia, jak 
również innych do tej pory niezabudowanych 
terenach, następuje wiele podziałów działek 
oraz rozpoczynają się budowy nowych do-
mów. Coraz więcej mieszkańców miast ku-
puje działki i przeprowadza się do mniejszych 
miejscowości. Nowe budownictwo związane 
jest z rozwojem miejscowości, jednakże rów-
nież spoczywa na nas obowiązek racjonalnego 
planowania i realizowania zadań publicznych, 
takich jak budowa infrastruktury drogowej czy 
wodno-kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności 
prowadzone będą roboty związane z budową 
głównej nitki wodociągu w pasie drogi gmin-
nej ul. Solarnia. Następnie prowadzone będą 
prace wzdłuż pól i zabudowań. Planowany 
termin zakończenia prac – koniec pierwsze-
go półrocza br.

Zadanie jest finansowane ze środków Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zmiana organizacji ruchu, ul. SolarniaZmiana organizacji ruchu, ul. Solarnia

Zmiana organizacji ruchu, ul. LeśnaZmiana organizacji ruchu, ul. Leśna

Zmiana organizacji ruchu, ul. LeśnaZmiana organizacji ruchu, ul. Leśna
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Jak płacić podatek 
przy współwłasności?

Wykonanie budżetu Gminy Ornontowice za 2020 rok

Aleksandra Sewerin

Skarbnik
Gminy Ornontowice

W związku z licznymi wątpliwościami 
naszych Podatników dotyczącymi kwestii:

• opodatkowania nieruchomości sta-
nowiących współwłasność;

• regulowania zobowiązań podatko-
wych na podstawie decyzji ustalają-
cych podatek dla współwłaścicieli,

wyjaśniamy, że w art. 3 ust. 4 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1170) wyrażona została zasada, że jeżeli 
nieruchomość lub obiekt budowlany stano-
wi współwłasność lub znajduje się w po-
siadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to 
stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, 
a obowiązek podatkowy w podatku od nie-
ruchomości ciąży solidarnie na wszystkich 
współwłaścicielach lub posiadaczach.

Oznacza to, że nieruchomość będąca 
współwłasnością kilku podmiotów stanowi 
przedmiot opodatkowania jako całość (bez 
podziału na poszczególne udziały) oraz, że 
jest to przedmiot opodatkowania odrębny 
od innych będących wyłączną własnością 
współwłaścicieli. Wyklucza to zatem moż-
liwość rozdzielenia zobowiązania podatko-
wego na poszczególnych współwłaścicie-
li. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem 
współwłasności, organ podatkowy ma obo-
wiązek doręczyć identyczne decyzje wszyst-

kim współwłaścicielom. Kwota wynikająca 
z decyzji jest łączną kwotą do zapłaty przez 
wszystkich współwłaścicieli.

Organ podatkowy nie jest upoważniony 
do dzielenia zobowiązania między współ-
właścicieli.

Doręczenie decyzji spowoduje, że po-
wstanie zobowiązanie, a przez to współ-
udziałowcy będą zobowiązani solidarnie 
do zapłacenia podatku.

W gestii współwłaścicieli (a nie organu 
podatkowego) jest określenie, na którym 
z nich lub w jakich proporcjach ciąży od-
powiedzialność podatkowa. Współwłasność 
nieruchomości wymaga od współwłaścicieli 
współdziałania w ponoszeniu związanych 
z nią zobowiązań podatkowych.

W praktyce odbywa się to tak, że współ-
właściciele (posiadacze) dzielą pomiędzy 
sobą kwotę wymierzonego podatku na 
podstawie przypadającego im udziału we 
współwłasności (współposiadaniu) i z re-
guły jeden z nich opłaca podatek od całej 
nieruchomości, a pozostali zwracają mu 
przypadający na nich udział.

Przy braku kontaktu ze współwłaścicie-
lami, można wpłacić swój udział, licząc że 
pozostali współwłaściciele zrobią podob-
nie. Jednak w takim przypadku warto 
sprawdzić kontaktując się z organem 

podatkowym, czy wszyscy współudziałow-
cy wywiązali się z zapłaty podatku tj. czy 
całe zobowiązanie wygasło (podatek został 
opłacony w całości).

Istota solidarnej odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe polega bowiem 
na tym, że każdy z dłużników jest zobo-
wiązany wobec wierzyciela do spełnienia 
całego świadczenia, tak jakby był jedynym 
dłużnikiem.

Zaspokojenie wierzyciela przez którego-
kolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. 
Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela, 
wszyscy dłużnicy solidarnie pozostają zo-
bowiązani.

W sytuacji, gdy jeden ze współwłaści-
cieli (dłużników zobowiązanych solidar-
nie) zapłaci całość zobowiązania, może on 
na gruncie prawa cywilnego dochodzić od 
pozostałych współwłaścicieli (współdłużni-
ków) zwrotu części tego świadczenia.

W razie pytań lub w celu sprawdzenia 
swojego stanu konta podatkowego i ewen-
tualnych zaległości podatkowych proszę o 
kontakt telefoniczny: 32 33 06 206 lub, po 
uprzednim umówieniu, osobisty w siedzibie 
Urzędu Gminy (p. 307) w godzinach pracy 
Urzędu.

Dochody budżetowe na rok 2020 
uchwalono w wysokości: 39 952 886,55 zł
• dochody bieżące w kwocie 37 947 543,69 zł
• dochody majątkowe w kwocie 2 005 342,86 zł
• w tym: ze sprzedaży majątku 215 425,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2020 uchwa-
lono w wysokości: 42 979 878,57 zł
• wydatki bieżące w kwocie 37 403 444,38 zł
• wydatki majątkowe w kwocie 5 576 434,19 zł

Przychody na rok 2020 uchwalono 
w wysokości: 3 055 749,42 zł

Rozchody na rok 2020 uchwalono 
w wysokości: 28 757,40 zł

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, 
których dokonywano na podstawie uchwał 
Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy 
zgodnie z jego uprawnieniami.

Budżet Gminy roku 2020 zamknął się 
kwotami:

Dochody ogółem na plan 40 813 605,94 zł 
wykonano w wysokości 40 403 656,09 zł co 
stanowi 99,00% planu, z czego:
• dochody bieżące na plan 38 373 818,64 zł 

wykonano w wysokości 38 251 623,64 zł 
co stanowi 99,68% planu,

• dochody majątkowe na plan 2 439 787,30 zł 
wykonano w wysokości 2 152 032,45 zł co 
stanowi 88,21% planu,

• w tym: ze sprzedaży majątku na plan  
215 425,00 zł wykonano w  kwocie  
239 729,17 zł co stanowi 111,28% planu.
Wydatki ogółem na plan 55 785 856,35 zł 

wykonano w wysokości 39 706 053,63 zł co 
stanowi 71,18% planu, z czego:

wydatki bieżące na plan 37 730 975,53 zł 
wykonano w wysokości 35 284 670,78 zł co 
stanowi 93,52% planu,

wydatki majątkowe na plan 18 054 880,82 
zł wykonano w wysokości 4 421 382,85 zł 
co stanowi 24,49% planu.

Rozchody ogółem na plan 2 028 757,40 zł 
wykonano w wysokości 2 028 757,40 zł co 
stanowi 100% planu, z czego:
• z tytułu spłaty pożyczki 28 757,40 zł,
• z tytułu wykupu obligacji 2 000 000,00 zł.

P r z ych o d y  o g ó ł e m  n a  p l a n 
17 001 007,81 zł wykonano w wysokości 
27 444 570,94 zł co stanowi 161,43% planu 
z czego:
• nadwyżki z  lat ubiegłych w  kwocie  

6 915 554,85 zł,

• przychodów jednostek samorządu tery-
torialnego z niewykorzystanych środków 
pieniężnych na rachunku bieżącym bu-
dżetu, wynikających z rozliczenia do-
chodów i wydatków nimi finansowanych 
związanych ze szczególnymi zasada-
mi wykonywania budżetu określony-
mi w odrębnych ustawach w kwocie 
258,39 zł,

• kredyty, pożyczki, emisja papierów war-
tościowych w kwocie 15 000 000,00 zł,

• wolne środki, o których mowa w art. 217 
ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 5 528 757,70 zł.

Wójt Gminy Ornontowice przypomi-
na, że 15 lutego br. minął termin płatno-
ści podatku od środków transportowych. 
15 marca br. minął termin płatności I raty 
podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego, a kolejny termin płatności II raty 
upływa 15 maja 2021 r.
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„Koncepcja przebiegu autostrady A4bis w ujęciu wariantowym” 
– odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

„Ozdoby” naszych parkingów
– problem porzuconych samochodów

W związku z „Koncepcją przebiegu autostrady A4bis w ujęciu wariantowym”, jak również w związku z przystą-
pieniem do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Or-
nontowice”, na początku lutego br. Urząd Gminy Ornontowice zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego o udzielenie szczegółowych informacji na temat przedmiotowego opracowania.

Od dłuższego czasu na terenie Gminy Ornontowice zalega kilka porzuco-
nych pojazdów. Zaniedbane, często zdewastowane lub uszkodzone po-
jazdy nie tylko szpecą przestrzeń publiczną i zajmują miejsca parkingo-
we, ale są również źródłem pożywki dla wandali...

W uzyskanej na początku marca br. od-
powiedzi Urząd Marszałkowski poinformo-
wał, że w obowiązującym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego 2020+ na obszarze Gminy Or-
nontowice występuje zadanie pt. „Budowa 
A4bis”. W związku z pracami nad zmia-
ną Planu 2020+, w celu uszczegółowienia 
wspomnianego zadania, została opracowa-
na „Koncepcja przebiegu autostrady A4bis 
w ujęciu wariantowym”.

Zaplanowane w „Koncepcji…” warian-
ty przebiegu A4bis uwzględniają uwa-
runkowania przyrodnicze, inwestycyjne 

i geologiczne. Z przebiegów przyjętych 
w „Koncepcji…” przez Gminę Ornontowice 
przebiegają warianty I i Ia.

Obecnie Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Śląskiego nie jest w stanie okre-
ślić, czy i który z wariantów określany 
w „Koncepcji...” zostanie ostatecznie wy-
brany. Zapewnia jednak, że zgodnie z pro-
cedurą planistyczną wszystkie dokumenty 
regionalne poddawane są procesowi kon-
sultacji społecznych, o których poinformuje 
w sposób ustawowo przyjęty.

Dodatkowo Urząd Marszałkowski poin-
formował, że ewentualny korytarz przebiegu 

A4bis wprowadzony do projektu zmiany Planu 
2020+ wymagać będzie dalszej, pogłębionej 
analizy w celu uszczegółowienia jego przebie-
gu na etapie późniejszych prac planistycznych i  
projektowych, tak by mógł być wprowadzony 
do gminnych dokumentów planistycznych. 

Pismo podpisała Kierownik Referatu 
Planowania Przestrzennego Departamentu 
Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami 
i Planowania Przestrzennego – Joanna Pi-
pała-Trzeciak.

O dalszym rozwoju sytuacji Urząd Gminy 
Ornontowice będzie informował mieszkań-
ców na bieżąco.

Najlepszym tego przykładem jest wrak 
na terenie parkingu przy PUH „STABLA”, 
którego zdjęcia można zobaczyć poniżej. 
Proceder porzuconych samochodów na te-
renie naszej Gminy nasilił się w ubiegłym 
roku. Na parkingu przy PH Anatol pojawił 
się biały samochód marki Mercedes Vito 
(który na dzień pisania tego artykułu – 
druga połowa marca 2021 r. –  nadal tam 
stoi). Od tamtego czasu w różnych rejonach 
Ornontowic na dłuższy lub krótszy okres 
czasu pojawiały się kolejne niechciane sa-
mochody. Niektóre po jakimś czasie zni-
kały, inne nie... Punktem kulminacyjnym 
wydaje się być porzucona maszyna budow-
lana koparko-ładowarka, która już od kilku 
miesięcy „przyozdabia” miejsca postojowe 
obok przystanku „Ornontowice Centrum”.

Co kieruje osobami beztrosko pozo-
stawiającymi wysłużone pojazdy? Ciężko 
stwierdzić… zwłaszcza, że pomimo wysto-
sowania pism do niektórych zidentyfikowa-
nych właścicieli z informacją o uprzątnięciu 
porzuconych pojazdów ich właściciele nadal 
nie poczynili żadnych czynności w tym za-
kresie.

W związku z powyższym Urząd Gminy 
Ornontowice zwrócił się z prośbą o pomoc 
w skutecznym rozwiązaniu tego problemu 
do Komisariatu Policji w Orzeszu oraz Ko-
mendy Powiatowej Policji w Mikołowie 
o wspólne skoordynowanie działań.

Tymczasem na drugą połowę marca br. 
w naszej miejscowości mogliśmy „podzi-
wiać”:

• wrak pojazdu marki Fiat Stilo na ul. 
Zamkowej (teren PUH „STABLA”)

• Mercedes Vito na parkingu przy PH 
Anatol

• maszyna budowlana koparko-łado-
warka firmy CAT na parkingu obok 
przystanku „Ornontowice Centrum”.

• Daewoo Nubira na poboczu w rejo-
nie ul. Leśnej:

Na koniec mamy jednak dobrą informa-
cję, zgodnie z zapewnieniem Wójta Gmi-
ny Ornontowice – Marcina Kotyczki do-
łoży on wszelkich starań, aby w krótkiej 
perspektywie czasowej ww. porzucone 
samochody zniknęły z naszego lokalnego 
krajobrazu.
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Odszedł człowiek z wielką pasją 
– wspominamy Ronalda Winklera (1930-2021)

17 lutego 2021 r., cztery dni po śmierci swojej żony Heleny, w wieku 91 lat 
zmarł wielki pasjonat róż i miłośnik lokalnej historii – Ronald Winkler. Ich 
wspólny pogrzeb odbył się dziesięć dni później, kiedy to urny z prochami 
zostały pochowane na ornontowickim cmentarzu.

Historia największego w Ornontowicach 
zakładu zajmującego się produkcją opako-
wań foliowych rozpoczyna się w 1976 r., 
kiedy to PTS Plast Smerczek założył Klau-
diusz Smerczek. Wówczas była to firma 
jednoosobowa, dziś zarządzają nią synowie 
Pana Klaudiusza: Krzysztof i Klaudiusz, 
a zatrudnienie znajdują w niej 44 osóby.

Na początku swojej działalności PTS 
Plast zajmował się recyklingiem tworzyw 
sztucznych do produkcji kabli, które two-
rzono z odpadów poprodukcyjnych pozy-
skiwanych z okolicznych zakładów. Goto-
we produkty mój ojciec zawoził Żukiem do 
Poznania – wspomina dziś jeden z synów 
Klaudiusza – Krzysztof Smerczek.

W miarę sukcesywnego rozwoju, drugim 
ważnym etapem w historii firmy była pro-
dukcja tuneli foliowych, które używane były 

przez klientów pod ekologiczne uprawy. Sy-
tuacja ta trwała mniej więcej do połowy lat 
80-tych XX w. Jednym z krótszych epizo-

dów produkcyjnych firmy było wytarzanie 
peleryn przeciwdeszczowych.

Kolejny przełom nastąpił kilka lat póź-
niej, kiedy to sprowadzono z Niemiec no-
woczesne maszyny do produkcji folii, któ-
re w znacznym stopniu zautomatyzowały 
pracę. Zakład wytwarzał wówczas głównie 
woreczki na żywność oraz różnego rodzaju 

reklamówki. Na po-
czątku lat 90-tych XX 
w. pozyskano nowo-
czesną drukarkę, która 
umożliwiała znako-
wanie produktów ko-
lorowymi nadrukami 
w dobrej jakości.

Od pięciu lat zakła-
dem kierują bracia – 
Krzysztof i Klaudiusz 
Smerczek. W  firmie 
byliśmy praktycznie 
od dziecka. Odkąd 
pamiętam często się 
tu bawiliśmy i poma-
galiśmy ojcu – wspo-
mina z kolei Klaudiusz 

Smerczek.
Obecnie PTS Plast skupia się na recy-

klingu odpadów foliowych. Wykorzystuje-
my odpady, przetwarzamy je na granulat, 
z którego powstaje folia i finalnie worki na 
śmieci. Wszystkie nasze worki wykonane są 
w 100% z materiałów pozyskanych z recy-
klingu. Można więc stwierdzić, że pomimo 
tego, że są foliowe są w pełni ekologiczne 
– podsumowuje Krzysztof.

Firma pracuje w trybie 24/7, przy czym 
w niedzielę i święta liczba pracowników 
jest ograniczona do niezbędnego minimum. 
W planach bracia mają dalszy zrównoważo-
ny rozwój oraz stopniowe unowocześnianie 
parku maszynowego.

Warto również wspomnieć o działalno-
ści społecznej PTS Plast. Każdy, kto do nas 
przyszedł z prośbą o wsparcie w postaci 
czy to worków na śmieci, rękawiczek itp., 
nigdy nie odszedł z pustymi rękami – zazna-
cza Klaudiusz. Z wsparcia tego skorzystali 
m.in. OSP Ornontowice, Rejonowe Stowa-
rzyszenie Pszczelarzy z siedzibą w Ornon-
towicach, inicjatorzy akcji Trashchallenge, 
czy Urząd Gminy Ornontowice.

Prywatnie Klaudiusz i Krzysztof Smer-
czek to szczęśliwi mężowie i ojcowie. Każ-
dy z nich ma trójkę dzieci, a swój wolny 
czas wypełniają sportowymi pasjami. Obaj 
aktywnie uprawiają narciarstwo i chętnie 
udają się na rowerowe przejażdżki. Dodat-
kowo Krzysztof uwielbia żeglować, a Klau-
diusz pogrywa w squasha i chętnie jeździ na 
rolkach. Jak na to wszystko znajdują czas? 
Praca jest w życiu bardzo ważna, ale trzeba 
też znaleźć chwilę dla siebie i swoich naj-
bliższych – podsumowuje Klaudiusz.

Ronald Winkler urodził się 1 kwietnia 
1930 r. w Kochłowicach. Był jednym z pierw-
szych absolwentów  Liceum Rolniczo-Ho-
dowlanego w Ornontowicach, które ukończył 
w 1950 r. W Ornontowicach osiadł na stałe 
po powrocie ze studiów w Wyższej Szkole 
Rolniczej w Olsztynie. W 1956 r. ożenił się 
z Heleną Cienciała i podjął pracę nauczyciela 
w miejscowej szkole rolniczej kształcąc mło-
dzież w przedmiotach zawodowych i ucząc 
języka niemieckiego, gdzie pracował do czasu 
przejścia na emeryturę w 1986 r.

To z jego inicjatywy w 1964 r. powstało 
w Ornontowicach koło Polskiego Towarzy-
stwa Miłośników Róż, którego był prezesem 
przez dwadzieścia lat. W latach 1976-1979 
był także członkiem zarządu głównego 
PTMR w Warszawie. Jego niezwykłe i dłu-
gowieczne róże, o które pieczołowicie dbał, 
stały się ewenementem w skali kraju. Ozdobą 
jego ogrodu są krzewy róż, na których poja-

wiają się biało-czerwone kwiaty. Przez lata 
pozostawał cenionym ekspertem, który wie-
lokrotnie wypowiadał się na temat tych kwia-
tów na łamach fachowej prasy. Za swoją ak-
tywną działalność otrzymał Srebrną (1985), 
a następnie Złotą Różę (1986) PTMR.

W 2007 roku w kategorii „Dla Ornonto-
wic” został wyróżniony statuetką „Ornonto-
wickie Bzy”. Był również członkiem Towa-
rzystwa Miłośników Ornontowic, autorem 
wielu tekstów o tematyce historycznej, które 
ukazywały się m.in. w „Głosie Ornontowic”. 
Szczególnie pasjonowała go historia rodziny 
Hegenscheidtów, z której to pośrednio wywo-
dziła się jego miłość do róż.

Pamięć o Ronaldzie Winklerze zostanie 
z nami wraz z wyhodowanymi przez niego 
egzemplarzami drzew i  roślin ozdobnych, 
które po dziś dzień upiększają wizerunek 
naszych Ornontowic.

Od lewej: Krzysztof i Klaudiusz SmerczekOd lewej: Krzysztof i Klaudiusz Smerczek

Helena i Ronald Winklerowie w ogrodzieHelena i Ronald Winklerowie w ogrodzie

ORNONTOWICKIE BZY
PTS Plast Smerczek Sp. J.
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Z Referatu Gospodarki Odpadami 

Za oknem już wiosna. Niestety wraz z cieplejszą aurą, szczególnie w re-
jonach zabudowy wielorodzinnej, powraca pewien śmierdzący problem, 
a mianowicie nieuprzątnięte psie odchody.

Niestety właściciele czworonogów często 
zapominają, że ich posiadanie to nie tylko 
radość, ale i pewne poważne obowiązki. 
Przypominamy zatem przepisy, które na-
kładają konkretne obowiązki na właścicieli 
zwierząt domowych: 

Uchwała nr XX/178/20 Rady Gminy Or-
nontowice z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta 

domowe, mające na celu ochronę przed za-
grożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz 
przed zanieczyszczeniem terenów przezna-
czonych do wspólnego użytku.

§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domo-
we są zobowiązane do zachowania bezpieczeń-
stwa i środków ostrożności, zapewniających 
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością 
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem tere-
nów przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w tym do uprzątnięcia nieczystości pozosta-
wionych przez te zwierzęta.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 
zobowiązane są do:

1) zabezpieczenia nieruchomości przed 
wydostaniem się zwierząt na zewnątrz,

2) wyprowadzania w miejscu publicz-
nym psów na smyczy, a w przypadku ras 

niebezpiecznych w kagańcu, chyba że ze 
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy 
anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuza-
sadnione.

Za nieposprzątanie po swoim psie gro-
zi mandat w wysokości nawet do 500 zł! 
Reguluje to art. 4 ustawy z 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach – każda osoba wypro-
wadzająca zwierzę domowe na spacer jest 
zobowiązana do ochrony terenów prze-
znaczonych do wspólnego użytku przed 
zanieczyszczeniami, na przykład psimi 
odchodami. Nieprzestrzeganie przepi-
su grozi otrzymaniem mandatu w wy-
sokości do 500 złotych. Jedynie osoby 
niepełnosprawne oraz opiekunowie psów 
będących w służbie policji są zwolnione 
z tego obowiązku.

Psie odchody należy wyrzucać do prze-
znaczonych do tego pojemników, a jeśli ich 
nie ma, do publicznego kosza na śmieci.

Zmiana częstotliwości odbioru odpadów
Przypominamy, że z dniem 1 kwietnia br. 

zmienia się częstotliwość odbioru odpadów 
zmieszanych oraz bioodpadów. Z posesji 
jednorodzinnych odpady te będą odbierane 
jeden raz na dwa tygodnie – zgodnie z do-
starczonym przez firmę REMONDIS Górny 
Śląsk Sp. z o.o. harmonogramem  wywozu od-
padów, dostępnym również na stronie interne-
towej Gminy (zakładka: Dla mieszkańców → 
Gospodarka odpadami → Harmonogramy).

Z nieruchomości zabudowanych budyn-
kami wielolokalowymi odpady zmieszane 
oraz bioodpady będą obierane jeden raz 
w tygodniu.

Zmiana godzin pracy PSZOK
Od 1 kwietnia br. zmianie ulegają go-

dziny pracy Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych zlokalizo-
wanego przy ul. Brzozowej. W okresie od 
1 kwietnia do 31 października Punkt będzie 
świadczył usługi (za wyjątkiem dni usta-
wowo wolnych od pracy) w poniedziałek, 
wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 
14.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach 
od 9.00 do 13.00. W środy Punkt pozostaje 
nieczynny.

EcoHarmonogram
Zachęcamy także do korzystania z aplika-

cji mobilnej EcoHarmonogram (pobieranej 

na telefon), przypominającej o terminach 
wywozu odpadów, a także podpowiadają-
cej jak prawidłowo segregować odpady, czy 
gdzie wrzucać wytwarzane w gospodarstwie 
domowym odpady.

Kompostowniki
Mieszkańcy, którzy zgłosili w terminie 

do dnia 12 marca br., zapotrzebowanie na 
kompostowniki, otrzymają je w najbliższym 
czasie. Obecnie trwa procedura ich zaku-
pu – po dostarczeniu kompostowników do 
Urzędu, pracownicy Referatu Gospodarki 
Odpadami będą kontaktować się z miesz-
kańcami w celu odbioru kompostownika 
i podpisania umowy użyczenia.

Nieprzyjemne obowiązki
– sprzątajmy po swoich pupilach!

Wyniki spotkań rozegranych przez 
GKS Gwarek Ornontowice

Ko-
lejka Data Gospodarz Gość Wynik Strzelcy 

bramek

IV Liga Śląska (grupa I) sezon 2020/21 runda wiosenna

18 13.03.2021 Unia Dąbrowa 
Górnicza Gwarek Ornontowice 2 : 0 –

19 20.03.2021 Gwarek Ornontowice Raków II Częstochowa 0 : 1 –

20 27.03.2021 Warta Zawiercie Gwarek Ornontowice 0 : 1 Sewerin

Kadra GKS Gwarek Ornontowice na sezon 2020/21 runda wiosenna

Boczar Dawid, Bogacz Remigiusz, Buchalik Krzysztof, Cioch Wiktor, Gogita Gogatishvili, Jedyński 
Łukasz, Kasprzyk Tomasz, Kaszok Dawid, Latka Arkadiusz, Lopez Ramirez Gonzalo, Majeranowski 
Robert, Małkowski Dominik, Miłek Dominik, Raczyński Mateusz, Rajca Mateusz, Saliński Szymon, 
Sewerin Jakub, Spałek Tomasz, Steuer Jakub, Wawoczny Kamil, Zdrzałek Jakub. I trener: Biliński 
Łukasz, II trener: Zdrzałek Mateusz, trener bramkarzy: Nowak Paweł, kierownik drużyny: Oszek 

Krzysztof, fizjoterapeuta: Furgoł Marcin.

SPRZEDAM
MIESZKANIE
48 m2, Ornontowice,

ul. Akacjowa.

Mieszkanie ciepłe, słoneczne,
wygodne, z mediami.

Cena 199 000 zł do negocjacji.

Tel. 609 578 745
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Gmina Ornontowice zaprasza pełnoletnich mieszkań-
ców do udziału w konkursie pn. „DLA POKOLEŃ”, któ-
ry jest organizowany w związku z obchodami Jubile-
uszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

„DLA POKOLEŃ” – konkurs dla mieszkańców!

Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 15 marca do 
30 kwietnia 2021 r. Polega na przygotowaniu pracy konkursowej, 
stanowiącej zawartość Kapsuły Czasu, która zostanie zakopana dla 
pamięci potomnych w określonym miejscu, w ramach uroczystych 
obchodów jubileuszu 30-lecia odrodzenia Gminy Ornontowice.

Zadaniem uczestników jest zinterpretowanie tematu „30 lat 
Gminy Ornontowice oczami mieszkańców” i wykonanie pracy 
konkursowej.

Praca konkursowa może przybrać następujące formy:
a) PRACA LITERACKA – wiersz, opowiadanie, reportaż, 

wywiad (lub inne formy literackie);
b) PRACA PLASTYCZNA – wykonana dowolną techniką pla-

styczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks, techniki mieszane 
lub inne formy plastyczne) lub za pomocą grafiki komputerowej;

c) NAGRANIE/FILM – nagranie audio-video lub video lub 
audio wykonane dowolną techniką, o dowolnej długości;

d) INNA – pomysł i technika dowolna.
Prace konkursowe należy nadsyłać przesyłką pocztową na adres 

Urzędu Gminy Ornontowice (ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornonto-
wice) – decyduje data stempla pocztowego – lub można je dostarczyć 
osobiście do siedziby Urzędu Gminy do dnia 30 kwietnia 2021 r. 
w godzinach pracy Urzędu.

Każda praca konkursowa musi się znajdować w zamkniętym opa-
kowaniu oznaczonym imieniem i nazwiskiem autora oraz dopiskiem 
„Konkurs – DLA POKOLEŃ”. Do pracy należy dołączyć zaklejoną ko-
pertę opatrzoną tym samym opisem, zawierającą wypełniony „Formu-
larz zgłoszeniowy” oraz „Oświadczenie o udziale w Konkursie”, które 
wraz z Regulaminem Konkursu dostępne są na www.ornontowice.pl

ZAPRASZAMY!!!

Wójt Gminy Ornontowice serdecznie zaprasza 
mieszkańców Ornontowic do wzięcia udziału 

w wydarzeniach sportowych, które są zaplanowane 
w ramach obchodów 30-lecia odrodzenia 

Gminy Ornontowice.
Harmonogram wydarzeń sportowych:
• 04.06.2021 r. - tenis stołowy
• 05.06.2021 r. - skat
• 05.06.2021 r. - siatkówka mieszana
Szczegóły imprez oraz zapisy w Referacie Komunalnym pod 

nr tel. 32 33 06 232.
Zapisy przyjmujemy do 28 maja 2021 r.
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Warsztaty redukcji stresu

Trashchallenge vol 2 oraz Dzień Ziemi

W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest ogromne, mamy wiele obowiąz-
ków oraz spraw do załatwienia, często zdarza się, że w  tym całym zgiełku 
zapominamy o sobie. Natłok informacji, czy zadań do wykonania nie ułatwia 
funkcjonowania współczesnej kobiecie. Szkoła, praca, życie rodzinne oraz 
wszechogarniający STRESSS….

Aby temu wszystkiemu sprostać w ra-
mach projektu „Kobieta w pędzącym świe-
cie” ARTeria zaproponowała Paniom aby 
zadbały o swój relaks i spokój w ramach 
proponowanych warsztatów o nazwie TRE.

Podczas pierwszego spotkania, które 
odbyło się 4 marca uczestniczki  wykonały 
proste ćwiczenia stojąc pod ścianą, czy le-
żąc na macie. Niebywałą zaletą wykonanych 
ćwiczeń jest ich prostota, która daje możli-
wość wypróbowania ich w każdym wieku 

W dniach 19-24 kwietnia po raz ko-
lejny na terenie naszej Gminy przepro-
wadzona zostanie akcja Trashchallenge. 
Tym razem zbieranie śmieci potrwa przez 
cały tydzień tak, aby każdy chętny miesz-
kaniec mógł posprzątać w  dogodnym 
dla siebie miejscu i terminie. Wzorem 
poprzedniej edycji uczestnikom zostaną 
zapewnione worki na śmieci i rękawicz-

ki. Po zakończeniu zbiórki, worki z od-
padami zostaną przewiezione do PSZOK. 
Dodatkowo z okazji przypadającego na 
22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi dla 
uczestników sprzątania Urząd Gminy 
przewiduje upominki. Ze względu na 
pandemię tegoroczne działania zaplano-
wane są w małych grupach, rodzinnie lub 
pojedynczo.

Lista miejsc do posprzątania oraz bie-
żące informacje dostępne na: https://www.
facebook.com/events/2852551765014456  
(lub wpisując hasło Zbieramy śmieci w Or-
nontowicach na Facebook’u) oraz pod 
nr tel: 728 950 177.

Akcję, przy wsparciu Urzędu Gminy 
oraz ZGKiW, organizuje i koordynuje Jo-
anna Sodzawiczny, Przewodniczący Rady 
Gminy – Henryk Nieużyła i kilku zaanga-
żowanych mieszkańców. Zapraszamy do 
uczestnictwa!

oraz przy każdej kondycji fizycznej. Już po 
trzygodzinnym warsztacie wszystkie Panie 
potwierdziły, że pozbyły się natłoku myśli, 
wyszły odprężone z większym poziomem 
energii czy nawet zmniejszyły się ich do-
legliwości bólowe mięśni, mimo, iż wcze-
śniejsze próby relaksu nie odnosiły skutku.

Każdy człowiek ma swoje mechanizmy 
reagowania na stres i wynikające z niego 
konkretne konsekwencje. W związku z tym 
stworzenie listy tego w czym TRE może 

pomóc jest trudne. I tak naprawdę trudno 
jest opisać TRE, trzeba tego spróbować 
i doświadczyć.

TRE jest metodą stworzoną przez dr Da-
vid’a Berceli’ego, który od wielu lat podró-
żuje do obszarów ogarniętych działaniami 
wojennymi, gdzie pomaga osobom w ra-
dzeniu sobie ze skutkami stresu i traum, 
polegającą na wprowadzeniu ciała, poprzez 
specjalne ćwiczenia, w wibracje neuroge-
niczne, w celu uwolnienia się od napięć 
i stresu, który mamy w sobie.

Przed nami jeszcze warsztaty 14 kwiet-
nia i 13 maja. Wszystkie Panie, które chcą 
zadbać o swój spokój i relaks zapraszamy 
również na warsztaty z uważności, w dniach 
23 oraz 29 kwietnia na godz. 16.30

Projekt realizowany jest z darowizny Fun-
dacji JSW oraz środków własnych ARTerii. 

Tekst i grafika: ARTeria CKiP

Ilość miejsc ograniczona
Obowiązują zapisy 

Więcej informacji na stronie
       pod nr tel. (32) 23 54 698

       centrumarteria.pl oraz fb/centrumARTeria

Projekt skierowany jest do kobiet mieszkających 
 i pracujących w Ornontowicach.

*możliwość uczestnictwa 
w warsztatach dostosowana 
będzie do obowiązujących 
wymogów sanepidowskich 

Dofinansowane ze środków:Wykonawca: Patronat:

 

Kiedy ostatnio pytałaś się o to jak się czujesz?
Kiedy wzięłaś głęboki wdech i naprawdę cieszyłaś się tym, co Cię otacza?

 
Trening uważności może Ci w tym pomóc! Chcesz, zredukować stres, brak Ci koncentracji,

 a może chcesz zwolnić, bo masz wrażenie, że życie pędzi i przecieka Ci przez palce? 
 

To mogą być warsztaty dla Ciebie!
 

Co to właściwie jest ta uważność? 
Uważność to świadome, pełne ciekawości i otwartości doświadczanie chwili obecnej. Zarówno tego, 

co nas otacza, czyli przedmiotów, przyrody i innych ludzi, jak i tego, co dzieje się w nas samych. 
 

Korzyści dla uczestników:
- lepsza koncentracja uwagi i lepsza pamięć

- skuteczniejsze radzenie sobie w stresujących sytuacjach z trudnymi emocjami,
- rosnąca pewność siebie i zdolność do samoakceptacji,

- rezygnowanie z automatycznych reakcji, które pochłaniają 
naszą energię (tzw. Złych Nawyków)

- zwiększenie częstotliwości prospołecznych zachowań 
(zwiększenie zainteresowania innymi ludźmi, większa odwaga 

w kontaktach między ludzkich etc.)
- wzrost poczucia ogólnego zadowolenia,

- poprawa relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.
 
 

BEZPŁATNE
WARSZTATY Z UWAŻNOŚCI 

 

23  KWIECIEŃ GODZ. 16.30
29  KWIECIEŃ GODZ. 16.30
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Pszczelarstwo w bibliotece
Zainteresowanych tematyką pszczelar-

ską zapraszamy do biblioteki! Można tam 
obejrzeć wystawkę fotografii poświęconych 
pszczołom. To niecodzienna okazja, by zaj-
rzeć do wnętrza ula czy dzięki zdjęciom 

makro zobaczyć pszczoły przy pracy z bli-
ska. Jeżeli kogoś interesuje pszczelarstwo 
lub ciekawią lecznicze właściwości miodu, 
może sięgnąć po fachową literaturę. Rejono-
we Stowarzyszenie Pszczelarzy z siedzibą 
w Ornontowicach podarowało nam tema-

tyczne książki, które każdy czytelnik może 
bezpłatnie wypożyczyć.

Na tropie wielkanocnego zajączka
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornon-

towicach zorganizowała dla dzieci zabawę 
pn. „Na tropie wielkanocnego zajączka”. 
Gra polegała na odebraniu w bibliotece 
paczek z materiałami, następnie ukryciu 
ich w  dowolnym miejscu w  domu lub 
ogrodzie. Dzieci musiały je odnaleźć, po 
czym wykonać wg instrukcji przygotowa-
ne zadania. Nawiązywały one oczywiście 
do tradycji Świąt Wielkanocnych. Każdy 
uczestnik, który sfotografował zrobione 
prace i wysłał je do biblioteki, otrzymał 
zajączkową nagrodę.

Biblioteka jest czynna!
Informujemy czytelników, że Bibliote-

ka jest otwarta od poniedziałku do piątku, 
w godz. 9:00-16:00. Zapraszamy!

Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Zarząd GKS Gwarek 
Ornontowice z absolutorium!

Ze względu na sytuację pandemiczną, 
liczba osób biorących udział w zebraniu zo-
stała ograniczona do niezbędnego minimum. 
Gwarek reprezentowali: prezes – Krzysztof 
Zdrzałek, wiceprezesi – Jan Noga i Paweł Nie-
radzik, członek honorowy zarządu – Łukasz 
Nieużyła, przewodniczący Komisji Rewizyj-
nej – Robert Kwarciński i księgowa – Bogu-
sława Muras. Nie zabrakło także przedstawi-
cieli władz samorządowych w osobach Wójta 
Gminy – Marcina Kotyczki, Przewodniczące-
go Rady Gminy – Henryka Nieużyły i rad-
nego Grzegorza Hawełki. Całość dopełniło 
kilku członków rzeczywistych i honorowych 
– łącznie 16 osób.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania 
przystąpiono do przedstawienia sprawozdań 

27 marca, na jednej dzień przed wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń, 
w sali ARTerii CKiP, przy zastosowaniu zasad reżimu sanitarnego (odstęp 
społeczny, obowiązkowe maseczki i dezynfekcja rąk) odbyło się Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze Górniczego Klubu Sportowego Gwarek 
Ornontowice. Podsumowano działalność Klubu za rok ubiegły oraz przed-
stawiono plan działania na rok obecny.

z działalności merytorycznej i finansowej za 
2020 r. Niestety, jak wszyscy wiemy, znaczną 
część działań Klubu sparaliżowała wszech-

obecna pandemia. Pomimo tego, pierwsza 
drużyna zrealizowała swoje założenia i na 
koniec I rundy sezonu 2020/2021 IV Ligii 
Śląska (grupa I) uplasowała się na 5 miej-
scu, natomiast drużyna rezerw, występująca 
w Klasie B, zakończyła I rundę na pozycji 
lidera. Po odczytaniu przez Komisję Rewi-
zyjną protokołu i sprawozdania oraz podjęciu 
stosownych uchwał udzielono absolutorium 
zarządowi za 2020 rok.

Po przedstawieniu planu pracy i planu 
finansowego na rok bieżący, które również 
spotkały się z aprobatą zgromadzonych, głos 
zabrał prezes ornontowickiego Klubu. Ser-

decznie podziękował swoim współ-
pracownikom za owocną współpra-
cę oraz Wójtowi Gminy i Radzie 
Gminy za zrozumienie i nieustanne 
wsparcie, bez którego Gwarek nie 
mógłby dłużej istnieć. Cieszmy się 
z tego co mamy i w jakim punkcie 
jesteśmy, grajmy swoje, oby w jak 
najlepszym zdrowiu – podsumował 
Krzysztof Zdrzałek.

Następnie w swoim krótkim prze-
mówieniu Wójt Gminy po raz ko-
lejny docenił ciężką pracę działaczy 
(przypomnijmy, że Zarząd Gwarka 

swoje funkcje pełni społecznie), doceniając 
obecne sukcesy życzył zdrowia, braku kontu-
zji i przede wszystkim możliwości rozegrania 

w tym sezonie wszystkich pozo-
stałych meczów bez przeszkód 
związanych z COVID-19. 

Życzenia te zaczęły się szybko 
spełniać, gdyż dzień po zebraniu 
– 27 marca, na wyjazdowym 
spotkaniu z Wartą Zawiercie – 
liderem tabeli, „Gwarek” wygrał 
1:0! Bieżące wyniki spotkań ro-
zegranych przez GKS „Gwarek” 
Ornontowice na str. 8.
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Akcja „Dajemy rzeczom drugie życie”
Nasze przedszkole bierze udział w akcji 

Fundacji ekologicznej ARKA pt.: „Dajemy 
rzeczom drugie życie”. Akcja polega na 
zorganizowaniu kiermaszu niepotrzebnych 
rzeczy (książki, zabawki, gry, puzzle i upo-
minki), z którego dochód zostanie przezna-
czony na ratowanie zwierząt – psów i kotów.

Wystartowaliśmy od 15 marca br. Losy 
można zakupić w przedszkolu oraz w szkole 
(oddział przedszkolny) w kwocie 5 zł. Za-
praszamy do uczestnictwa.

Akcja „Wirusoochrona”
Nasza placówka bierze udział w akcji in-

formacyjno - edukacyjnej pt. „Wirusoochro-
na” zainicjowanej przez przez Śląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego. Jej głównym celem jest promo-
cja podstawowych zasad higieny osobistej 
wśród dzieci i ich rodziców oraz zwrócenie 
uwagi na znaczącą rolę higieny jako podsta-
wowego środka zapobiegania przenoszenia 
się wirusów (ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na koronawirusa i grypę). Działania 
w ramach akcji zostaną przeprowadzone 
przez nauczycieli w każdej grupie przed-
szkolnej.

„Przedszkole bez barier”
1 marca odbyło się kolejne spotkanie 

w ramach realizacji innowacji pedagogicz-
nej „Przedszkole bez barier”. Tematem za-
jęć była niepełnosprawność ruchowa i dzie-
ci niesprawne ruchowo. Ponadto w trakcie 
zajęć poruszono zagadnienie skutków 
niepełnosprawności ruchowej, wsparcie 
dziecka z niepełnosprawnością ruchową, 
poruszanie się na wózku inwalidzkim. 
Gościem spotkania był Grzegorz Zuber, na-
uczyciel wychowania fizycznego i rehabili-
tant. Pan Grzegorz wyjaśnił GWIAZDKOM 
problem niepełnosprawności ruchowej oraz 
pokazał ćwiczenia wpływające na prawidło-
wą postawę ciała.

Wystawa Pszczelarska
W  dniach 18-19 lutego br. ucznio-

wie klas I–III uczestniczyli w Wystawie 
Pszczelarskiej z okazji 100-lecia Pszcze-
larstwa w Ornontowicach zorganizowanej 
w ARTerii CKiP. Uczniowie dowiedzieli się 
wielu ciekawych rzeczy dot. życia pszczół, 
zapoznali się z budową ula, gdzie i w jaki 
sposób zbierają potrzebny nektar, jak po-
wstaje miód oraz poznali jego właściwości 
lecznicze. Mieli okazję obejrzeć ubranie 
i sprzęt, jakim posługują się pszczelarze 
w swojej codziennej pracy w pasiece oraz 
dowiedzieli się, że patronem pszczelarzy jest 
Św. Ambroży. Obejrzeli przepiękną kroni-
kę działalności RSP. Dziękujemy naszym 
pszczelarzom za możliwość udziału w tym 
wydarzeniu i życzymy im następnych 100 
lat owocnej działalności.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” został 
ustanowiony przez Sejm RP w 2011 roku, 
aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie 
światowej z bronią w ręku przeciwstawili 
się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Powojenna konspiracja niepodległościo-
wa była najliczniejszą formą zorganizowa-
nego oporu polskiego społeczeństwa wobec 

reżimu komunistycznego. W zbrojnym pod-
ziemiu działało nawet 200 tys. osób w róż-
nych oddziałach. Kolejnych 20 tys. wal-
czyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób 
zapewniało łączność, aprowizację, wywiad 
i schronienie. Przeciwko władzy występo-
wali także uczniowie zrzeszeni w podziem-
nych organizacjach młodzieżowych – łącznie 
ok. 20 tys. młodych ludzi.

1 marca 1951 r. w więzieniu na warszaw-
skim Mokotowie, po pokazowym procesie, 
zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawi-
słość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński 

(„Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współ-
pracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław 
Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, 
Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała ko-
muniści zakopali w nieznanym miejscu.

Dla upamiętnienia bohaterów podziemia 
niepodległościowego, uczniowie klas VIII 
wykonali plakaty i albumy. Po zakończeniu 
nauki zdalnej, w szkole z prac uczniów po-
wstanie wystawa pt. „Żołnierze Wyklęci”.

Smak życia, czyli debata o dopalaczach
W ramach Edukacji Zdrowotnej, na zaję-

ciach online z WF, dziewczęta z klas 7a/b, 
7c/d i 8a/b wzięły udział w Programie Pro-
filaktyki Uniwersalnej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach: 
Smak życia, czyli debata o dopalaczach. 
Powyższy temat został podjęty przez na-
uczyciela, gdyż w dobie pandemii, izolacji, 
zagrożenie nowymi substancjami psychoak-
tywnymi jest nadal aktualne.

Program rozplanowany został na 3 godzi-
ny lekcyjne. Uczennice wypełniły ankietę 
będącą wstępnym sondażem ich wiedzy na 
temat szkodliwości tego typu substancji, na-
stępnie dyskutowały, dlaczego młodzi ludzie 
mogą zachowywać się w sposób ryzykowny, 
jak temu zapobiegać i gdzie szukać pomocy. 
Podawały również przykłady prawdziwego 
smaku życia, czyli pozytywnych alternatyw.

Zostały zapoznane z prezentacją mówiącą 
o zagrożeniach zdrowotnych i społecznych, 
jakie niesie zażywanie środków niewiado-
mego składu i pochodzenia. Następnie kon-
frontowały cenione przez nie wartości z nie-
bezpiecznymi zachowaniami po kontakcie 
z dopalaczami.

Podsumowaniem cyklu lekcji było wyko-
nanie plakatów z hasłami uświadamiającymi 
innym problemy, jakie niesie eksperymento-
wanie z uzależniającymi substancjami

Powiatowy konkurs Recytatorski
Na początku marca br. w Miejskim Domu 

Kultury w Mikołowie odbyły się przesłucha-
nia w ramach powiatowych eliminacji Kon-
kursu Recytatorskiego „MAŁY OKR”. Na 
scenie zaprezentowali się najmłodsi ucznio-
wie naszej szkoły: Maksymilian Spyra z kla-
sy 2c, Wiktoria Drobiczek z klasy 2a oraz 
Liwia Mora z klasy 2a, a także uczennica 
klasy 7e Magdalena Gołąb.

15 marca laureaci miejsc i wyróżnień 
otrzymali nagrody i dyplomy. Wśród nich 
znalazł się Maksymilian Spyra, który otrzy-
mał wyróżnienie II stopnia. Cieszymy się, 
że w tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły, recytując 
wiersze wybitnych autorów. Konkurencja 
była ogromna, dlatego jesteśmy bardzo 
dumni z sukcesu Maksia i życzymy mu 
kolejnych.

Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach

W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka W Szkole Podstawowej im. Karola Miarki
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Zoopsychologia to nauka zajmująca się 
badaniem reakcji zmysłowych i instynktow-
nych zachowań zwierząt, ich źródeł oraz me-
chanizmów. Tematyka szkolenia skupiła się 
na zachowaniach psów i koni. Podczas zajęć 
młodzież miała okazję dowiedzieć się m.in.: 
– jak pies postrzega świat, jakie są natural-
ne wzorce zachowań psów, na czym polega 
socjalizacja szczeniąt, jak psy komunikują 
się ze sobą, jakie są najczęstsze problemy 
behawioralne psów i jak można je rozwiązy-
wać, co jest przyczyną zachowań agresyw-
nych u psów, jakie są podstawowe potrzeby 
koni, czym jest charakter, temperament, typy 

osobowości koni, jakie są najczęstsze zabu-
rzenia zachowania i zachowania niepożąda-
ne u koni, jak konie postrzegają świat, w jaki 
sposób konie komunikują się między sobą 
(mowa ciała), na czym polegają podstawowe 
mechanizmy uczenia się koni.

Zajęcia odbywały się w trybie zdalnym na 
platformie TEAMS. Uczestnicy mają nadzie-
ję, że w najbliższym czasie uda się przeprowa-
dzić podobne zajęcia także w formie warszta-
tów na terenie stajni z wykorzystaniem koni.

Wiedza zdobyta podczas zajęć z pewno-
ścią przyda się młodzieży w przyszłej pracy 
zawodowej technika weterynarii i technika 

hodowcy koni. Uczestnicy mieli możliwość 
podzielenia się spostrzeżeniami dotyczą-
cymi swoich czworonogów i jednocześnie 
uzyskania fachowej porady specjalisty.

Zajęcia zostały przygotowane i przepro-
wadzone przez mgr inż. Annę Łukaszek   
– zoopsychologa o spec. psy i konie, prezesa 
Fundacji Sonaba, nauczyciela przedmiotów 
zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w Ornontowicach.

Tekst i zdjęcie: ZSP w Ornontowicach

Zajęcia dodatkowe z zoopsychologii 
w ZSP Ornontowice

Sukces ZSP Ornontowice w konkursie
o akredytację w programie Erasmus+

W lutym i marcu br. grupa 20 uczniów kształcących się w zawodzie tech-
nik weterynarii i technik hodowca koni w Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w  Ornontowicach miała okazję uczestniczyć w  dodatkowych 
zajęciach z zakresu zoopsychologii.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach z dumą informuje 
o uzyskaniu akredytacji w sektorze Kształcenie i Szkolenie zawodowe 
w ramach Akcji 1. Program Erasmus+ w konkursie 2020, która umożliwi 
zagraniczne praktyki zawodowe naszych uczniów.

Wniosek złożony w październiku 2020 r. 
został pozytywnie zaakceptowany przez Na-
rodową Agencję, dzięki czemu znaleźliśmy 
się w grupie 433 szkół ponadpodstawowych 
w Polsce, którym nadano certyfikat akredy-
tacyjny. Przyznanie Akredytacji Erasmus po-

twierdza, że wnioskodawca opracował plan 
wdrożenia wysokiej jakości działań w zakre-
sie mobilności w ramach swoich starań na 
rzecz rozwoju swojej organizacji.

Akredytacja Erasmus w sektorze Kształce-
nie i Szkolenie zawodowe umożliwia uprosz-
czony dostęp do możliwości finansowania 
w ramach Akcji 1. Programu (na lata 2021–
2027), obejmującej działania w zakresie mo-

bilności edukacyjnej młodzieży, nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu i kadry zarządzają-
cej w placówkach oświatowych. Jest gwaran-
cją regularnego otrzymywania dofinanso-
wania na działania związane z mobilnością 
w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja 
działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.

Pierwszy krok za nami. Teraz czas na 
kolejne starania mające na celu wspieranie 
beneficjentów programu na europejskim 
rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań edukacyjnych. Mamy nadzieję, 
że wykorzystamy uzyskaną Akredytację do 
działań wzmacniających jakość kształcenia 
zawodowego w naszej szkole poprzez naby-
wanie dobrych praktyk i nawiązanie ścisłej 
współpracy z placówkami zagranicznymi.

Tekst: ZSP w Ornontowicach
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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 i Gospodarki Nieruchomościami –  Nieruchomości 32 330 62 29
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami –  Środowisko 32 330 62 37
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 (czynny całodobowo) 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

INFORMATOR TELEFONICZNY
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CENTRUM INFORMACJI O POWIECIE
 Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Sprzeciw samorządów wobec planów CPK

Covid – temat wiodący Komisji Bezpieczeństwa
Ocena stanu bezpieczeństwa w  naszym powiecie oraz obecna sytuacja 
epidemiczna zdominowała pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Bez-
pieczeństwa Starosty Mikołowskiego. Spotkanie odbyło się 11 marca w sta-
rostwie, a uczestniczyli w nim Starosta Mikołowski Mirosław Duży, przed-
stawiciele Rady Powiatu: Mirosława Lewicka i  Adam Ficek, komendanci 
komend powiatowych: policji – Dariusz Klimczak i straży pożarnej – Damian 
Krawczyk, prokurator rejonowy Tomasz Rygiel oraz naczelnik Wydziału Za-
rządzania Kryzysowego starostwa Bartłomiej Depta.

– W związku z brakiem porozumienia od-
nośnie przedstawionych rozwiązań przebiegu 
trasy szybkiej kolei, władze Powiatu Miko-
łowskiego oraz włodarze gmin jednogłośnie 
sprzeciwiają się co do proponowanych warian-
tów trasy. Nie może być zgody na niszczenie 
i degradację zagospodarowanych obszarów 
gmin oraz domostw i wieloletniego dorobku 
ich mieszkańców. W imieniu mieszkańców 
gmin Powiatu Mikołowskiego wyrażamy 
zdecydowany sprzeciw wobec dotychczas 
przedstawionych wariantów tras szybkiej ko-
lei przebiegających przez teren Powiatu Mi-
kołowskiego - to treść wspólnego stanowiska 

Zarządu Powiatu Mikołowskiego oraz władz 
gmin Powiatu Mikołowskiego odnośnie propo-
nowanego przebiegu tras szybkich kolei w ra-
mach CPK przez teren Powiatu Mikołowskie-
go. Pismo wystosowane zostało w marcu do 
Ministerstwa Infrastruktury oraz Centralnego 
Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. 23 marca 
na ręce starosty mikołowskiego dotarła odpo-
wiedź z Ministerstwa Infrastruktury, w której 
poza deklaracją dalszej współpracy znalazło 
się stwierdzenie, iż przy tego rodzaju inwe-
stycjach „kluczowym jest racjonalny wybór 
trasy”, zaś inwestorzy i planiści muszą każdo-
razowo oceniać, na ile dany protest ma racjo-

nalne przesłanki. (…) „Wraz z postępem prac 
wypracowane zostaną rozwiązania  technicz-
ne, które mogą zmienić Państwa postrzeganie 
tej inwestycji” – konkluduje przedstawiciel 
ministerstwa Marcin Kościukiewicz. 

Wcześniej, bo 18 lutego w mikołowskim 
starostwie odbyło się spotkanie włodarzy pię-
ciu gmin oraz władz powiatu mikołowskiego 
z przedstawicielami spółki CPK i projektanta-
mi szybkich kolei. W trakcie zdalnej konferen-
cji strona samorządowa wyjaśniła, że nie ak-
ceptuje żadnego z dotychczas przedstawionych 
wariantów tras szybkiej kolei CPK przez nasz 
powiat i przedstawiła alternatywny przebieg. 
Zgodnie z tą propozycją trasa zostałaby po-
prowadzona przez tereny lasów pszczyńskich 
i kobiórskich. Argumentowano to tym, że taka 
propozycja w mniejszym stopniu ingeruje 
w istniejącą zabudowę. 

Niestety reprezentanci spółki CPK przy-
znali, że ten wariant nie będzie brany pod 
rozwagę właśnie dlatego, że większość tej 
trasy przebiegałaby przez tereny leśne, nisz-
cząc cenny drzewostan, zaś szlak kolejowy 
utrudniałby migrację zwierząt. – To są lasy 
gospodarcze, a nie Puszcza Pszczyńska. Przez 
ostatnie 60 lat były już dwukrotnie wycinane 
i sadzone ponownie – odbijał ten argument 
burmistrz Łazisk Górnych Aleksander Wyra.

Przedstawiciele CPK wskazywali również 
na fakt, że nowa trasa zlokalizowana byłaby 
w niewielkiej odległości od już istniejącego 
szlaku kolejowego E 65 łączącego Katowi-
ce z Bielskiem, więc budowanie kolejnej nie 
jest, zdaniem projektantów z CPK, racjonalne. 
Trwające ponad półtorej godziny spotkanie 
zakończyło się fiaskiem.

W spotkaniu uczestniczyli także Andrzej 
Rudolf z-ca komendanta policji, Gabriela 
Niedziela z-ca dyrektora tyskiego Sanepidu, 
Cezary Tomiczek prezes Centrum Zdrowia, re-
prezentujący gminę Orzesze Bartłomiej Marek 
oraz Piotr Chrzęszczyk z Nadleśnictwa Kobiór.

Starosta Mirosław Duży przyznał, że choć 
za nami już rok walki z koronawirusem, to 
liczba zakażeń zamiast maleć – wzrasta. Po-
twierdzają to dane Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego starostwa powiatowego. Re-
prezentująca tyską Stację Sanitarno-Epide-
miologiczną Gabriela Niedziela przyznała, 
że we wszystkich podlegającej tyskiej stacji 
powiatach jest podobnie.

Sytuację szpitala powiatowego przedstawił 
Cezary Tomiczek prezes Centrum Zdrowia. 
– Zakończyliśmy pierwszy etap szczepień na-
uczycieli, zaś obecnie wznowiliśmy je w grupie 
„O” – zaznaczył prezes Tomiczek, wskazując 
również na przerwy w pracy oddziału neurolo-
gicznego związane z brakiem wolnych łóżek.

Komendanci policji i  straży pożarnej 
w swych wystąpieniach skupili się na omó-

wieniu danych dotyczących porządku i bez-
pieczeństwa. Nadkomisarz Dariusz Klimczak, 
komendant KPP Mikołów przyznał, że o ile 
ogólna liczba przestępstw spadła w minionym 
roku, to wzrósł odsetek kradzieży z włama-
niem, na co mogło mieć wpływ zamknięcie 
z powodu obostrzeń covidowych niektórych 
placówek i firm.

Komendant Damian Krawczyk kierujący 
KP PSP Mikołów stwierdził, że choć liczba 
pożarów i miejscowych zagrożeń była mniej-
sza niż w latach poprzednich, to strażacy byli 
zaangażowani w zadania związane z walką 
z pandemią, m.in. zajmowali się rozstawaniem 
namiotów triażowych przed szpitalami, dystry-
bucją maseczek czy płynów do dezynfekcji.

Z danych Wydziału Zarządzania Kryzyso-
wego starostwa powiatowego wynika, że od 
początku pandemii do 21 marca br. w powie-
cie mikołowskim zachorowały 5372 osoby, 
wyzdrowiały 4554. Od początku prowadze-
nia wymazów w punkcie poboru działającym 
przy starostwie, czyli od listopada 2020 r. do 
20 marca br. wykonano ich 2656.
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Aktualny numer Zeszytów Historycznych poświęcamy osobom 
z naszej miejscowości, które straciły życie w czasie II wojny świa-
towej w obozach koncentracyjnych. Dla ornontowiczan wojenny 
koszmar rozpoczął się już o godz. 5.00 w dniu 1 września 1939 r., 
kiedy to obudził ich warkot niemieckich samolotów lecących na 
południe. W oddalonych zaledwie o 8 km od granicy Ornontowi-
cach nie było wojsk polskich, a miejscowa kompania samoobrony, 
złożona z członków Związku Powstańców Śląskich i Związku 
Młodzieży Powstańczej, zdążyła wycofać się w kierunku Orzesza. 
Krótko po godz. 5.00 pojawiły się od strony „oczkowego”, tj. Gie-
rałtowic, pierwsze patrole niemieckiej piechoty. Godzinę później 
przez Ornontowice przechodziły już większe oddziały żołnierzy. 
Mimo iż Ornontowice znalazły się na zapleczu frontu, kilka kilo-
metrów od głównego teatru zmagań, to nie obyło się bez ofiar wśród 
cywilów, m.in. 1 września został rozstrzelany w Orzeszu kolejarz 
Wiktor Owczarek wracający po nocnej zmianie ze stacji Brada.

Tuż po przejściu frontu, jeszcze 1 września zaczęto wyłapywać 
mężczyzn i wywozić w głąb Rzeszy. Drugiego dnia wielu z nich po-
zganiano do kilku podwórzy, gdzie stali pod eskortą do czasu przepro-
wadzenia ich przez Knurów do Sośnicy, skąd mieli zostać wywiezieni 
do Norymbergi. Po przełamaniu polskiej obrony pod Mikołowem, 
zajęto się aresztantami „systematycznie”. Kazano pozostałym męż-
czyznom stawić się o godz. 14.00 na podwórzu miejscowego dworu.

Wybrani Polacy byli odczytywani z listy i wsiadali do ustawio-
nych w podwórzu dworskim ciężarówek. Po odczytaniu listy miej-
scowi opowiadający się po stronie okupanta wskazywali jeszcze inne 
osoby, które także należałoby wywieźć. Księdza Kwapulińskiego, 
naczelnika gminy Ignacego Zdzieblika i kilku działaczy przedwo-
jennych uwięziono w jednej z sal zamku Hegenscheidtów.

Ogółem wywieziono 264 osoby, początkowo do Gliwic, potem do 
Norymbergi, a niektórych jeszcze dalej na roboty w głąb Rzeszy.

Akcja ta miała przede wszystkim charakter prewencyjny, a in-
ternowanie mężczyzn do 60. roku życia miało zabezpieczyć tyły 
armii niemieckiej po przejściu frontu przed ewentualnymi atakami 
partyzantki. Większość internowanych wróciła do domu w połowie 
października 1939 r.

Faktyczna eksterminacja wybranych osób miała nastąpić nieco 
później. Jeszcze przed wybuchem wojny, latem 1939 r., w III Rze-
szy powstały tzw. listy proskrypcyjne (niem. Sonderfahndungsbuch 
Polen). Były to alfabetyczne wykazy imienne zawierające ponad  
61 tysięcy nazwisk Polaków najbardziej zasłużonych dla Polski, prze-
znaczonych do aresztowania i likwidacji na terenach wcielonych do 
III Rzeszy (m.in. Ornontowice) w ramach operacji Tannenberg. Byli 
wśród nich powstańcy śląscy, działacze narodowi, nauczyciele oraz 
osoby o dużej aktywności politycznej propolskiej i antyniemieckiej 
na terenie Górnego Śląska w okresie międzywojennym.

Pierwsze planowe aresztowania i wywózki do obozów rozpoczęły 
się na początku 1940 r.

Poniżej wykaz mieszkańców Ornontowic, którzy nie przeżyli 
pobytu w obozach (wymienionych w nawiasie).

Rudolf Reczek (KL Mauthausen-Gusen)
Urodzony 18 maja 1892 r. w Seibersdorf 

(Austria). Kierownik szkoły w Ornontowicach 
w latach 1931–1939. Po wybuchu wojny osiadł 
u rodziny w Istebnej, dokąd zamierzał ścią-
gnąć żonę i dzieci. Niestety, został wcześniej 
aresztowany i wysłany do Mauthausen-Gusen. 

Przypuszczalną przyczyną aresztowania był donos. Zmarł 11 paź-
dziernika 1940 r. Żonę Reczka również wysłano do obozu (3 wrze-
śnia 1939 r.), a syna powołano do Wehrmachtu (poległ na froncie).

Augustyn Ferona (KL Dachau)
Urodzony 12 sierpnia 1897 r. w Kimmendorf (Niemcy). Data 

przybycia do obozu – 14 kwietnia 1940 r. Nr więźnia 3528. Zmarł 
8 czerwca 1940 r.

Emil Jakubinek (KL Dachau)
Urodzony 24 stycznia 1894 r. w Ornontowicach. Data przybycia 

do obozu – 3 listopada 1942 r. Nr więźnia 3846. Zmarł 4 listopada 
1942 r.

Roman Kulawik (KL Buchenwald)
Urodzony 30 sierpnia 1920 r. w Grabowie. Zmarł 24 listopada 

1939 r. w obozie w Buchenwaldzie.
Albert Klimera (KL Buchenwald)
Urodzony 6 kwietnia 1886 r., mieszkaniec 

Ornontowic, właściciel młyna oraz restauracji 
„Karasol” na skrzyżowaniu ulic Bujakowskiej 
i Orzeskiej (dziś nieistniejącej). Były powsta-
niec, uczestnik II i III powstania śląskiego oraz 
kampanii wrześniowej, walczył w okolicach 

Wyry–Mikołów–Gostyń. Aresztowany 16 października 1939 r. 
i przekazany do KL Buchenwald, gdzie zginął 26 lutego 1940 r.

Bernard Malczyk (KL Auschwitz)
Urodzony 4 sierpnia 1923 r. Zmarł 18 kwietnia 1942 r. w Au-

schwitz.
Karol Owczarek (KL Auschwitz)
Urodzony 24 października 1913 r., syn Józefa i Marii, miesz-

kaniec Ornontowic. Aresztowany i przekazany do KL Auschwitz, 
gdzie został zarejestrowany w obozowej ewidencji 9 listopada 
1942 r. jako więzień nr 74174. Zginął 25 listopada 1942 r.

Rufin Pośpiech (KL Auschwitz)
Urodzony 5 kwietnia 1923 r. w Ornontowicach, syn Józefa i Eu-

femii. Aresztowany i przekazany do KL Auschwitz, gdzie zareje-
strowany został 10 kwietnia 1942 r. jako więzień nr 28876. Zginął 
w tym obozie 30 września 1942 r. Według wystawionego aktu zgonu 
nr 33620/1942, potwierdzonego przez lekarza obozowego, zmarł 
o godz. 18:15, określenie przyczyny zgonu to Versagen des Herzens 
und Kreislaufes (niewydolność serca i układu krążenia).

Józef Szymała (KL Mauthausen-Gusen)
Urodzony 6 czerwca 1896 r. w Ornontowicach. 

Polski policjant. Zmarł 1 października 1940 r.
Rufin Połap (KL Auschwitz)
Urodzony 10 maja 1924 r. w Ornontowicach, 

syn Jana i Albertyny. Aresztowany i przekazany 
10 kwietnia 1942 r. do KL Auschwitz i zarejestrowany jako więzień 
nr 28875. Zginął w tym obozie 20 maja 1942 r. Według wystawionego 
aktu zgonu nr 8749/1942, potwierdzonego przez lekarza obozowego, 
zmarł o godz. 23:20, określenie przyczyny zgonu to Darmkatarrh 
bei Körperschwäche (katar/nieżyt jelit przy wyczerpaniu organizmu).

Izydor Ulbrych (KL Mauthausen-Gusen)
Urodzony 28 marca 1904 r. w Ornontowicach. 

Polski kolejarz. W okresie międzywojennym prze-
wodniczący Związku Podoficerów Rezerwy. Zmarł 
7 grudnia 1940 r.

Piotr Wilczek (KL Gross-Rosen)
Urodzony 24 czerwca 1903 r. w Ornontowicach. Aresztowany 

18 listopada 1944 r. w kopalni Makoszowy. Ostatnia wiadomość 
o nim pochodzi z 7 stycznia 1945 r.
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