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administracyjnej
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Gminy Ornontowice z RFIL!
Trash Challenge i Dzień
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SAMORZĄD

30 lat odrębności
administracyjnej
Gminy Ornontowice
Do 31 stycznia 1977 r. Ornontowice
były samodzielną gminą, w skład
której wchodziły sołectwa: Ornontowice, Bujaków i Dębieńsko. 1 lutego 1977 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska, na mocy którego utworzono zbiorczą gminę Gierałtowice,
do której Ornontowice zostały włączone jako jedne z sześciu sołectw.
Z decyzją taką nigdy nie mogło pogodzić się wielu mieszkańców Ornontowic,
którzy przez długie lata czynili starania
o przywrócenie Ornontowicom samodzielności.
18 marca 1990 r. doprowadzono do zebrania założycielskiego stowarzyszenia
o nazwie Ornontowicki Komitet Obywatelski. 13 czerwca 1990 r. został wybrany Zarząd Stowarzyszenia. Po wyborach
samorządowych, Ornontowicki Komitet
Obywatelski wraz z radnymi, jak również
członkami innych organizacji działających
na terenie Ornontowic podjął swoją najważniejszą inicjatywę, jaką było przywrócenie Ornontowicom praw samodzielnej
gminy.
22 grudnia 1990 r. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia
niektórych gmin. Wśród nich znalazły się
Ornontowice. Stosowne Rozporządzenie
Rady Ministrów w tej sprawie ukazało się
w Dzienniku Ustaw nr 2 z dnia 7 stycznia
1991 r. Rozporządzenie to weszło w życie
2 kwietnia 1991 r. i tym samym usankcjonowało odrębność administracyjną
Ornontowic.
W 2021 r. obchodzimy Jubileusz 30-lecia reaktywowania Gminy Ornontowice!
Z tej okazji na przełom maja i czerwca
br. zaplanowane są uroczystości gminne,
min.: wydarzenia artystyczne i sportowe,
mini-festyn w formie pikniku dla uczniów
ZS-P oraz festyn z okazji Dni Ornontowic,
o których w miarę rozwoju sytuacji pandemicznej będziemy na bieżąco informować
za pośrednictwem www.ornontowice.pl.
Dodatkowo pod koniec maja br. ukaże się
specjalne wydanie „Głosu Ornontowic”,
które w pełni poświęcone będzie 30-leciu
odrębności administracyjnej Gminy Ornontowice.
Osobiście bardzo ubolewam nad faktem, że przez zagrożenie COVID-19 nie
możemy w pełni celebrować tego zacnego
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jubileuszu Gminy Ornontowice, zgodnie
z naszymi wcześniejszymi planami. Mam
jednak nadzieję, że chociaż część zaplanowanych uroczystości, w mniejszym lub
większym stopniu, uda się jednak przeprowadzić…
Z jubileuszowymi pozdrowieniami

Drogie Mamy,
z okazji Waszego święta pragniemy
Wam złożyć wyrazy wdzięczności
za bezgraniczną miłość, troskę i cierpliwość.
Życzymy dużo szczęścia, zdrowia
i nieustającej pociechy ze swoich dzieci.
Marcin Kotyczka		
Wójt Gminy		
Dariusz Spyra		
Zastępca Wójta Gminy

Henryk Nieużyła
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Milanowski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Ornontowice, 26 maja 2021 r.
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Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice
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Sesja Rady Gminy
XXIX Sesja Rady Gminy Ornontowice po raz kolejny została przeprowadzona online w formie wideokonferencji. Głównymi tematami przeprowadzonych 22 kwietnia obrad były: informacja na temat współpracy naszej Gminy
z organizacjami pozarządowymi, analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2019-2020 oraz podjęcie bieżących uchwał.

Sprawozdanie z realizacji „Rocznego
Programu Współpracy Gminy Ornontowice z Organizacjami Pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za
2020 rok przedstawiła kierownik Referatu Zamówień Publicznych – Agnieszka
Moćko. Wyszczególniła umowy zawarte na
realizację zadań publicznych w 2020 roku
w ramach otwartych konkursów ofert
oraz umowy zawarte na realizację zadań
publicznych w 2020 roku w trybie pozakonkursowym.
Następnie głos zabrała kierownik Referatu Gospodarki Odpadami – Aleksandra
Mendera-Fasuga, która omówiła analizę
stanu gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Ornontowice za lata 2019-2020
i pierwszy kwartał 2021 r. Z najważniejszych kwestii warto w tym temacie wymienić:
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tali
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Ornontowice!
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Zdjęcie z okładki przedstawia kadr z meczu Gwarek Ornontowice – Górnik II Zabrze w ramach Finału Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Zabrze ŚZPN. Więcej na str. 9.

Liczba mieszkańców objętych systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi,
a liczba mieszkańców wg meldunku:
•
2021 – stan na dzień 31.03.2021 r.
– liczba mieszkańców wg deklaracji:
5708,
– liczba mieszkańców wg meldunku:
6051.
Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów Remondis Górny Śląsk sp. z o.o.:
•
2019 r. – 505,79 zł brutto za tonę,
•
2020 r. – 659,66 zł brutto za tonę,
•
2021 r. – 761,59 zł brutto za tonę.
Ilość odebranych odpadów:
•
2019 r.
– PSZOK: 492,31 tony,
– posesje mieszkańców: 1 894,32 tony,
– łącznie: 2 386,63 tony.
•
2020 r.
– PSZOK: 662,43 tony,
– posesje mieszkańców: 1 924,99 tony,
– łącznie: 2 587,42 tony.
•
2021 r. (I kwartał)
– PSZOK: 121,94 tony,
– posesje mieszkańców: 491,48 tony,
– łącznie: 613,42 tony.
Ilość wytwarzanych odpadów rocznie
w przeliczeniu na 1 mieszkańca:
•
2019 r. – 419,30 kg na osobę,
•
2020 r. – 452,74 kg na osobę.
Porównanie udziału niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie:
•
2019 r.
– niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne – 41%,

– odpady zbierane selektywnie – 59%.
2020 r.
– niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne – 38%,
– odpady zbierane selektywnie – 62%.
Bieżące informacje z Referatu Gospodarki Odpadami na str. 7.
W trakcie kwietniowych obrad radni większością głosów podjęli wszystkie
6 uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły:
zmiany Wieloletniej Prognozy Fi•
nansowej Gminy Ornontowice na
lata 2021-2032,
•
zmian budżetu Gminy na 2021 rok,
•
przekazania środków finansowych
na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Komendy Policji w Katowicach,
Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
Następnie Zastępca Wójta – Dariusz
Spyra poinformował o bieżących inwestycjach, w tym m.in. o zakończonych pracach
budowy oświetlenia przy ul. Okrężnej, zaawansowanych w ok. 50% robót przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami
przy ul. Solarnia oraz zaplanowanym na początek maja rozpoczęciu prac przebudowy
chodnika przy ul. Żabik.
•

Z istotniejszych informacji Wójta
Gminy, Marcin Kotyczka odniósł się do
problemu porzuconych samochodów na
terenie Ornontowic. I tak, samochody zalegające przy ul. Leśnej i przy kompleksie
„Orlik” na ul. Okrężnej zostały usunięte.
W związku z oświadczeniem właściciela
Mercedesa zaparkowanego w pobliżu PH
„Anatol”, że nie zamierza go usunąć, zostanie wszczęta procedura alternatywna.
Natomiast zalegająca na tym samym parkingu koparko-ładowarka zgodnie z deklaracją właściciela ma zostać usunięta do
końca kwietnia br. Ponadto Wójt gorąco
zachęcił wszystkich radnych i mieszkańców Gminy Ornontowice do wsparcia
charytatywnej akcji odnośnie zrzutki na
nakrętkowe serducho dla Ornontowic.
W związku ze zbliżającym się weekendem
majowym Wójt zachęcił radnych i mieszkańców do wywieszenia flagi RP oraz zaprosił do uczestnictwa (online) w uroczystej Mszy Św. w intencji Ojczyzny.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy –
Henryk Nieużyła przypomniał o trwającej
akcji sprzątania Ornontowic – Trash Challenge, która w tym roku była połączona
z obchodami Światowego Dnia Ziemi.
O tym jak mieszkańcy po raz kolejny wysprzątali Ornontowice można przeczytać
na str. 6-7.
Transmisja z obrad XXIX Sesji Rady
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie
internetowej: www.esesja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-ornontowice.htm
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Projekt pn.: „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”

Od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2022
r. Gmina Ornontowice jest beneficjentem projektu pn. „Poprawa efektywności kształcenia
ogólnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Gminie Ornontowice” dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz
Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania:
11.01. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej edukacji elementarnej,
kształcenia podstawowego i średniego dla
poddziałania: 11.01.04. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
Celem głównym projektu jest kształtowanie kluczowych kompetencji i umiejętności
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
oraz kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i uczennic, a także
tworzenie warunków w szkołach sprzyjających nauczaniu eksperymentalnemu.
Wyżej wymienione cele mają zostać osiągnięte poprzez:
•
zajęcia dodatkowe (wyrównawcze)
z j. obcych (j. niemiecki / j. angielski),

•

zajęcia dodatkowe (wyrównawcze)
z matematyki,
•
warsztaty z innowacyjnych metod
efektywnego uczenia się,
•
koła zainteresowań (matematyczne,
chemiczne, biologiczne i fizyczne)
dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami prowadzone metodą eksperymentu,
•
doradztwo edukacyjno-zawodowe,
•
wyjazdy edukacyjno-rozwijające
(w formie warsztatów).
Elementem projektu jest również zakup
niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz
sprzętu. W lutym 2021 r. Zespół Szkolno
– Przedszkolny wystąpił poprzez Gminę
Ornontowice do Instytucji Zarządzającej
o wprowadzenie modyfikacji w zakresie
zakupu sprzętu multimedialnego. Zmiana
dotyczyła wydatku związanego z zakupem
laptopów (4 sztuk) oraz tablic multimedialnych (4 sztuk). Wnioskowano o zmianę wyżej wymienionych sprzętów na rzecz zakupu
sprzętu nowocześniejszego w postaci 4 monitorów interaktywnych, które w porównaniu do tablic multimedialnych mają dużo
większe możliwości techniczne, są mniej
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zawodne, nie wymagają dodatkowych elementów w postaci rzutników, nagłośnienia
itp. Wyświetlany obraz jest wyższej jakości,
a sterowniki są ogólnodostępne w systemie
Windows. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przychylił się do proponowanych zmian.
Jak dotychczas na potrzeby realizacji
projektu zakupiono 316 sztuk długopisów, 316 sztuk segregatorów A4 w twardej oprawie oraz 316 sztuk zeszytów A4
w kratkę.
Ze względu na obostrzenia epidemiczne zajęcia odbywają się w formie zdalnej,
jednakże mimo utrudnień wszystkie zajęcia
odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Wartość całkowita projektu: 414 345,00 zł.
Udział w projekcie dla uczestników – beneficjentów ostatecznych, tj. nauczycieli
i uczniów jest całkowicie nieodpłatny. Całość
wydatków związanych z realizacją projektu
pokryta będzie ze środków Unii Europejskiej
(EFS) – 85%, budżetu państwa – 5 % oraz
wkładu własnego JST – Gminy – 10%.

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy

1 600 000 zł wsparcia dla Gminy Ornontowice
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych!
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do gmin, miast i powiatów w całej Polsce trafiają rządowe środki na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Wsparcie finansowe pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a wśród beneficjentów najnowszego konkursu po raz kolejny znalazła się Gmina Ornontowice.
Dzięki przyznanym środkom
w łącznej kwocie 1 600 000 zł
nasza Gmina będzie mogła zrealizować dwie kolejne inwestycje.
1. Budowa dwóch odcinków
dróg dojazdowych ul. Leśnej

o nawierzchni z kostki betonowej.
Odcinek nr 1 od posesji przy
ul. Leśnej 5 o długości około 300
m. Odcinek nr 2 od posesji przy
ul. Leśnej 17 o długości około

270 m. Kwota dofinansowania
RFIL: 800 000 zł.
2. Budowa chodnika przy ul.
Zwycięstwa.
Na odcinku od ul. Bankowej do ul. Cichej (chodnik po

wschodniej stronie ulicy Zwycięstwa). Szerokość chodnika
2 mb, długość około 480 mb.
Kwota dofinansowania RFIL:
800 000 zł.

GŁOS Ornontowic
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
Spis jest naprawdę łatwy! Wystarczy wejść na stronę internetową Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) oraz skorzystać z wygodnej i bezpiecznej aplikacji spisowej. Zrób to jak najszybciej!

Punkt spisowy w Urzędzie Gminy Ornontowice

Do aplikacji zalogujemy się korzystając
z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz

z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL, przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.
Osoby, które nie posiadają komputera
lub telefonu z Internetem, mogą poprosić
o pomoc najbliższych lub zadzwonić na
infolinię spisową pod nr 22 279 99 99
lub udać się do Urzędu Gminy Ornontowice. W Urzędzie na spisującą się
osobę czeka przygotowany komputer
z dostępem do sieci internetowej, a pomocą i wsparciem służy wyznaczony
pracownik Urzędu, członek Gminnego
Biura Spisowego.

AKTUALNOŚCI
Ze względu na sytuację pandemiczną
warto wcześniej sprawdzić telefonicznie
dostępność punktu spisowego i umówić się
w Urzędzie Gminy na konkretną godzinę.
Nr telefonu, pod którym się umawiamy to
32 33 06 223.
Rachmistrzowie rozpoczną pracę 4 maja
2021 r. Z uwagi na epidemię wywiady będą
przeprowadzane wyłącznie telefonicznie,
wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.
Uwaga – gdy skontaktuje się z nami
rachmistrz, nie możemy już odmówić
udziału w spisie i musimy dokonać spisu
za pośrednictwem rachmistrza.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców
naszej Gminy do dokonania samospisu.

RECEPTA
ONLINE

Zespół porozumiewawczy
Na wniosek Wójta Gminy Ornontowice podpisane zostało Porozumienie w sprawie powołania Zespołu porozumiewawczego dla oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu w granicach Gminy
Ornontowice.
Stronami porozumienia są:
- Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach – przewodniczący,
- Wójt Gminy Ornontowice,
- Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Katowicach,
- Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu Zdroju.
Do zadań zespołu będzie należeć
w szczególności: analiza skutków dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej
na powierzchnię terenu w granicach gminy;

ocena realizacji naprawy szkód wyrządzonych ruchem zakładów górniczych oraz
podejmowanych działań profilaktycznych;
ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego, związanych z działalnością
górniczą; przedstawianie propozycji rozwiązań problemów, szczególnie istotnych
dla gminy i użytkowników terenu oraz monitorowanie ich realizacji.
Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowane jest w formie wideokonferencji na
20 maja br.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Zdrowia (www.gozornontowice.pl)
uruchomiono nową funkcjonalność w postaci zamawiania recept online.
W celu zamówienia recepty wystarczy
wypełnić formularz i kliknąć przycisk
„wyślij”. Na tej podstawie, rejestracja
Ośrodka przedstawi zapotrzebowanie lekarzom, którzy zweryfikują wniosek. Czas
oczekiwania na wystawienie recepty zajmuje do 3 dni roboczych.
Kod umożliwiający realizację recepty
otrzymać można:
•
SMS-em i poprzez e-mail podany
w Internetowym Koncie Pacjenta,
•
SMS-em na podany w zgłoszeniu
numer telefonu,
•
dzwoniąc po kod recepty do rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia
(tel. 32 23 55 015),
•
osobiście w rejestracji Gminnego
Ośrodka Zdrowia.
Gminny Ośrodek Zdrowia
w Ornontowicach
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Trash Challenge i Dzień Ziemi,
czyli posprzątali Ornontowice!

W dniach 19-24 kwietnia pod przewodnictwem inicjatorki i koordynatorki
akcji – Joanny Sodzawiczny, przy wsparciu Urzędu Gminy Ornontowice,
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i wielu zaangażowanych mieszkańców, po raz kolejny wysprzątaliśmy Ornontowice! Wszystko to w ramach kolejnej akcji Trash Challenge, która w tym roku połączona była z obchodami Światowego Dnia Ziemi.
Ze względu na sytuację pandemiczną,
sprzątanie naszych Ornontowic miało nieco innych charakter. Do zbierania śmieci
z poszczególnych rejonów Gminy można
było zgłaszać się pojedynczo lub w grupach
tworzących gospodarstwo domowe – rodzinę. Wszystko po to, by posprzątać i uniknąć
zagrożenia zakażenia COVID-19.
Tegoroczna akcja połączona była z obchodami przypadającego na 22 kwietnia

Światowego Dnia Ziemi. Urząd Gminy
Ornontowice zapewnił wszystkim ochotnikom jednorazowe rękawice i worki na
śmieci. Jak zwykle ornontowiczanie nie
zawiedli – odzew był ogromny. Jeszcze
przed wyznaczonym terminem mieszkańcy Ornontowic zaczęli sprzątać. Zebrane
w worki śmieci pozostawiano w umówionych miejscach, które po zakończonej akcji
do PSZOK przetransportowali pracownicy
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ZGKiW. Dodatkowo dla każdego mieszkańca, który w sobotę 24 kwietnia dostarczył
co najmniej dwa worki pełne śmieci czekał
ufundowany przez Urząd Gminy Ornontowice upominek.
I tak w ramach kolejnego pospolitego
„śmieciowego ruszenia” udało się wysprzątać
prawie wszystkie zakątki Ornontowic
Zresztą, zobaczcie sami.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy każdemu, kto zaangażował
się w tegoroczne sprzątanie. Po raz kolejny, pomimo panującej pandemii udowodniliśmy, że RAZEM możemy bardzo
wiele! Miejmy nadzieję, że efekty naszych wspólnych prac w postaci wysprzątanych Ornontowic pozostaną z nami jak
najdłużej.
Zdjęcia: www.facebook.com/
events/2852551765014456

str. 7
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300 świerków
na 30-lecie
odrodzenia Gminy
Ornontowice!
300 świerków na 30-lecie odrodzenia
Gminy Ornontowice, to zaplanowana
w ramach obchodów 30-lecia odrębności samorządowej Gminy Ornontowice, na przełom maja i czerwca
br. akcja nieodpłatnego przekazania
mieszkańcom drzewek celem ich zasadzenia na prywatnych posesjach.
W terminie od 25 do 31 maja br. każdy pełnoletni, zainteresowany zasadzeniem świerków na swojej posesji mieszkaniec będzie
mógł odebrać drzewka w Parku Gminnym
w godzinach 7.00-13.00 (w okolicy kontenera pracowniczego) oraz w godzinach 16.0020.00 (w okolicy kompleksu bulodrom). Natomiast finał akcji odbędzie się 1 czerwca,
kiedy to pozostałe drzewka będą wydawane
na parkingu za budynkiem Urzędu Gminy
w godzinach pracy Urzędu: 7.00-15.00.
Uwaga liczba świerków ograniczona!
Nieodpłatne przekazanie drzewek odbędzie się na zasadzie kto pierwszy ten lepszy – nie będą obowiązywać zapisy! Maksymalna liczba świerków przewidzianych
na jedną posesję to 3 sztuki.
Świerki o wysokości ok. 40-50 cm będą
odpowiednio zabezpieczone i gotowe do
zasadzenia.
Szczegółowe informacje akcji już
wkrótce dostępne będą na stronie
www.ornontowice.pl oraz w Referacie Komunalnym pod nr tel. 32 33 06 232.
str. 6

AKTUALNOŚCI

Z Referatu Gospodarki
Odpadami
Kompostowniki rozdysponowane
wśród mieszkańców
14 kwietnia mieszkańcy Gminy, którzy
zgłosili zapotrzebowanie na kompostownik
(złożyli ankietę w Urzędzie lub wypełnili ją
online poprzez stronę internetową), a w minionych latach nie otrzymali kompostownika od Urzędu Gminy, zostali zaopatrzeni
w kompostowniki typu TERMO-700 o pojemności 720 l. Łącznie wśród mieszkańców
rozdysponowano 43 kompostowniki.
Zgodnie z podpisaną umową użyczenia,
kompostowniki stanowią własność Gminy,
a po pięciu latach przechodzą na własność
użytkownika.

Przyjmowanie odpadów zielonych
w PSZOK
W związku z nadejściem wiosny
oraz rozpoczęciem sezonu prac ogrodniczych, zwraca się uwagę, aby bioodpady w postaci drzew, dużych konarów
itp. były dostarczane do PSZOK w częściach umożliwiających swobodne
umieszczenie odpadów w kontenerze,
co pozwoli na maksymalne wykorzystanie jego pojemności. Nie należy przywozić całych drzew, konarów o znacznych rozmiarach. Zaleca się, aby odpady
były podzielone na części o długości nie
większej niż 1 m.

7
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Wyniki spotkań rozegranych przez
GKS Gwarek Ornontowice
Kolejka

Data

Gospodarz

Gość

Strzelcy
bramek

Wynik

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

03.04.2021

Gwarek Ornontowice

Sarmacja Będzin

2:1

Sewerin – 2

22

10.04.2021

MKS Myszków

Gwarek Ornontowice

3:1

Sewerin

PP
(finał)

13.04.2021

Gwarek Ornontowice

Górnik II Zabrze SA

1:1
(karne 2:4)

Lopez

23

17.04.2021

Gwarek Ornontowice

Ruch Radzionków

1:2

Sewerin

24

24.04.2021

Polonia Łaziska
Górne

Gwarek Ornontowice

2:0

–

„Można odejść na zawsze,
by stale być blisko”.
ks. Jan Twardowski
„Pokój Ci wieczny w cichej krainie
Gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
Gdzie słyszysz Boga głos serdeczny
Pokój Ci wieczny”.

Panu Karolowi Zuber

Pani Celinie Kotyczce

wyrazy najszczerszego współczucia

wyrazy najszczerszego współczucia

i słowa wsparcia w trudnych chwilach, po stracie

i słowa wsparcia w trudnych chwilach, po stracie

Żony Ewy

Ojca Alojzego

oraz kondolencje dla Rodziny i Bliskich Zmarłej

oraz kondolencje dla Rodziny i Bliskich Zmarłego

składają

składają

Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Dyrekcja i Pracownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w Gminie Ornontowice

w Gminie Ornontowice

GŁOS Ornontowic
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Było blisko – może następnym razem!
Trener Łukasz Biliński żałuje, że nie doprowadził Gwarka Ornontowice do historycznego sukcesu w Pucharze Polski. Do 87 minuty finałowego spotkania Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Zabrze IV-ligowy zespół
Gwarka Ornontowice prowadził 1:0 i był o krok od wyeliminowania III-ligowej drużyny Górnika II Zabrze. Grający
w osłabieniu goście zdołali jednak wyrównać i wygrali w rzutach karnych, a trener gospodarzy Łukasz Biliński
musiał przełknąć gorycz porażki.
Podobno historia nie lubi się powtarzać,
a jednak dwa lata temu, w takim samym
finale, także na boisku w Ornontowicach,
Gwarek również prowadził z Górnikiem II
do 84 minuty i przegrał w karnych 3:5 –
mówi Łukasz Biliński. – Nie zwalam jednak
winy za ten wynik na... historię. Teraźniejszość jest taka, że piłkarsko i motorycznie
zabrzanie mieli przewagę, a my, co było
widać w pierwszej połowie, gdy jeszcze
nam wystarczało sił na wychodzenie wyżej
i skuteczną obronę oraz szukanie okazji do
kontr, to realizowaliśmy swój plan. Z tej części meczu na pewno możemy być zadowoleni, ale po przerwie ta jakość i tempo gry
rywali dały o sobie znać. Z każdą minutą
różnica ligi była coraz bardziej widoczna
i dominacja była coraz bardziej widoczna.
Mimo to, mądrze się broniliśmy praktycznie
do samego końca.
Czy w 84 minucie, gdy obrońca Górnika II za faul na Jakubie Sewerinie został
ukarany czerwoną kartką, pomyślał pan,
że utrzymacie prowadzenie?
Myślę, że to nie miało żadnego znaczenia.
Górnik II czy grając w jedenastkę, czy w ostatnich minutach w dziesiątkę i tak nas atakował,

a my niczego nie zmieniliśmy w naszej grze
obronnej. Szkoda, bo dopuściliśmy do wyrównania i przegraliśmy w karnych, których nie
wykorzystali kapitan oraz nasz najbardziej
doświadczony zawodnik. Bardziej jednak
żałuję tego, że nie utrzymaliśmy prowadzenia niż tego, że przegraliśmy w karnych, bo
wiadomo, że karne to loteria. Sporo zdrowia
zostawiliśmy na boisku i byliśmy naprawdę
blisko – podsumowuje Łukasz Biliński.
Podsumowanie „Jatta” Pucharu Polski
na szczeblu Podokręgu Zabrze ŚZPN:
Gwarek Ornontowice – Górnik II Zabrze
1:1 (1:0) w karnych 2:4
Bramki: 1:0 – Ramirez 41 min (głową),
1:1 – Pranica 87 min (głową).
Karne: 0:1 Baranowicz, 1:1 Sewerin, 1:2
Flak, 2:2 Steuer, 2:3 Całka, Rajca (obronił
Ćwik), Lukoszek (obronił Latka), Kasprzyk
(nad bramką), 2:4 Pranica.
Sędziował Leszek Lewandowski (Zabrze).
Ze względu na aktualne obostrzenia sanitarne mecz został rozegrany bez udziału
publiczności.
Na osłodę trochę historii. Do tej pory
ornontowicki klub już sześć razy rywali-

zował w finale Pucharu Polski na szczeblu
Podokręgu Zabrze, dwukrotnie triumfując:
•
Puchar Polski 2007/2008, grupa:
Śląski ZPN - Zabrze
30 kwietnia 2008 r.: Carbo Gliwice Gwarek Ornontowice 3:3 pd. k. 4-2
•
Puchar Polski 2009/2010, grupa:
Śląski ZPN - Zabrze
21 kwietnia 2010 r.: Gwarek Ornontowice Fortuna Gliwice 2:0
Puchar Polski 2010/2011, grupa:
•
Śląski ZPN - Zabrze
26 kwietnia 2011 r.: Gwarek Ornontowice
- Gazbudowa Zabrze 1:1 pd. k. 3-2
•
Puchar Polski 2014/2015, grupa:
Śląski ZPN - Zabrze
15 kwietnia 2015 r.: Piast II Gliwice Gwarek Ornontowice 4:2
•
„Jatta” Puchar Polski 2018/2019,
grupa: Śląski ZPN - Zabrze
10 kwietnia 2019 r.: Górnik II Zabrze Gwarek Ornontowice 1:1 k. 5-3
•
„Jatta” Puchar Polski 2020/2021,
grupa: Śląski ZPN - Zabrze
13 kwietnia 2021 r.: Górnik II Zabrze Gwarek Ornontowice 1:1 k. 4-2
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Z ARTERII CKiP

Konkurs na „Najpiękniejszą Tradycyjną
Palmę Wielkanocną” rozstrzygnięty
6 kwietnia w ARTerii został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą
Tradycyjną Palmę Wielkanocną”. Zadaniem uczestników było wykonanie palmy wielkanocnej z użyciem naturalnych
materiałów takich jak cis, bazie kotki,

leszczyna, forsycja, jałowiec, bukszpan,
porzeczka oraz z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych. Zdjęcie gotowej palmy należało dodać pod postem
konkursowym na portalu społecznościowym Facebook.
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Celem konkursu było kultywowanie oraz
popularyzowanie tradycji i zwyczajów związanych z Niedzielą Palmową i Wielkanocą na
Śląsku. Ocalenie od zapomnienia typowych
form twórczości związanej z tematyką Wielkanocną, rozbudzanie kreatywności oraz przekazywanie wartości i tradycji ludowej.
Do udziału w konkursie zgłosiło się
8 osób, jury zdecydowało o nagrodzeniu
każdej z nich.
W przyszłym roku zamierzamy powtórzyć konkurs, tymczasem zapraszamy do
obejrzenia galerii zdjęć.
Tekst i zdjęcia: ARTeria CkiP

GŁOS Ornontowic
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Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„Książki online dla każdego”
z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
Biblioteka planuje włączyć się w realizację
zadania o zasięgu wojewódzkim pn. „Książki online dla każdego”. Każdy czytelnik, za
pośrednictwem naszej biblioteki, będzie miał
szansę czytać najnowszą literaturę w postaci
ebooków na platformie Legimi – w tym dodawanych każdego dnia nowości i bestsellerów.

Celem zadania jest umożliwienie dostępu do ebooków na platformach IBUK Libra i Legimi dla czytelników wszystkich
bibliotek publicznych województwa śląskiego – także naszej! Udział jest bezpłatny
i będzie możliwy już w maju br. Szczegóły
wkrótce na www.bibliotekaornontowice.pl.
Biblioteka jest czynna!
Informujemy czytelników, że Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku,
w godz. 9:00-16:00. Zapraszamy!
XVIII Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2021
Biblioteka zaprasza czytelników do udziału w XVIII Tygodniu
Bibliotek pod hasłem
„Znajdziesz mnie w bibliotece”. Będzie to okazja do skorzystania z różnych atrakcji czytelniczych
i bibliotecznych. Zostanie
zorganizowany konkurs
plastyczny pt. „W bibliotece znajdę...”, ogłosimy
akcję na hasło związane
z biblioteką, udostępnimy nowości książkowe.
Codziennie będziemy polecać i publikować war-

KULTURA
tościowe zbiory, a w wybranych książkach
ukryjemy niespodzianki. Wprowadzimy
również amnestię dla czytelników, którzy
przetrzymują książki. Szczegóły na profilu
facebook i www.bibliotekaornontowice.pl.
Nowości książkowe w bibliotece
Biblioteka stale zaopatruje księgozbiór
w nowości książkowe i bestsellery. Są to pozycje dostępne na rynku wydawniczym, kierowane zarówno do czytelnika dorosłego, jak
i dziecięcego/młodzieżowego. Ich dostępność
można sprawdzić w katalogu online oraz na
www.bibliotekaornontowice.pl. Przypominamy, że istnieje możliwość rezerwacji interesujących pozycji. Zachęcamy do wypożyczania!
Tekst i zdjęcia: GBP w Ornontowicach

Oddali hołd
ofiarom Zbrodni
Katyńskiej
13 kwietnia obchodziliśmy Dzień
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Z tej okazji, dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych
przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 roku złożono
wieńce i znicze na ornontowickim
cmentarzu.
Pod grobami pomordowanych przez
NKWD policjantów pochodzących z Ornontowic oraz ofiar II Wojny Światowej
hołd poległym oddali: Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta
Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Ryszard Milanowski, Przewodniczący
Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.
– Bolesław Piątek oraz przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Ornontowic – Andrzej
Kotyczka.
Więcej na temat Zbrodni Katyńskiej
w bieżącym wydaniu „Zeszytów Historycznych” na str. 16.

Od lewej: Bolesław Piątek, Ryszard Milanowski, Andrzej Kotyczka, Dariusz Spyra, Marcin Kotyczka
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Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
W Przedszkolu im. Kubusia Puchatka
Topienie Marzanny
22 marca wszystkie Przedszkolaki z naszego przedszkola świętowały nadejście
wiosny. Aby podkreślić charakter tego dnia,
dzieci wraz z rodzicami przygotowały piękne wiosenne kapelusze.
Obchody rozpoczęliśmy kilka dni wcześniej od przygotowania Marzanny oraz nauki
wiosennych wierszyków i piosenek.
Pierwszego dnia wiosny spotkaliśmy
się w przedszkolnym ogródku, gdzie
symbolicznie oblaliśmy Marzannę wodą,
pożegnaliśmy zimę uroczystą recytacją
wiersza oraz odśpiewaniem piosenek.
Następnie udekorowaliśmy wiosenny gaik-maik i przeszliśmy ulicami Ornontowic
w poszukiwaniu wiosny. Jednak to nie był
koniec naszego świętowania. Przygotowany został również pokaz mody wiosennej,
gdzie dzieci miały okazję zaprezentować
swoje kapelusze.
Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu
naszych Przedszkolaków wiosna zawita do
nas na dobre, a wraz z nią ciepłe dni, z których będziemy czerpać radość.

Światowy Dzień Zespołu Downa
22 marca oprócz Pierwszego Dnia Wiosny, obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa, który ustanowiony został
z inicjatywy Europejskiego Stowarzysze-

nia Zespołu Downa na dzień 21 marca.
Zespół Downa – inaczej zwany trisomia
21. – to nie choroba, ale zespół wrodzonych wad genetycznych. Pojawia się
w wyniku mutacji w kodzie genetycznym.
Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa zakładamy dodatkową skarpetkę, niepasującą do kompletu, która jest wyrazem
tolerancji i jednocześnie
symbolizuje solidaryzowanie się z osobami
z Zespołem Downa, które mimo różnic genotypowych są radosnymi
i pełnymi życia osobami.
Tym sposobem pokazujemy, że różni nas tak niewiele – jeden dodatkowy,
niepasujący chromosom
– tak jak nasza dodatkowa
niepasująca skarpetka.
„Dajemy rzeczom drugie życie”
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Gminie Ornontowice wzięło
udział w akcji fundacji
ekologicznej ARKA pt.
„Dajemy rzeczom drugie
życie”, która polegała na
zebraniu wśród przedszkolaków oraz ich rodziców niepotrzebnych
rzeczy (książek, zabawek,
gier, puzzli i upominków).
W ramach akcji od dnia
15.03.2021 r. do dnia 24.03.2021 r. zorganizowany został kiermasz oraz zbiórka dobrowolnych datków. Dochód w wysokości
664,88 zł przeznaczony został na ratowanie
zwierząt.
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Dziękujemy wszystkim uczestnikom za
wzięcie udziału w akcji charytatywnej.
Poszukiwanie Zajączka
Przedszkolaki długo wyczekiwały nadejścia świąt wielkanocnych. Z nieśmiałością wyglądały Zajączka Wielkanocnego.
Ostatniego dnia nauki stacjonarnej, Panie
ogłosiły, iż widziały zajączka w ogródku
przedszkolnym. Przedszkolaki dzielnie podążyły tropem zajączka w poszukiwaniu niespodzianek. Wśród drzew i krzaków ukryte
były czekoladowe jajeczka. Radości dzieci
nie było końca. Niektórzy przeczesali cały
ogródek przedszkolny, aby zobaczyć choć
uszy zajęcze i móc osobiście podziękować
zającowi. Jednak zając - jak co roku - był
nieuchwytny.

W Szkole Podstawowej im. Karola Miarki
Mistrz Ortografii klas II-III
10 marca odbył się w naszej szkole cykliczny konkurs ortograficzny dla klas młodszych II -III „Mistrz Ortografii” organizowany przez p. Iwonę Kieler. Oto zwycięzcy:
I miejsce – Tymoteusz Szymik z klasy 3d
II miejsce – Zuzia Bielec z klasy 2b
III miejsce – Karolina Bijak z klasy 3b
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
IV Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej
Trzy uczennice naszej szkoły zgłosiły się
do IV Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej online organizowanego przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. W sumie w konkursie wzięło udział
21 uczniów w 3 kategoriach wiekowych.
Miło nam poinformować, że dwie uczennice zajęły miejsca na podium. Marta Rzydzik z klasy 6d zajęła II miejsce w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych, natomiast
Klaudia Ulbrich z klasy 8b zajęła I miejsce
w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych
oraz 1 ponadpodstawowych.
Gratulujemy uczennicom i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach, nie tylko
muzycznych.
Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach

GŁOS Ornontowic
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Czy wiesz, że…?
Ornontowice w podsumowaniu
I kwartału 2021 roku Urzędu Stanu
Cywilnego i Ewidencji Ludności
Statystyka urodzeń i zgonów w I kwartale 2021 roku w naszej
Gminie to:
•
15 urodzeń (8 w styczniu, 6 w lutym i 1 w marcu);
•
24 zgony (11 w styczniu, 6 w lutym i 7 w marcu).
Stałe i czasowe zameldowania:
•
na dzień 31.12.2020 r. stałych mieszkańców było 5929,
a zameldowanych na pobyt czasowy 141 osób, co w sumie
dawało wynik 6070 mieszkańców;
•
na dzień 31 marca 2021 r. stałych mieszkańców było 5924,
czasowych 127, co razem daje 6051 mieszkańców naszej
Gminy.
W zakresie ewidencji ludności:
•
wydano 1 decyzję w sprawach meldunkowych;
•
wykonano 87 czynności dotyczących zameldowań i wymeldowań;
•
nadano 5 numerów PESEL.
Z zakresu czynności o dowodach osobistych:
•
złożono 75 wniosków o wydanie nowego dowodu osobistego;
•
nowy dowód osobisty odebrało 75 osób;
•
przyjęto 4 zgłoszenia o jego utracie.
Zarejestrowano 17 aktów stanu cywilnego w tym:
•
3 akty małżeństwa;
•
14 aktów zgonu;
Ponadto wydano:
•
6 zaświadczeń oraz 181 odpisów aktów stanu cywilnego.

WAŻNY NUMER
TELEFONU
602 573 096

– zapamiętaj, zapisz!
DYSPOZYTOR WODNO-KANALIZACYJNY
Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. do
dyspozycji mieszkańców Gminy Ornontowice niezmiennie pozostaje numer telefonu
602 573 096. Jest to czynna całodobowo
linia do dyspozytora sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ornontowice,
na którą należy zgłaszać powstałe awarie, jak również można uzyskać informacje na temat funkcjonowania sieci wodno-kanalizacyjnej. Dyspozytor jest pracownikiem
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej i pełni nadzór
nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu dostawy wody jak
i odprowadzania ścieków.
Ponadto na podany powyżej numer można również całodobowo zgłaszać:
- awarie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ornontowice,
- ubytki nawierzchni (dziury) na drogach gminnych.

AKTUALNOŚCI
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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INFORMATOR TELEFONICZNY
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)
Pogotowie ratunkowe – Mikołów (999)
Straż Pożarna – Mikołów (998)
Policja – Mikołów (997)
Pogotowie gazowe (992)
Pogotowie energetyczne (991)
Urząd Gminy Ornontowice
Sekretariat
Biuro Obsługi Stron
Biuro Rady Gminy Ornontowice
Wydział Finansowy i Budżetu
Wydział Finansowy i Budżetu – podatki
Wydział Organizacyjny
Wydział Rozwoju i Inwestycji
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Nieruchomości
Wydział Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – Środowisko
Referat Gospodarki Odpadami
Referat Komunalny
Referat Promocji i Informacji
Referat Zamówień Publicznych
Redakcja „Głosu Ornontowic”
Urząd Stanu Cywilnego
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Portiernia Urzędu Gminy
Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Ornontowice
ARTeria Centrum Kultury i Promocji
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Zdrowia
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna
Zespół Szkolno-Przedszkolny
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
INNE
Apteka św. Stanisława - Ornontowice
Apteka „NOVA” - Ornontowice
Dyspozytor Wodno-Kanalizacyjny - Ornontowice (czynny całodobowo)
PSZOK - Ornontowice
Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP
Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła
Gwarek Ornontowice
OSP Ornontowice
Urząd Pocztowy o/Ornontowice
KWK Budryk
Bank Spółdzielczy o/Ornontowice
Komisariat Policji w Orzeszu
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
Szalety gminne
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy w Mikołowie
Nocna i świąteczna opieka medyczna poniżej 18 r.ż.
Nocna i świąteczna opieka medyczna powyżej 18 r.ż.

32 326 04 30
32 226 21 00
32 326 23 10
32 737 72 55
32 227 31 24
32 303 21 55
32 330 62 11
32 330 62 00
32 330 62 21
32 330 62 06
32 330 62 09
32 330 62 11
32 330 62 24
32 330 62 29
32 330 62 37
32 330 62 35
32 330 62 32
32 330 62 25
32 330 62 22
32 330 62 55
32 330 62 26
32 330 62 67
32 330 62 04
32 235 46 98
32 336 13 90
32 235 45 03
32 336 19 97
32 330 62 83
32 235 50 16
32 336 12 33
32 336 13 38
32 237 81 41
32 235 59 84
602 573 096
32 723 16 41
32 235 46 00
32 235 51 21
32 235 50 21
32 330 62 89
32 235 50 96
32 235 50 11
32 235 51 11
32 339 17 00
32 324 86 10
32 324 81 00
32 336 15 23
32 224 10 92
32 324 61 00
32 325 76 00
32 322 40 63

CENNIK
REKLAM
Powierzchnia

Strony
wewnętrzne

Ostatnia
strona

Cała strona

500 zł

900 zł

1/2 strony

260 zł

500 zł

1/4 strony

140 zł

260 zł

1/8 strony

80 zł

140 zł

1/16 strony

50 zł

80 zł
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Sfinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie

Inwestycje w rozwój dzieci bez wsparcia
W trzecim „rozdaniu” środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych Powiat Mikołowski
wystąpił o dofinansowanie projektów priorytetowych dla całego powiatu, tj.:
1. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Mikołowie – 8 mln zł;
2. Budowa Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie dla Mieszkańców
Całego Powiatu – 8 mln zł;
3. Przebudowa ulicy Chrobrego
w Orzeszu – 4 mln zł.
Liczyliśmy na uznanie i pomoc rządową
zwłaszcza w przypadku dwóch pierwszych
projektów, skierowanych do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz

uzdolnionymi. W młodych ludzi warto inwestować, tym bardziej, że skutki pandemii
i przedłużającej się izolacji będą dla nich
szczególnie dotkliwe. Chcieliśmy stworzyć
dzieciom z niepełnosprawnościami jedno,
dobrze wyposażone miejsce nauki i rozwoju
– szkołę specjalną na miarę XXI wieku.
Obecna szkoła nie dysponuje wystarczającą
liczbą sal do prowadzenia specjalistycznych
terapii, dlatego środki rządowe mogłyby
wspomóc rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Mikołowie. Druga inicjatywa
nakierowana jest na dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną. Nowa siedziba Ogniska
Pracy Pozaszkolnej miała być miejscem
dziecięcej i młodzieżowej aktywności,

Obecna siedziba OPP jest zbyt mała by pomieścić wszystkich chętnych

szlifowania talentów, wspólnego spędzania
czasu i dzielenia pasji. Nie trzeba też nikogo przekonywać, że po okresie pandemii
odbudowa relacji międzyludzkich będzie
niezwykle istotna.
Nie ujmując innym samorządom, jesteśmy przekonani, że nasze projekty związane z rozwojem dzieci zaprocentowałyby
w przyszłości. Są wielcy wygrani drugiego
i trzeciego rozdania środków w ramach
RFIL, tacy jak Świętochłowice i powiat
myszkowski (po 8 projektów), Ruda Śląska
(6 projektów), powiat zawierciański i Dąbrowa Górnicza (po 4 projekty). Są i przegrani – ZERO dofinansowanych projektów:
Chorzów, Żory, powiat kłobucki i MY – Powiat Mikołowski. Klucz podziału, szczegółowe kryteria wyboru – nieznane.
Z wielkim smutkiem przekazujemy Rodzicom i Dzieciom informację, że inwestycje
tj. Zespół Szkół Specjalnych w Mikołowie
i Ognisko Pracy Pozaszkolnej zostały przy
podziale środków pominięte i nie otrzymają rządowej pomocy. Będziemy robić, co
w naszej mocy, żeby zrealizować je w najbliższych latach. Nadal będziemy aplikować
o środki wszędzie tam, gdzie pojawi się
szansa na ich pozyskanie.
Drodzy Mieszkańcy, w wyniku tej niezrozumiałej decyzji to nie Zarząd Powiatu
ani Starostwo, ale nasze dzieci zostały pokrzywdzone.
Grażyna Nazar
członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego

Pamięci policjantów
– ofiar zbrodni katyńskiej
13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pod obeliskiem poświęconym policjantom zamordowanym
przez NKWD, stojącym przy kościele św. Mikołaja w Bujakowie, samorządowcy oraz przedstawiciele policji i straży pożarnej złożyli kwiaty
i zapalili znicze. Hołd w imieniu władz Powiatu Mikołowskiego oddały: Grażyna Nazar, członek Zarządu Powiatu oraz Mirosława Lewicka,
radna Powiatu.
Na bujakowskiej tablicy widnieją nazwiska 16 policjantów z Mikołowa zamordowanych wiosną 1940 roku w Kalininie, spoczywających na polskim cmentarzu wojskowym w Miednoje.

Kilkaset tysięcy
maseczek
Do starostwa dotarł transport około
150 tysięcy jednorazowych maseczek medycznych, które rozdysponowane zostaną
w gminach naszego powiatu. Każda z nich
otrzyma ich tyle, ilu jest mieszkańców, zaś
pozostałe będą dostępne w miarę potrzeb.
Maseczki przekazał Śląski Urząd Wojewódzki. Poza nimi starostwo otrzymało materiały
informacyjne dotyczące szczepień.

Hołd pomordowanym w imieniu władz Powiatu Mikołowskiego złożyły Grażyna Nazar, członek Zarządu Powiatu oraz
Mirosława Lewicka, radna Rady Powiatu.

Punkty szczepień powszechnych
Na terenie Powiatu Mikołowskiego wyznaczono dwie lokalizacje punktów szczepień powszechnych. Jeden w Łaziskach Górnych gdzie
działać będą w sąsiedztwie dwa takie punkty:
drive-thru na parkingu przy Hali MOSiR przy
ulicy Ogrodowej 50 oraz wewnątrz hali.
Drugim miejsce będzie sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mikołowie przy
ul. Konstytucji 3 Maja. Oba mają działać
siedem dni w tygodniu i każdego tygodnia
szczepić 500 chętnych.
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Zbrodnia Katyńska

13 kwietnia 2021 roku minęła 81. rocznica Zbrodni Katyńskiej.
Zbrodnia Katyńska to określenie symbol. Nazywamy nim mord popełniony wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD
na Polakach więzionych w obozach specjalnych w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz w więzieniach na obszarze tzw. Zachodniej
Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Określenie to zostało powszechnie
przyjęte, ponieważ miejsce zbrodni w Lesie Katyńskim odkryte zostało
jako pierwsze i przez długi czas pozostawało jedynym znanym.
Po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku w niewoli
znalazło się około 250 tys. polskich jeńców. Wiosną 1940 roku decyzją Stalina, NKWD zamordowało blisko 22 tys. polskich obywateli,
w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji. Była to zbrodnia wojenna i celowa zagłada polskich elit. Zginęli wówczas najlepsi synowie
naszej ziemi – oficerowie, profesorowie, naukowcy, duchowni, urzędnicy, policjanci, funkcjonariusze straży granicznej i służby więziennej.
Makabrycznego mordu dokonano w sposób zaplanowany, bez
sądów, na podstawie list śmierci. Polaków zabijano strzałem w tył
głowy, ręce mieli związane za plecami, a później ich ciała w tajemnicy zakopano w masowych grobach. Oficerów z Kozielska
przetransportowano do Katynia, gdzie zostali zamordowani i wrzuceni do dołów śmierci w Lesie Katyńskim. Ogółem zamordowano
4 410 jeńców, ocalało 178.
Jeńcy największego z obozów, z Ostaszkowa, przeznaczonego
dla policjantów i żandarmerii wojskowej zostali przetransportowani
do więzienia NKWD w Kalininie (dziś Twer). Zabijano ich w specjalnie przystosowanej do tego celi więziennej, a ciała wrzucono
do dołów śmierci w lesie koło Miednoje. Ogółem zamordowano
6 314 jeńców, ocalało 127.
Natomiast z obozu w Starobielsku jeńców wywożono do Charkowa, gdzie byli mordowani w więzieniu NKWD. Zwłoki przewożono ciężarówkami i grzebano w lesie przy wsi Piatichatki koło
Charkowa. Łącznie zginęło 3739 jeńców ze Starobielska, ocalało 90.
Ponadto zamordowanych zostało ok. 3 tys. Polaków z więzień
na Ukrainie i drugie tyle na Białorusi oraz ponad 1 tys. na Białostocczyźnie, łącznie ponad 7 tys. osób.
W latach 90. XX wieku zostały odkryte masowe groby w Bykowni koło Kijowa (Ukraina) oraz w Kuropatach w pobliżu Mińska
(Białoruś).
Przez kilkadziesiąt lat Związek Radziecki fałszował prawdę
o tych potwornych wydarzeniach. 13 kwietnia 1943 roku władze

niemieckie wydały oficjalny komunikat o odkryciu w Lesie Katyńskim masowych grobów polskich oficerów. Strona sowiecka oświadczyła, że to Niemcy wymordowali jeńców, którzy znajdowali się
w obozach w pobliżu Smoleńska. Oświadczenie to zapoczątkowało
trwający przez pół wieku spór wokół wskazania winnych. Dopiero
13 kwietnia 1990 roku wydane zostało w Moskwie oficjalne oświadczenie potwierdzające odpowiedzialność NKWD za wymordowanie
polskich oficerów wiosną 1940 roku.
Uroczyste otwarcie i poświęcenie Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje nastąpiło 2 września 2000 roku.
Aktualnie oprócz Miednoje istnieją jeszcze następujące Polskie
Cmentarze Wojenne:
•
Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie
(otwarto 17 czerwca 2000 roku);
•
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu
(otwarto 28 lipca 2000 roku);
•
Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni
(otwarto 21 września 2012 roku).
Każdego roku 13 kwietnia, który jest ustanowionym przez Sejm RP w 2007 roku Dniem
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, przywołujemy pamięć o wstrząsających zbrodniach, które
również dotknęły funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP z Ornontowic. Byli
to: Albert Biela, Józef Cembrzyński, Dominik
Gabryś, Franciszek Gołąb, Józef Kopeć, Jan Piątek, Dominik Wowra i Klemens Plewnia, których
pomnik znajduje się na ornontowickim cmentarzu.
Zdjęcia i tekst:
Towarzystwo Miłośników Ornontowic
Sprostowanie: W „Zeszytach Historycznych” nr 1/2021 (8) pt.
Tragedia Górnośląska błędnie wpisano: Henryk Stawiarski, ma
być Franciszek Stawiarski.

Pomnik pomordowanych w Miednoje

– Zbrodnia Katyńska –

