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Sesja Rady Gminy
17 czerwca w trybie stacjonarnym w sali ARTerii CKiP odbyła się XXXII
Sesja Rady Gminy Ornontowice, której tematem wiodącym była ocena
stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszej Gminie oraz podjęcie bieżących uchwał.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes OSP
Ornontowice – Sławomir Bijak, który
przedstawił sprawozdanie z działalności
tej jednostki za 2020 rok. W tym czasie
strażacy z naszej OSP byli rozdysponowani do ponad 70-ciu miejscowych zagrożeń
na terenie Ornontowic (w tym 13 pożarów
i 12 wypadków drogowych). Omówił także obecne wyposażenie jednostki, działania
prewencyjne oraz szkolenia załogi, w tym
m.in. zaplanowany na lipiec br. Młodzieżowy Obóz Strażacki w Węgierskiej Górce.
Na koniec prezes serdecznie podziękował
władzom samorządowym Gminy Ornontowice za wzorową współpracę.
Ogólnie w Gminie Ornontowice jest bardzo bezpiecznie, oczywiście zdarzają się pojedyncze przypadki przestępstw, ale od tego
jesteśmy my. Życzyłabym sobie i każdemu
takiego miejsca do życia jakim są Ornontowice – stwierdziła Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu – Anna Musioł.
W swoim wystąpieniu zwróciła również
uwagę, aby rozmawiać ze swoimi dziećmi
i bliskimi. Ciężki okres lockdown`u, który
spowodowała pandemia COVID-19 mógł
negatywnie odcisnąć się na psychice dzieci, młodzieży i dorosłych. Większość z nas
musiała się w tym trudnym okresie odnaleźć
w zupełnie nowej rzeczywistości. Skutki tej
izolacji mogą dać o sobie znać w dowolnym
momencie. Rozmawiajmy z najbliższymi, nawet na te najtrudniejsze tematy. To właśnie
w tym okresie wzrosła liczba prób samobójczych i samobójstw. Nie bagatelizujmy nawet
tych najmniejszych sygnałów – kontynuowała. Zwróciła również uwagę na oszustów
próbujących wyłudzić nasze pieniądze najróżniejszymi metodami. Czy to na wnuczka,
czy na policjanta – nie dajmy się oszukać.
Zachowajmy zdrowy rozsądek i czujność.
Nie dajmy się zmanipulować przestępcom.
Policjant NIGDY nie zadzwoni do nas i nie
poprosi o pieniądze! – zakończyła.
Następnie Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie – Marek Ścierski potwierdził słowa swojej
przedmówczyni stwierdzając, że Gmina
Ornontowice jest jedną z bezpieczniejszych (o ile nie najbezpieczniejszą) Gminą
w Powiecie Mikołowskim. Główną przyczyną nielicznych wypadków w 2020 r.
na terenie Ornontowic była nadmierna
prędkość. Wspomniał również o zaplanowanej w dniach 9-15 sierpnia br. 78. edycji
wyścigu kolarskiego Tour de Pologne, któ-

rego zawodnicy przejadą w tym roku przez
Ornontowice. Więcej na ten temat na str. 9.
Z kolei Inspektor ds. Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Ornontowice – Bogdan Cieślik odniósł
się do bieżącej sytuacji pandemicznej w naszej Gminie, podając liczbę aktualnie zakażonych COVID-19, osób przebywających
na kwarantannie oraz liczbę zaszczepionych
mieszkańców.
Ten punkt obrad podsumował Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, który podziękował
za współpracę w 2020 r. przedstawicielom
ww. instytucji. To był trudny rok, a nasza
współpraca z Państwem dotyczyła bardzo
wielu zróżnicowanych aspektów. Dziękuję
Wam za to, że przebiegła ona bardzo sprawnie i za to, że w każdej, nawet najmniejszej
sprawie mogliśmy jako Gmina liczyć na Państwa wsparcie – zakończył.
W następnej części posiedzenia przystąpiono do procedowania sześciu uchwał,
w tym m.in. w sprawie:
•
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na
lata 2021 – 2032,
•
zmian budżetu Gminy na 2021 rok.
Wszystkie uchwały dostępne są w BIP.
Następnie Zastępca Wójta – Dariusz
Spyra poinformował o bieżących inwestycjach, w tym m.in. o trwających czynnościach proceduralnych związanych z wyłonieniem wykonawcy na zadanie pod nazwą
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
„Orzeska – Zamkowa wraz z przepompowniami”.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinka
kanalizacji sanitarnej Cicha–Nowa wraz
z tłocznią, która umożliwi przerzut nieczystości z punktu zbiorczego (projektowanej
tłoczni) przy ul. Cichej do oczyszczalni ścieków Bioblok (PGWiR).
Trwają prace w Zespole Szkolno-Przedszkolnym związane z modernizacją sali
gimnastycznej w przedszkolu z przystoso-
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waniem na salę lekcyjną. Ponadto w najbliższym czasie rozpoczną się prace na II piętrze
szkoły, dotyczące modernizacji łazienki na
potrzeby oddziałów przedszkolnych. W dalszym ciągu prowadzone są prace projektowe oraz uzgodnienia branżowe przebudowy zespołu szatni przy sali gimnastycznej
segmentu A.
W czerwcu trwały prace związane
z małopowierzchniowymi wymianami nawierzchni dróg powiatowych prowadzone
przy ul. Zwycięstwa, a kolejne prace będą
prowadzone w lipcu. W najbliższych tygodniach mają się rozpocząć prace związane z częściową wymianą nawierzchni ul.
Orzeskiej na odcinku od ul. Grabowej do
ul. Działkowej oraz modernizacja kilku odcinków dróg gminnych.
Z istotniejszych informacji Wójta Gminy, Marcin Kotyczka przekazał, że wprowadzono dodatkowe dwa poranne kursy na
linii autobusowej nr 647: relacji Paniówki
Skrzyżowanie – Ornontowice Centrum. Ponadto na wniosek Wójta, Gmina otrzymała
odpowiedź ZTM z propozycją rozszerzenia
trzech kursów linii nr 647 w kierunku ulicy Żabik. Propozycję przyjęto, a o terminie
uruchomienia nowych kursów Urząd powiadomi w stosownym czasie.
Dotychczas złożono 127 wniosków o dotację na wymianę ekologicznych urządzeń
grzewczych, w tym 8 rozpatrzono negatywnie. Według stanu na 14 czerwca, po weryfikacji podpisano w tym zakresie 96 umów.
Prowadzone są działania w zakresie rozpowszechniania informacji o Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków. Do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
został złożony wniosek o przyznanie dotacji
do usunięcia 30 ton azbestu z terenu Gminy
Ornontowice dotyczący 14 posesji (w tym
15 ton azbestu magazynowanego na 5 posesjach oraz 15 ton jako pokrycia dachowe na
10 budynkach).
Na koniec Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła życzył wszystkim
radnym i mieszkańcom udanego i bezpiecznego urlopu.
Transmisja z obrad XXXII Sesji Rady
Gminy Ornontowice dostępna jest na stronie internetowej: www.esesja.tv/transmisje_z_obrad/806/rada-gminy-ornontowice.htm

Od lewej: Bogdan Cieślik, Sławomir Bijak, Anna Musioł, Maciej Ścierski
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Budowa sieci wodociągowej
przy ul. Solarnia w Ornontowicach

Dobiegają końca prace związane z budową sieci wodociągowej przy ul. Solarnia
oraz budową odcinka wodociągu na wysokości posesji 119 przy ul. Zwycięstwa.
Zadanie obejmowało budowę dwóch odcinków o długości łącznej przekraczającej
2 kilometry oraz przyłączy do istniejących
budynków o długości łącznej ponad 550
metrów wraz z zabudowaniem nowych
zestawów wodomierzowych z nakładkami radiowymi.
Zadanie jest finansowane ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W związku z prowadzoną inwestycją
dziękujemy Mieszkańcom ul. Solarnia

Budowa oświetlenia
ulicy Okrężnej
Zakończyła się inwestycja związana z budową nowego, niskiego oświetlenia ul. Okrężnej. Zadanie polegało na budowie sieci oświetleniowej o długości 666 m, składającej się
z dziewiętnastu latarni na słupach aluminiowych o wysokości 5 m, z ledowymi źródłami
światła (moc maksymalna 39 W). Ponadto wymieniono 1 słup betonowy na słup wirowany
oraz zabudowano trzy oprawy oświetleniowe
typu LED (obok parkingu przy Orliku).

Modernizacja w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym

oraz części ul. Zwycięstwa za wyrozumiałość oraz cierpliwość podczas prowadzonych prac budowlanych.

Spotkanie online dotyczące programu
„Czyste Powietrze”

23 czerwca odbyło się pierwsze z serii
spotkań dotyczących programu „Czyste
Powietrze”. Z uwagi na obostrzenia epidemiczne spotkanie zostało przeprowadzone
za pomocą platformy Zoom. Na początku
Wójt Gminy – Marcin Kotyczka przywitał
uczestników i zachęcił ich do korzystania

INWESTYCJE

z Punktu Informacyjnego znajdującego się
w Urzędzie Gminy Ornontowice.
Następnie Zastępca Wójta – Dariusz Spyra
przedstawił zasady programu oraz możliwości pozyskania dofinansowania. Po zakończonej prezentacji uczestnicy zadawali pytania, na które odpowiadały osoby z Punktu
Informacyjnego, działającego w tutejszym
urzędzie. Kolejne spotkanie online zostanie
zorganizowane do końca III kwartału br.
O dokładnej dacie poinformujemy w późniejszym terminie.
Dziękujemy wszystkim za udział oraz
aktywne uczestnictwo.

Trwają prace w Zespole Szkolno-Przedszkolnym związane z modernizacją sali
w przedszkolu z przystosowaniem na salę
lekcyjną wraz z łazienkami. Ponadto rozpoczęły się prace na II piętrze szkoły, dotyczące modernizacji łazienki na potrzeby
oddziałów przedszkolnych.

Bezpłatna komunikacja
gminna
– 2 nowe przystanki
Informujemy, że do działającej na terenie
Gminy Ornontowice bezpłatnej komunikacji
gminnej zostały dodane 2 przystanki. Jeden
przy ul. Myśliwskiej, drugi przy ul. Solarnia
(w rejonie restauracji). Na okres wakacji
komunikacja gminna zostaje zawieszona.
Ponowne uruchomienie komunikacji planowane jest od 23.08.2021 r.

Przystanek przy
ul. Myśliwskiej

Przystanek przy
ul. Solarnia

Dariusz Spyra
Zastępca Wójta Gminy
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Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice
W sobotę 19 czerwca 2021 r. na terenie oraz w okolicach kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy
ul. Okrężnej w Ornontowicach zorganizowane zostały Biegi Przełajowe o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.
W ramach imprezy zorganizowano tor przeszkód z licznymi konkurencjami oraz atrakcjami dla najmłodszych.
Biegi w kategoriach przedszkole oraz klasy I-II odbyły się na kompleksie sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” natomiast w pozostałych kategoriach trasy biegły ścieżką leśno-stawową.
Zestawienie osób, które zwyciężyły w poszczególnych kategoriach:

PRZEDSZKOLE – CHŁOPCY
1. Błażej Sewerin
2. Maksymilian Pierzga
3. Bartłomiej Szmytka

PRZEDSZKOLE – DZIEWCZYNKI
1. Rozalia Łobożewicz
2. Julia Drobiczek
3. Hanna Szołtysek

KLASY 1-2 – CHŁOPCY
1. Wojciech Niedobecki
2. Mateusz Białas
3. Jan Kondrat

KLASY 1-2 – DZIEWCZYNKI
1. Daria Duran
2. Wiktoria Drobiczek
3. Zofia Kozyra

KLASY 3-4 – CHŁOPCY
1. Alex Biskup
2. Wiktor Szwiec
3. Adam Borowiec

KLASY 3-4 – DZIEWCZYNKI
1. Maja Duran
2. Magdalena Małek
3. Nikola Pierzga

KLASY 5-6 – CHŁOPCY
1. Marcin Białas
2. Jakub Gronostaj
3. Jakub Baron

KLASY 5-6 – DZIEWCZYNKI
1. Justyna Machulik
2. Emilia Kruszecka
3. Oliwia Cieślar

KLASY 7-8 – CHŁOPCY
1. Dawid Szwiec
2. Patryk Piosek
3. Samuel Iżewski

KLASY 7-8 – DZIEWCZYNKI
1. Nadia Solga
2. Anna Stolarczyk
3. Paulina Perlińska

OPEN – KOBIETY
1. Elżbieta Lewicka
2. Anna Biskup
3. Joanna Niedobecka

OPEN – MĘŻCZYŹNI
1. Bartłomiej Boczar
2. Łukasz Pastor
3. Bartłomiej Nowotny

NAJSTARSZY UCZESTNIK – Andrzej Kotyczka, NAJMŁODSZY UCZESTNIK – Mikołaj Janik
W zawodach uczestniczyły łącznie 133 osoby. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział i dobrą zabawę!

GŁOS Ornontowic
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AKTUALNOŚCI

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu
24 czerwca 2021 r. odbyła się w naszym
przedszkolu uroczystość zakończenia roku
przedszkolnego oraz pożegnania najstarszych wychowanków grup: Kotki, Motylki
i Stokrotki.
Sześciolatki przedstawiły Dyrekcji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego oraz Radzie Rodziców program artystyczny. Starszaki dostojnie
prezentowały swoje umiejętności artystyczne,
recytatorskie i muzyczne.
Po części artystycznej przyszedł czas na
podziękowania dla rodziców, którzy aktywnie
angażowali się w działania na rzecz naszej pla-

cówki oraz wręczenie dzieciom przez Dyrektor Monikę Orłowską-Przybyłę niespodzianek
w postaci dyplomu ukończenia przedszkola,
książeczki i kuferka
słodkości. Na zakończenie wykonano
również pamiątkowe
zdjęcie.
Kolejni absolwenci
naszego przedszkola
opuszczają nas, by
rozpocząć po wakacjach naukę w kla-

sie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów
i spełnienia marzeń!
Tekst i zdjęcia: ZS-P w Ornontowicach

Zakończenie roku szkolnego w szkole podstawowej
O roku pełnym wyzwań, zmian i różnorodnych emocji mówili w swoich przemówieniach goście zaproszeni na uroczystość
zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice.

Monika Orłowska-Przybyła

Akademia z udziałem Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy – Ryszarda Milanowskiego, Zastępcy
Wójta – Dariusza Spyry, proboszcza ornontowickiej parafii – Grzegorza Lecha, Przewodniczącej Rady Rodziców – Aleksandry
Pruś odbyła się 25 czerwca br. Goście, kadra

Od lewej: Marcin Kotyczka, Dariusz Spyra,
Ryszard Milanowski

nauczycielska i uczniowie klas VIII uczestniczyli najpierw w ceremonii przekazania
sztandaru młodszemu rocznikowi oraz „władzy” nowemu przewodniczącemu szkolnego
samorządu – Dawidowi Trześniowskiemu.
Następnie, Pani Dyrektor Monika Orłowska-Przybyła podziękowała wszystkim obecnym za podołanie wyzwaniom, które postawiły przed edukacją pandemiczne obostrzenia
i regulacje. Rodzicom i organowi prowadzącemu złożyła podziękowania za wsparcie
i wyrozumiałość w tych niezwykle trudnych
i nietypowych miesiącach pracy.
Później przyszedł czas na uroczyste wręczenie świadectw najświeższym absolwentom
naszej szkoły. Wielu z nich odebrało z rąk
Pani Dyrektor i swoich wychowawczyń Agnieszki Bugli, Katarzyny Chrapiec i Jolanty Spyry - świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i bony upominkowe za wzorowe
wyniki w nauce i działalność na rzecz szkoły
i klasy, a także osiągnięcia w licznych konkursach. Nie zabrakło też życzeń i upominków od
młodszych kolegów oraz pożegnalnego filmu.
Akademia była również okazją do tego, aby
ósmoklasiści mogli podziękować Dyrekcji
oraz Gronu Pedagogicznemu za trud włożony w ich edukację i wychowanie. Krótki film,
wyreżyserowany przez jedną z uczennic – Natalię Michałowską, przygotowała klasa 8 a.
Nie był to jednak ostatni wzruszający moment tej akademii. Na zakończenie odbyło się
pożegnanie odchodzących na emeryturę pracowników naszego Zespołu: Celiny Kotyczki

pełniącej funkcję głównej księgowej, Haliny
Neumann – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z 35-letnim stażem oraz Józefa Molendy pracującego w naszej szkole na stanowisku
konserwatora.

Pożegnanie odchodzących na emeryturę przez
dyrekcję ZS-P

Gratulujemy uczniom promocji do następnych klas, doceniamy wkład w zdalną naukę
i życzymy bezpiecznych i radosnych wakacji.
Zdjęcia tegorocznych absolwentów ZS-P
na str. 12.
Tekst: ZS-P w Ornontowicach

Pożegnanie odchodzących na emeryturę przez
przedstawicieli władz samorządowych
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Hymn Gminy Ornontowice
2 czerwca 2021 r. podczas obrad uroczystej XXXI Sesji
Rady Gminy Ornontowice radni jednogłośnie podjęli uchwałę
nr XXXI/257/21 ws. wyrażenia stanowiska dotyczącego utworu pod tytułem „Hymn Gminy Ornontowice”. Tym samym
Rada Gminy wyraziła pozytywne stanowisko dotyczące wy-

konywania Hymnu Gminy w trakcie uroczystości gminnych.
Hymnem Gminy Ornontowice został zwycięski utwór – praca
zbiorowa autorów: Aleksandry Kontusz (tekst) i Tomasza Kozieła
(muzyka) w ogłoszonym przez Gminę Ornontowice konkursie.
Przedstawiamy zapis nutowy oraz tekstowy utworu.

1 zwrotka:
Gdzie na trzydziestu łanach tych kmiecych
pierwsi mieszkańcy chowali swe dzieci,
gdzie cztery młyny napędzały życie,
Ornontowice znalazły się w świecie.

2 zwrotka:
I choć krwią przodków pisana historia,
trudne powstańcze lata i wojna,
mieszkańców naszych złamać się nie da,
bronić tej ziemi będą, kiedy trzeba.

3 zwrotka:
Nasz skrawek ziemi Michale Aniele
otocz opieką, bo zła jest tak wiele.
Ognistym mieczem broń nas w potrzebie,
prowadź tak byśmy spotkali się w niebie.

Refren:
Dziś jako Gmina z dumą pieśń niesiemy
i od lat wielu w górę wciąż się pniemy.

Refren:
Dziś jako Gmina z dumą pieśń niesiemy
i od lat wielu w górę wciąż się pniemy.

Refren:
Dziś jako Gmina z dumą pieśń niesiemy
i od lat wielu w górę wciąż się pniemy.

GŁOS Ornontowic



nr 6 (230)



AKTUALNOŚCI

CZERWIEC 2021

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Od 23 czerwca br. rozpoczęła się realizacja wywiadów bezpośrednich w terenie, prowadzona przez rachmistrzów spisowych. Rachmistrzowie skontaktują
się osobiście z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na
infolinii (22 279 99 99) ani wcześniej nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

Bezpłatna komunikacja
gminna na terenie
Gminy Ornontowice
(okres wakacji)
Wójt Gminy Ornontowice informuje, że
bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona na okres wakacji tj. od 28.06.2021
r. do 20.08.2021 r.
Od 23.08.2021 r. planujemy, aby bezpłatna komunikacja ruszyła ponownie na
wszystkich kursach bez ograniczeń.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17 a
ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021
r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można
odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami
fizycznymi objętymi spisem.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udzielenia informacji podlega karze grzywny.
•
Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3
i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).
Ze względu na sytuację epidemicz•
ną, jeżeli respondent jest objęty
kwarantanną lub izolacją domową,
wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania
rachmistrzowi numeru telefonu
kontaktowego.
Wywiady bezpośrednie prowadzone
•
będą przez rachmistrzów spisowych
z zachowaniem wszelkich procedur
sanitarnych i dystansu społecznego.

Czy wiesz że…?

Ornontowice w podsumowaniu
II kwartału 2021 roku Urzędu Stanu
Cywilnego i Ewidencji Ludności
Statystyka urodzeń i zgonów w II kwartale 2021 roku w naszej gminie to:
•
18 urodzeń (6 w kwietniu, 4 w maju
i 8 w czerwcu);
•
18 zgonów (9 w kwietniu, 4 w maju
i 5 w czerwcu).
Stałe i czasowe zameldowania:
•
na dzień 31.03.2021 r. stałych
mieszkańców było 5924, czasowych 127 co razem daje 6051
mieszkańców;
•
na dzień 30.06.2021 r. stałych mieszkańców było 5916, czasowych 136
co razem daje 6052 mieszkańców
naszej Gminy.
W zakresie ewidencji ludności:
•
wydano 2 decyzje w sprawach meldunkowych;
•
wykonano 67 czynności dotyczących

zameldowań i wymeldowań;
•
nadano 6 numerów PESEL.
Z zakresu czynności o dowodach osobistych:
złożono 139 wniosków o wydanie
•
nowego dowodu osobistego;
•
nowy dowód osobisty odebrało 121
osób;
•
przyjęto 11 zgłoszeń o jego utracie.
Z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego zarejestrowano 18 aktów stanu cywilnego w tym:
•
1 akt urodzenia (zagraniczny wpisany do Rejestru Stanu Cywilnego);
•
9 aktów małżeństwa ( 4 śluby cywilne i 5 konkordatowych);
•
8 aktów zgonu.
Ponadto wydano:
•
16 zaświadczeń oraz 206 odpisów
aktów stanu cywilnego.

TA MIŁOŚĆ TRWA OD 60-CIU LAT

– DIAMENTOWE GODY –

Jubileusz 60 lat małżeństwa, czyli Diamentowe Gody, świętowali w czerwcu br. Państwo Anna i Jan Siedlaczek. Z tej okazji dostojnym Jubilatom zostały przekazane 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 Jubileuszu!
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Konserwacja krzyży przydrożnych
W drugiej połowie maja rozpoczęto
prace związane z czyszczeniem krzyży
przydrożnych przy ul. Chudowskiej, Zwycięstwa, skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul.
Cichą, oraz Leśnej. Usunięte w pierwszej
kolejności zanieczyszczenia już dają widoczne efekty wizualne. Po dużej kąpieli

Krzyż przy ul. Chudowskiej

wodnej (czyszczenie pod ciśnieniem oraz
ręczne oczyszczanie) krzyże wymagały
osuszenia, po czym w dogodnych warunkach pogodowych prowadzone będą
kolejne prace. Cały efekt prac zobaczymy
najpóźniej w sierpniu br. Mamy nadzieję,
że przez systematyczne prace konserwator-

Krzyż przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa z ul. Cichą

Krzyż przy ul. Leśnej

skie, krzyże jako obiekty sztuki sakralnej,
przez kolejne pokolenia będą stanowiły
nasze cenne dziedzictwo.
Na realizację zadania Urząd Gminy pozyskał darowiznę ze środków Fundacji JSW.

Krzyż przy ul. Zwycięstwa

Nieruchomości
na sprzedaż!
W najbliższym czasie zostaną ogłoszone
przetargi na sprzedaż:
•
niezabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych przy ul. Sosnowej (sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego). Działka nr 3148/170
o powierzchni 0,0722 ha, 3152/170
o powierzchni 0,0770 ha oraz działka
nr 3150/170 o powierzchni 0,0772 ha,
•
nieruchomości lokalowej nr 409 w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik
9 o powierzchni 27,70 m2.
Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości
można sprawdzić na stronie internetowej:
www.bip.ornontowice.pl.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Środowiska i Gospodarki
Nieruchomościami w godzinach pracy Urzędu
Gminy, pod numerem telefonu 32 33 06 241.

Kontenery na używaną odzież
Informujemy, że Wójt Gminy Ornontowice podpisał umowę najmu gruntu przeznaczonego na ustawienie kontenerów
na zbiórkę odzieży z Śląskim Oddziałem
Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.
Kontenery na zbiórkę odzieży znajdują się
w następujących lokalizacjach:
•
ul. Zwycięstwa w pobliżu Pawilonu
Handlowego Anatol,
•
ul. Zwycięstwa przy przystanku autobusowym Ornontowice Granica,
•
ul. Żabik w pobliżu bloku 9, 11, 13,
•
ul. Akacjowa pomiędzy placem zabaw, a garażami.
Prosimy o korzystanie z kontenerów
zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu
zachowania porządku o niepozostawianie
zbędnych rzeczy w ich obrębie.

GŁOS Ornontowic



nr 6 (230)



SPORT

CZERWIEC 2021

GKS Gwarek Ornontowice – podsumowanie sezonu 2020/2021
IV Liga
Runda wiosenna nie była dla Gwarka udana. Do samego końca walczyliśmy o utrzymanie, czego po pierwszej rundzie nie mogliśmy
się spodziewać. Muszę przyznać, że była to
strasznie dziwna runda, bo mimo tego, że nie
wygraliśmy zbyt wiele meczów, to w każdym
walczyliśmy i nie przegraliśmy praktycznie
żadnego bez walki. Niestety, w tej rundzie
szczęście nam nie sprzyjało i w trudnych
momentach przeważnie to przeciwnik strzelał
nam bramkę. Ja ze swojej strony chciałbym
bardzo podziękować zawodnikom, bo pomimo tego, że runda była dla nas naprawdę
trudna to w końcówce sezonu udowodnili, że
można na nich liczyć i pokazali charakter. Teraz będzie czas podsumowań i przedstawienie
planów na kolejną rundę. Mam nadzieję, że
w kolejnym sezonie zobaczymy Gwarka, który będzie wygrywał i udowadniał, że potrafi
grać dobrze i ciekawie w piłkę. Na to bardzo
liczę. Podsumowując, na pewno dojdzie do
kilku roszad kadrowych, ale trzon zespołu,
który się utworzył dalej będzie stanowił o sile
Gwarka Ornontowice.
- Trener Łukasz Biliński

Strzelcy bramek: Sewerin Jakub - 16, Kaszok Dawid – 7, Miłek Dominik - 4, Majeranowski Robert – 2, Rajca
Mateusz – 2, Lopez Ramirez Gonzalo – 2, Gogita Gogatishvili – 2, Gałązkiewicz Bartosz – 2, Steuer Jakub – 1,
Wawoczny Kamil – 1, Bogacz Remigiusz – 1, Zdrzałek Jakub – 1, Raczyński Mateusz - 1
Skład: Boczar Dawid, Bogacz Remigiusz, Buchalik Krzysztof, Cioch Wiktor, Gogatishvili Gogita, 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. Trener: Biliński Łukasz, II trener: Zdrzałek Mateusz, trener
bramkarzy: Nowak Paweł, kierownik drużyny: Oszek Krzysztof, fizjoterapeuta: Furgoł Marcin.

B Klasa
Druga drużyna Gwarka sezon 2020/2021
zakończyła w fantastycznych nastrojach. Rezerwy przystępujące z pozycji beniaminka
do rywalizacji w zabrzańskiej B Klasie,
sprawiły ogromną niespodziankę kończąc
sezon na 2 miejscu, gwarantującym awans
do klasy A. Mieszanka młodości i rutyny
zawodników blisko związanych z Ornontowicami, pozwoliła na stworzenie świetnej

atmosfery, która przełożyła się na wzajemne wsparcie zawodników i dążenie do
zwycięstwa w każdym meczu. Awans drużyna przypieczętowała w ostatniej kolejce
sezonu, pokonując stosunkiem 1-0 zespół
Amatora Rudziniec. Przed drużyną zasłużony odpoczynek oraz kompletowanie kadry
na wiele bardziej wymagające rozgrywki
A klasy.
- Trener Mateusz Zdrzałek

IV liga 2020/2021, grupa: śląska I
Lp

Nazwa

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

1.

Raków II Częstochowa

32

69

21

6

5

68-22

2.

Znicz Kłobuck

32

61

19

4

9

62-32

3.

Unia Dąbrowa Górnicza

32

56

16

8

8

51-41

4.

Ruch Radzionków

32

54

16

6

10

49-36

5.

Warta Zawiercie

32

53

15

8

9

70-42

6.

MKS Myszków

32

46

13

7

12

44-45
57-55

7.

Unia Kosztowy

32

45

12

9

11

8.

Polonia Łaziska Górne

32

44

13

5

14

51-65

9.

Szombierki Bytom

32

43

12

7

13

45-49

10.

Szczakowianka Jaworzno

32

41

12

5

15

54-66

11.

Przemsza Siewierz

32

41

11

8

13

39-43

12.

Śląsk Świętochłowice

32

40

11

7

14

44-53

13.

Gwarek Ornontowice

32

40

11

7

14

42-44

14.

Sarmacja Będzin

32

39

11

6

15

39-48

15.

Drama Zbrosławice

32

39

11

6

15

50-52

16.

AKS Mikołów

32

37

9

10

13

34-40

17.

RKS Grodziec

32

12

3

3

26

31-97

Klasa B 2020/2021, grupa: Zabrze
Lp

Nazwa

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

1.

Naprzód Świbie

24

62

20

2

2

123-16

2.

Gwarek II Ornontowice

24

59

19

2

3

65-29

3.

MOSiR Sparta Zabrze

24

58

19

1

4

97-38

4.

Victoria Pilchowice

24

42

13

3

8

81-58

5.

Orzeł Paczyna

24

33

10

3

11

50-72

6.

Start Kleszczów

24

33

10

3

11

59-66

7.

Ruch II Kozłów

24

28

9

1

14

54-68

8.

Drama Kamieniec

24

26

8

2

14

50-88

9.

Amator Rudziniec

24

25

8

1

15

36-64

10.

Ślązak Bycina

24

24

7

3

14

29-65

11.

LKS 45 Bujaków

24

24

7

3

14

46-71

12.

Piast Pawłów

24

21

6

3

15

40-73

13.

Pogoń Ziemięcice

24

18

5

3

16

49-71

Strzelcy bramek: Sikora Marek – 21, Metelski Rafał - 6, Nieużyła Henryk – 5, Tomecki Grzegorz – 5, Cioch Wiktor
– 4, Lepich Krzysztof – 4, Kląskała Michał – 4, Nieradzik Paweł – 4, Raczyński Mateusz – 2, Limanówka Mateusz
– 2, Cieśliński Robert – 1, Szymura Jakub – 1, Stanek Maciej – 1, Rajca Mateusz – 1, Wawoczny Kamil – 1, Baczar
Dawid – 1, Bogacz Remigiusz – 1, Pala Szymon - 1
Skład: Błoński Wojciech, Cieśliński Robert, Filip Grzegorz, Jezierski Marcin, Kląskała Michał, Lepich Krzysztof, Limanówka Mateusz, Matras Damian, Mazurek Kacper, Metelski Rafał, Michalski Mateusz, Michalski Łukasz, Musioł Krzysztof, Musioł Tomasz, Nieradzik Paweł, Nieużyła Henryk, Nowak Paweł, Oszek Maciej, Pala Szymon, Pilny Damian, Stanek
Maciej, Sikora Grzegorz, Sikora Patryk, Sikora Marek, Szymura Jakub, Tomecki Grzegorz. Trener: Zdrzałek Mateusz.

Trasa 78. Tour de Pologne

przez Ornontowice!

W niedzielę 15 sierpnia podczas ostatniego, siódmego etapu 78. Tour de Pologne w
trasie z Zabrza do Krakowa kolarze przejadą
przez wszystkie miejscowości Powiatu Mikołowskiego, w tym przez ul. Zwycięstwa
i Orzeską w Ornontowicach.
Zapraszając do wspólnego kibicowania
sportowcom, już teraz zwracamy się do
mieszkańców o zachowanie szczególnej
ostrożności w obrębie trasy. Szczegółowe
informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym zostaną zamieszczone z odpowiednim
wyprzedzeniem na www.ornontowice.pl
oraz na www.tourdepologne.pl.

9
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Z ARTERII CKiP
Zakończenie Roku Kulturalnego w ARTerii
15 czerwca w sali ARTerii odbył się koncert, który był Zakończeniem Roku Kulturalnego 2020/2021. Na scenie wystąpili zdolni instrumentaliści, którzy zaprezentowali
grę na pianinie, keyboardzie i skrzypcach. Przed publicznością zaprezentowali się także
utalentowani wokaliści prezentując własne interpretacje znanych utworów.
Zakończenie Roku Kulturalnego dla wszystkich uczestników ARTeryjnego ogniska
muzycznego stało się podsumowaniem ich dotychczasowej pracy i zaangażowania w podnoszenie swoich umiejętności. Przepełnieni emocjami stanęli na scenie, aby pokazać co
potrafią. Instruktorzy (Małgorzata Kalinowska-Przybyła oraz Krzysztof Kotoński) wręczyli
im dyplomy oraz życzyli udanych wakacji.
Jako ARTeria składamy serdeczne podziękowania dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom za tak liczny udział w naszych zajęciach.
Rok szkolny 2020/2021 był trudny, dlatego
dziękujemy instruktorom za pracę i wysiłek,
włożone w przygotowanie swoich podopiecznych i życzymy oczywiście udanych wakacji.
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Kobieta i dziecko
W ramach projektu „Kobieta w pędzącym świecie”, który został dofinansowany
przez Fundację JSW, w lipcu rozpoczęły się
zajęcia z sekcji – Kobieta i dziecko.

Cyrkomotoryka dla smyka

Zakończenie Roku Kulturalnego w ARTerii

Mama nie ćwiczy sama

Zakończenie Roku Kulturalnego w ARTerii

Zakończenie Roku Kulturalnego w ARTerii

Skoro wakacje to – PAKA, czyli Parkowa Akademia Kreatywna ARTerii!
PAKA, czyli ciekawe, bezpłatne warsztaty o przeróżnej tematyce stworzone specjalnie
na okres wakacji. Zajęcia odbywają się w przestrzenni Parku Gminnego w Ornontowicach.
Pierwsze spotkanie w ramach PAKI odbyło się w pierwszy wtorek lipca. W tym roku
ponownie spotkaliśmy się na Warsztatach Cyrkowych. Podczas zajęć korzystamy z ogólnorozwojowego programu autorskiego Piotra Myszczyszyna. Łączy on w sobie założenia
sztuki cyrkowej z wykorzystaniem pedagogiki cyrku jako metody edukacji dzieci i młodzieży.
Zajęcia te ukierunkowane są bezpośrednio na rozwój kreatywności, nabywanie umiejętności
i zwiększanie motywacji. Poprzez stosowane ćwiczenia aktywizujemy i integrujemy pracę
obu półkul mózgowych. Spotkania te wprowadzają nas w świat cyrkowy poprzez naukę,
ale też i świetną zabawę.
Natomiast w środy spotykamy się by tworzyć. Za każdym razem będziemy robić coś
innego, różną techniką. Tym razem na zajęciach z użyciem rolki po papierze, kreatywnych
drucików, kleju, ozdób i oczywiście nieograniczonej fantazji dzieci powstawały oryginalne
i niepowtarzalne wazony z kwiatami – Kreatywne Bukiety. Już dziś zapraszamy na kolejne
spotkania, podczas których również nie będziemy się nudzić. W miesiącu lipcu na zajęciach
z PAKI: Zmalujemy kubki, pojedziemy do
Miasteczka TwinPigs, a następnie dostaniemy Koktajlowego zawrotu głowy. Będziesz
z nami? Zapisy pod nr tel. 32 235 46 98.
Tekst i zdjęcia: ARTeria CKiP

Warsztaty cyrkowe

Kreatywne bukiety

Cyrkomotoryka dla smyka

W każdy lipcowy piątek o godz. 10.00
odbywa się cykl spotkań Mama nie ćwiczy
sama, w ramach których prowadzone są zajęcia ruchowe, które mamy mogą wykonywać wraz ze swoimi dziećmi. Natomiast we
wtorki Cyrkomotoryka dla smyka – czyli
zajęcia wypełnione ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, dzięki którym wzmacnia się
więź z dzieckiem i wspomaga jego rozwój.
Niczym w cyrku ćwiczony jest balans, podnoszenie i figury akrobatyczne wymagające
współpracy partnerskiej. Pojawiają się proste, naturalne aktywności, o które z pewnością będzie można poszerzyć wachlarz
domowych zabaw.

Warsztaty cyrkowe

GŁOS Ornontowic
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Ornontowiccy chórzyści uhonorowani
29 czerwca w sali ARTerii w Ornontowicach odbyła się uroczystość zorganizowana przez Chór „Jutrzenka” przy współudziale ARTerii Centrum
Kultury i Promocji.
Imprezę prowadziła Dyrektor ARTerii,
Aleksandra Malczyk. Oprócz chórzystów
i ich rodzin w spotkaniu wzięli udział: Wójt
Gminy Ornontowice, Marcin Kotyczka, jak
i Prezes Zarządu Śląskiego Związku Chórów
i Orkiestr, Roman Warzecha.
Najważniejszym punktem uroczystości było uroczyste odśpiewanie przyjętego
w czerwcu br. uchwałą Rady Gminy Hymnu
Gminy Ornontowice.
Członkowie chóru odebrali z rąk Prezesa
Zarządu ŚZChiO oraz Wójta Gminy Ornontowice Odznaki Honorowe ŚZChiO, a Pani
Cecylia Spyra - Godność Herolda Śpiewactwa
Śląskiego i Muzykowania, która jest przyzna-

KULTURA
wana uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów
ŚZChiO.
Gratulujemy wyróżnionym, a wszystkim
chórzystom „Jutrzenki” życzymy dalszych
sukcesów i nieustającego zapału do muzykowania!

Od lewej z przodu Roman Warzecha, Marcin Kotyczka

Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Academica – nowa usługa biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach podpisała z Biblioteką Narodową
porozumienie, umożliwiające
korzystanie z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica. Wypożyczalnia Academica to darmowy
dostęp do publikacji (książek,
czasopism i artykułów naukowych) ze wszystkich dziedzin
wiedzy, również najnowszych,
objętych ochroną prawa autorskiego.
Dostęp odbywa się na terminalu znajdującym się w bibliotece, w godzinach otwarcia
placówki.
Warunkiem korzystania
ze zbiorów Academica jest
założenie konta, zaakceptowanie Regulaminu i wypeł-

nienie w bibliotece oświadczenia. Dostęp
jest bezpłatny! Pytania związane z bazą
prosimy kierować do biblioteki – nr tel.
32 336 13 90.

Biblioteka w wakacje otwarta!
Do 27 sierpnia 2021 r. biblioteka jest
czynna od poniedziałku do piątku, w godz.
8.00-16.00. Zapraszamy!
Tekst i grafiki: GBP w Ornontowicach
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Yo hablo
español!

Kurs podstaw
hiszpańskiego w ZSP
Ornontowice
W połowie czerwca w Zespole
Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach zainicjowano językowe przygotowania do wyjazdu
młodzieży na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Sewilli.
Kurs języka hiszpańskiego rozpoczął
się od ciekawej prezentacji zagadnień
kulturalnych, geograficznych i kulinarnych związanych z Hiszpanią, jak
i całym rozległym obszarem, w którym
mówi się po hiszpańsku. W tej części
kursu uczestnicy zostali również zapoznani z różnymi wariantami języka,
zasadami wymowy, jak i przedstawiono
im sylwetki najbardziej znanych hiszpańskich twórców i ludzi kultury.
W drugiej części zajęć młodzież
rozpoczęła intensywne ćwiczenia podstawowych zwrotów niezbędnych w komunikacji werbalnej. Wraz z upływem
czasu, uczestnicy zaczęli coraz bardziej
się rozkręcać i wciągać w konwersacje.
Pod koniec zajęć, po wprowadzeniu liczebników hiszpańskich, młodzież była
w stanie dodawać i odejmować w pamięci w tym języku, co zachwyciło
lektorkę, panią Agnieszkę Kostrzak-Kirylak.
Zajęcia przebiegły w przyjaznej,
luźnej i miłej atmosferze. Wyjątkowo
upalna pogoda dodatkowo przybliżyła
młodzieży klimat gorącej Andaluzji,
która już za cztery miesiące stanie się
ich tymczasowym domem. Kurs podstaw hiszpańskiego jest bez wątpienia
ciekawym doświadczeniem, ale i niezbędnym etapem w przygotowaniach
do wyjazdu do Sewilli w październiku
br. Zajęcia językowe będą kontynuowane w sierpniu i we wrześniu, a po ich
zakończeniu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie
podstaw językowych.
Kurs języka hiszpańskiego i z przygotowania kulturowego jest dla beneficjentów projektu „Dziś zacznij swoją
karierę zawodową” całkowicie bezpłatny, gdyż został sfinansowany z budżetu
Agencji Narodowej programu Erasmus+
w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna w sektorze „Kształcenie i szkolenia
zawodowe”.
Tekst: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach

GŁOS Ornontowic



nr 6 (230)



CZERWIEC 2021

O Ś W I ATA

„Młodzi i Silni” – Projekt JSW

18 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gminie Ornontowice nastąpiło uroczyste otwarcie szkolnej siłowni. Nowoczesny, skomputeryzowany sprzęt pozyskany został dzięki projektowi Fundacji JSW
„Młodzi i Silni”.

Młodzież długo i cierpliwie czekała na
poluzowanie obostrzeń związanych z działaniem siłowni. Cieszymy się, że udało się to
marzenie zrealizować. W otwarciu uczestniczył Wójt – Marcin Kotyczka, jego Zastępca
– Dariusz Spyra, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Monika Orłowska-Przybyła, jej Zastępczynie – Bożena Kubica i Iwona Sznapka oraz przedstawiciele nauczycieli
wychowania fizycznego – Elżbieta Lewicka
i Łukasz Hauke.
Uczniowie przygotowali krótki występ
artystyczno-sportowy z udziałem szkolnego
zespołu tanecznego New Wave oraz reprezentantów szkoły w międzyszkolnych zawodach
sportowych.
Szkoła, dzięki Fundacji JSW, pozyskała
wysokiej jakości urządzenia sportowe: bieżnię do biegania wraz z konsolą oferującą

różne opcje pozwalające w pełni wykorzystać czas treningu, rower treningowy samozasilający z 24 treningami, rower eliptyczny
z 9 programami treningowymi, wioślarza
z 6-funkcyjną konsolą, atlas siłowy ADIDAS, stepper z licznikiem z 4 wskaźnikami, ławeczkę treningową, gryf, talerze,
stojak pod sztangę, hantle, koło AB wheel,
ABDO do treningu mięśni
brzucha oraz materace.
Odmienił się też wygląd samego pomieszczenia – fototapety
motywują do ćwiczeń, a lustra
pozwalają na samokontrolę
podczas pracy z obciążeniem.
Projekt jest przeznaczony
dla uczniów i uczennic klas
VI – VIII. Ma na celu poprawę
kondycji zdrowotnej, sylwetki

Krajowa Odznaka Jakości eTwinning
Wspaniała wiadomość dotarła do uczniów klasy IVb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice, którzy pod kierunkiem nauczycielki informatyki Bożeny Kubicy w roku szkolnym 2020/2021 pracowali nad projektami
eTwinning: „StudentsNcodeS” oraz „Our Lovely Friends Animals and Empathy”.
Krajowe Biuro eTwinning w Polsce
przyznało szkole Krajowe Odznaki Jakości! Odznaka ta jest przyznawana przez
Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycie-

Przygotowane przez nas projekty po spełnieniu wymogów formalnych, zostały ocenione pod kątem następujących kryteriów:
innowacyjność pedagogiczna i kreatywność,

lom, których praca w ramach partnerstwa
uznawana jest za wyróżniającą się w naszym kraju. Jest ona wyrazem uznania dla
nauczycieli i uczniów za zaangażowanie
w działania poświęcone eTwinningowi.
Dla uczniów jest to wspaniała motywacja
do dalszej pracy, a dla szkoły prestiżem
i wyrazem otwarcia się na współpracę europejską.

integracja z programem nauczania, komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi, współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi, wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych, trwałość
i możliwość ponownego wykorzystania.
Projekty realizowane były w języku angielskim. Pierwszy z projektów dotyczył
tematyki szyfrowania i kodowania, drugi

i samooceny młodzieży. Trening siłowy, jako
propozycja ciekawego, aktywnego spędzenia
czasu wolnego ma także przeciwdziałać uzależnieniom młodzieży np. od gier komputerowych, internetu. Zajęcia będą się odbywać
w grupach 10 - 12 osobowych pod kierunkiem
nauczycieli WF.
Teraz pozostaje nam już realizować hasło
projektu, czyli pracować nad siłą, sylwetką
i kondycją.
Tekst i zdjęcie: ZS-P w Orontowicach

ochrony praw zwierząt. Celami zadań projektowych było nawiązanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, pogłębianie
wiedzy o swoim kraju i kraju partnerów,
lepsze zrozumienie zagadnień związanych
z opieką nad zwierzętami, podniesienie kwalifikacji językowych, wzbudzenie
i utrzymanie motywacji do nauki języka angielskiego, rozwój kreatywności, pewności
siebie, umiejętności planowania, współpracy
i odpowiedzialności wśród uczniów, umiejętności szyfrowania i kodowania w zakresie
dostępnych programów i aplikacji. Projekt
realizowany był pod kierunkiem pani Bożeny Kubicy.
Tekst i zdjęcie: ZS-P w Ornontowicach
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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

Konkurs na nową siedzibę OPP rozstrzygnięty
10 czerwca rozstrzygnięto ogłoszony
przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Mikołowie.
Celem konkursu był wybór najlepszej
koncepcji pod względem architektonicznym, urbanistycznym, funkcjonalnym,
realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym dostosowanej do potrzeb
prowadzonych przez OPP zespołów, jak
również wyłonienie laureata I nagrody,
któremu powierzone zostaną dalsze fazy
projektowe z nadzorem autorskim włącznie.

W terminie wskazanym w Regulaminie
konkursu złożonych zostało 5 prac.
Sąd konkursowy przyznał
I nagrodę w wysokości 10 tys. zł
pracy zespołowej autorstwa biura architektonicznego INOONI
Jakub Zygmunt z Mysłowic oraz
PSBA Przemysław Sokołowski
z Kielc.
II nagrodę w kwocie 6 tys. zł
Sąd konkursowy przyznał pracowni GIGArchitekci Artur Garbula z Mikołowa, natomiast III
nagroda 3 tys. zł trafiła do biura
DD Architekci z Katowic.

Mediacje i nieodpłatna pomoc prawna
Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, masz kłopoty mieszkaniowe, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś
długi, masz problemy związane ze sprawami
życia codziennego? Skorzystaj z nieodpłatnej
pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego
lub mediacji na terenie powiatu mikołowskiego.
Umów się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu 32 32 48 143 w godzinach
od 8.00 do 15:00, bądź mailowo pod adresem: npp@mikolowski.pl. Możesz także
zapisać się przez stronę internetową: https://
np.ms.gov.pl/zapisy.
Pomoc otrzymasz na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, m.in. w lokalach
udostępnionych bezpłatnie przez samorządy

gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej
w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia
każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy
w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia
każdego miesiąca, natomiast radcy prawni
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu.
Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie,
natomiast z poradnictwa obywatelskiego
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie
z siedzibą w Łaziskach Górnych.
Szczegółowe informacje w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie: https://
mikolowski.pl/bezplatna-pomoc-prawna/.

Samorządowcy kontra Reprezentacja Powiatu
21 czerwca na stadionie miejskim przy
ul. Sportowej w Łaziskach Górnych odbył
się mecz pomiędzy drużyną Samorządowców a kadrą Reprezentacji Powiatu Mikołowskiego złożoną z piłkarzy z rocznika
2006. Mecz zakończył się wynikiem 0-0
m.in. dzięki wybornej postawie bramkarza
Samorządowców Tadeusza Króla, który
wybrany został graczem meczu. O wyniku
przesądziła seria rzutów karnych wygrana
przez ekipę Samorządowców.
Spotkanie było główną atrakcją imprezy wieńczącej piłkarski sezon 2020/2021,

zresztą bardzo udany dla reprezentacji powiatu, której piłkarze rocznika 2007, zostali
Mistrzami rozgrywek III Ligi Wojewódzkiej
Trampkarzy i awansowali do II Ligi Wojewódzkiej Trampkarzy.
Medale i pamiątkowe dyplomy dla drużyny i trenerów Reprezentacji Powiatu Mikołowskiego wręczyli starosta mikołowski
Mirosław Duży i burmistrz Łazisk Górnych
Aleksander Wyra.
W drużynie samorządowców zagrali: Mirosław Duży – starosta mikołowski, Mateusz Handel – wiceburmistrz

Pozostałe prace konkursowe zostały wykonane przez biura architektoniczne IMPET z Katowic oraz Strzelecki z Zielonej
Góry.

Likwidacja drive thru
20 czerwca był ostatnim dniem funkcjonowania Punktu Pobrań przy Starostwie Powiatowym w Mikołowie. Od otwarcia w połowie listopada do 20 czerwca wykonano
w nim 6754 wymazy, najwięcej w marcu
(2433) i kwietniu (2119).
Obecnie mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogą skorzystać z punktów pobrań
działających m.in. w Szpitalu Chorób Płuc
w Orzeszu ul. Gliwicka 20, Szpitalu Megrez
w Tychach ul. Edukacji 102, Samodzielnym
Publicznym ZOZ MSWiA w Katowicach
ul. Głowackiego 10, Diagnostyka Katowice
ul. Paderewskiego 32 c, Szpitalu Powiatowym
w Pszczynie ul. Antesa 11. Szczegóły na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Miasta Mikołów, Tadeusz Król – przewodniczący Rady Miasta Łaziska Górne,
Łukasz Ryguła – sekretarz Powiatu Mikołowskiego, Tomasz Macha – radny Powiatu
Mikołowskiego oraz łaziscy radni Michał
Słowioczek, Paweł Bończyk i Robert Janecki. Drużynę wspomogli trenerzy – Sebastian
Kassolik, Michał Małyska oraz Mariusz
Porwolik. Trenerem była dyrektor MOSiR-u i jednocześnie przewodnicząca Rady
Gminy Wyry Joanna Pasierbek-Konieczny.
Młodzi reprezentanci Powiatu to drużyny
prowadzone przez trzy kluby z naszego terenu
– Polonię Łaziska, AKS Mikołów oraz Fortunę Wyry, a w przyszłości także Orła Mokre.
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100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego, cz. I
III powstanie śląskie – wystąpienie zbrojne mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski, które wybuchło w nocy z 2 na
3 maja i zakończyło się 5 lipca 1921 r. Ostatnie z trzech powstań
śląskich jest zaliczane do zwycięskich zrywów narodowych Polaków, w jego efekcie bowiem powstańcy wywalczyli możliwość
powrotu Górnego Śląska do macierzy.
Taka interpretacja nie jest do końca prawdziwa, ponieważ
w powstaniach walczyli głównie Ślązacy – po obu stronach konfliktu – oraz Polacy, ochotnicy i żołnierze Wojska Polskiego
skierowani na Górny Śląsk przez odrodzone państwo polskie.
Prof. Ryszard Kaczmarek, niezrównany znawca historii Ślązaków, określa powstania śląskie mianem nieznanej wojny polsko-niemieckiej, gdyż, jego zdaniem, powstania były inspirowane przez
odrodzone państwo polskie.
Przypomnijmy, że Śląsk od X w. należał do państwa polskiego,
ale od czasów rozbicia dzielnicowego księstwa śląskie stopniowo
zaczęły przechodzić pod władanie czeskie, aż w końcu król Kazimierz Wielki za cenę pokoju oddał go Czechom. Natomiast do Niemiec, wtedy Prus, Śląsk został przyłączony w 1741 r. Na Górnym
Śląsku mieszkali Ślązacy, których cechowała wytrwałość w pracy
i ogromne przywiązanie do swojej ziemi. Rozmawiali w gwarze
śląskiej, będącej mieszaniną słówek typowo śląskich oraz czeskich,
niemieckich i polskich. Do 1919 r. na Śląsku nie istniało coś takiego jak nienawiść narodowa, która została sztucznie sprowokowana
hasłami o przyłączenie Górnego Śląska do Polski.
11 listopada 1918 r., na mocy rozejmu w Compiègne, zakończyła
się I wojna światowa. Tego dnia wojska niemieckie wycofały się
z Polski i Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi
Piłsudskiemu, który w kolejnych dniach został Naczelnikiem Państwa. Rozpoczął się proces tworzenia państwa polskiego. W grudniu
1918 r. wybuchło powstanie wielkopolskie, a w kwietniu 1919 r.
Wojsko Polskie w trakcie tzw. wyprawy wileńskiej zdobyło Wileńszczyznę z Wilnem. W 1920 r. marszałek Piłsudski rozpoczął
wojnę z Rosją bolszewicką, która zakończyła się Cudem nad Wisłą.
Odrodzone państwo polskie potrzebowało pieniędzy na prowadzenie wojny z Rosją, tymczasem skarb państwa był pusty. Na początek
udało się załatwić pożyczkę od Francji, którą trzeba było jednak spłacić. Jedynym sposobem na pozyskanie kapitału było przejęcie Górnego Śląska, gdzie były zlokalizowane państwowe, pruskie zakłady
przemysłowe. Od początku powstania państwa rząd polski zgłaszał
roszczenia do Górnego Śląska, dowodząc istnienia na spornym terytorium polskiej większości.
16 sierpnia 1919 r., m.in. w związku z aresztowaniem śląskich
przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej, wybuchło I powstanie
śląskie pod wodzą Alfonsa Zgrzebnioka. Zostało jednak stłumione
przez Niemców już 24 sierpnia 1919 r. Rząd polski, który był zaangażowany militarnie w wojnę polsko-bolszewicką, nie mógł powstania
wesprzeć.
II powstanie trwało od 19/20 sierpnia do 25 sierpnia 1920 r.
i wymierzone było w niemiecką dominację we władzach administracyjnych prowincji. Powstanie objęło swym zasięgiem cały
obszar okręgu przemysłowego oraz część powiatu rybnickiego.
Działania zbrojne wybuchły również w Ornontowicach. Oddział
50 powstańców zdobył zamek Hegenscheidtów i rozbroił Niemców
bez większego oporu. Właściciel majątku Otto Hegenscheidt, ze
wstydu za szybką kapitulację i złożenie broni, przekazał majątek
synowi Klausowi i wyprowadził się w 1923 r. do Jeleniej Góry.
Powstanie wygasło, kiedy Zgrzebniokowi udało się uzyskać dostęp
Polaków do tymczasowej administracji i doprowadzić do likwidacji
znienawidzonej przez Polaków niemieckiej policji Sipo.

Na początku 1920 r. w Opolu rozpoczęła pracę Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa. Miała ona nadzorować
przygotowanie oraz przebieg samego plebiscytu. Wraz z Komisją
do regionu przybyły oddziały wojsk francuskich, włoskich i brytyjskich. Zastąpiły one oddziały Grenzschutzu, pozostały jednak
niemiecka administracja i policja. Jednocześnie zorganizowano
dwa komisariaty plebiscytowe. Polski Komisariat Plebiscytowy,
kierowany przez Wojciecha Korfantego, mieścił się w hotelu
„Lomnitz” w Bytomiu, zaś kierowany przez Kurta Urbanka Niemiecki Komisariat Plebiscytowy miał siedzibę w Katowicach.
Bardzo dobrą organizację i skuteczną działalność Polskiego
Komisariatu Plebiscytowego umożliwiały znaczne sumy łożone
przez przedstawicielstwo rządu polskiego na cele kampanii propagandowej na Górnym Śląsku. Sporo pieniędzy udało się zgromadzić dzięki zbiórkom ogłaszanym w różnych częściach Polski.
Przez cały 1920 r. obie strony prowadziły intensywną kampanię
propagandową. Niejednokrotnie dochodziło też do walk, a nawet
zabójstw dokonanych przez nacjonalistyczne bojówki niemieckie
(śmierć Piotra Niedurnego i dr. Andrzeja Mielęckiego) oraz bojówki polskie (śmierć Teofila Kupki i Pawła Szymury).

Polski plakat propagandowy

Plebiscyt odbył się w niedzielę 20 marca 1921 r. W głosowaniu
udział wzięło 1 190 846 uprawnionych. Frekwencja była więc prawie stuprocentowa (głosowało ok. 98% uprawnionych). Za przynależnością do państwa niemieckiego opowiedziało się 59,4%, a za
przyłączeniem do Polski 40,3% biorących udział w głosowaniu.
Ciąg dalszy w kolejnym wydaniu.
Grafika i tekst: Towarzystwo Miłośników Ornontowic
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