W NUMERZE:
Jubileusz „Jutrzenki”

„Słoneczniki” w Muzeum

Atrakcje naszej okolicy

Janina Kozioł

II Turniej Piłki Siatkowej

Kolejni laureaci

konkursu fotograficznego
RADOSŁAW GIL – I miejsce

KATARZYNA DEJA – II miejsce

RAFAŁ DĘBSKI – III miejsce

MARCIN CHMURCZYK – III miejsce
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OBWIESZCZENIE

Dla wszystkich Mieszkañców
i Sympatyków Gminy Ornontowice
¿yczenia zdrowych, spokojnych,
pe³nych rodzinnego ciep³a
i radoœci Œwi¹t Wielkanocnych
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Stanis³aw Malczyk

Wójt Gminy Ornontowice
Kazimierz Adamczyk

Zg³oœ kandydata do statuetki „Ornontowickie Bzy”

„S³oneczniki”
w Muzeum Œl¹skim

NASI RADNI

PODARUJ 1%

GÓRNICZY KLUB SPORTOWY
„GWAREK” ORNONTOWICE
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W

ostatnim czasie coraz więcej i częściej mówi się o odpadach, szczególnie
o problemach wynikających z niedoskonałości w ich zagospodarowaniu. Na
dzień dzisiejszy – w sytuacji, gdy przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów są ich właścicielem – gminy nie mają właściwie zbyt dużego wpływu na
gospodarowanie odpadami, a tym bardziej na kontrolę systemu. Wiadomo, że
przedsiębiorstwa liczą przede wszystkim na zysk finansowy, a samorządy na efektywne i sprawne działanie systemu gospodarki odpadami, obejmującego swym
zasięgiem cały obszar danej gminy czy miasta. Trwające obecnie prace nad nowelizacją przepisów, zmienią być może obecny stan. Samorządy stając się właścicielami odpadów będą mogły stworzyć jednolity i pełny system gospodarki
odpadami. Obecnie jednak każdy samorząd radzi sobie jak może.

Odpady

– nasz wspólny
problem

SEKAP po roku
w Urzêdzie Gminy
1

stycznia 2009 r. minął rok, odkąd Urząd Gminy Ornontowice rozpoczął pracę w Systemie Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). SEKAP to wspólny
projekt 54 samorządów województwa śląskiego, którego
zamierzeniem było stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej (zakładanie firmy, załatwianie formalności meldunkowych, składanie podań, itp.).

W sprawie wyborów
do Parlamentu Europejskiego
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Opisywanie bieżącej polityki wydaje mi się już jałowym młóceniem słomy. Każde
ugrupowanie stoi sztywno na swoim stanowisku, a na dodatek okazuje się, że
prawie wszyscy znają się na ekonomii i wiedzą jak wyjść z kryzysu. Pozwólmy
jednak rządowi na realizację swojej wizji, tym bardziej, że w opinii większości uznanych autorytetów ekonomicznych wybrał właściwą, słuszną drogę. Skupię się więc
tym razem na historii i bieżących sprawach Śląska, bo tu żyjemy i wypada znać
swoją przeszłość, tym bardziej, że jest ona niejednoznaczna i zagmatwana.

Obserwator

Na Dzieñ Kobiet
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Kiedy dopisuje śnieg najlepszy w ferie
jest wyjazd na narty z rodzicami lub
z kolegami w ramach zimowiska. Cóż
jednak robić, kiedy z jakichś powodów
ani pierwsza, ani druga propozycja nie
wchodzi w rachubę? Jak spędzić wolny czas, nie narzekać na nudę, a już broń
Boże nie siedzieć cały czas przed komputerem?

Atrakcje naszej okolicy

„Szeœciolatek w szkole”
– informacje dla rodziców
Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego. W latach 20092011 decyzja o rozpoczęciu nauki w szkole przez dziecko
6-letnie należy do Rodziców. Od 1 września 2012 r. zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla wszystkich
6-latków.
Jeżeli Wasze dziecko sześcioletnie od 1 września w roku
2009 nie będzie uczniem szkoły, będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej), natomiast dziecko pięcioletnie będzie miało prawo do wychowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały
przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty
przedszkolne).
Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2009 r. to będzie się uczyło według nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego
dziecka.

Szkoła zapewni:
 ciekawe i skuteczne metody pracy z dzieckiem,
 przyjazny klimat,
 wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie,
 naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne,
 rozwój zdolności i zainteresowań dziecka,
 opiekę w świetlicy.
Od 1 września 2011 r. wszystkie dzieci pięcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, natomiast od 1 września 2012 r. dzieci sześcioletnie obowiązkowo
rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
Warunki przyjęcia do szkoły w okresie przejściowym
f sześciolatki (2009-2012):
f wniosek rodziców,
f wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny,
f dla dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym
pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
f warunki organizacyjne szkoły,
f decyzja dyrektora szkoły.
Gizela Siedlaczek
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ornontowicach

RODZICE, DO WAS NALEŻY DECYZJA,
CZY DZIECKO ROZPOCZNIE NAUKĘ W SZKOLE,
CZY POZOSTANIE JESZCZE W PRZEDSZKOLU.
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Ornontowicami, w których urodziła się 22 stycznia 1948 r., związała niemal
całe swoje życie, w tym także zawodowe i społeczne. Zanim jednak miało się
to zrealizować, po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowała naukę w Liceum im. Karola Miarki; choć nie tym mikołowskim, a żorskim. Potem ukończyła
Studium Nauczycielskie w Gliwicach, zaś w późniejszym czasie studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

ORNONTOWICKIE BZY

Z mężem Alfredem, synem Piotrem, synową
Małgorzatą i wnukiem Rafałem

Podczas uroczystego otwarcia nowego skrzydła
Szkoły Podstawowej w Ornontowicach

Wśród absolwentów z rocznika 1964 – 20 lat po ukończeniu przez nich
Szkoły Podstawowej w Ornontowicach

Zakończenie roku szkolnego absolwentów
z kl. VIIIc – 1997 r.

Grono pedagogiczne początku lat 90., gdy Pani Danuta była dyrektorem
ornontowickiej podstawówki

G³os Ornontowic

nr 83 marzec 2009

7

PODSUMOWANIE KAMPANII SPOŁECZNEJ

„Ca³a Polska czyta dzieciom”

IV Powiatowy
Konkurs Plastyczny

W związku z zakończeniem kolejnej edycji kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach dokonano podsumowania działalności prowadzonej w roku ubiegłym.

Szkoła podstawowa, klasy I-III


W Gminnej Bibliotece





Szkoła podstawowa, klasy IV-V


Pasowanie na czytelnika



Szkoła podstawowa, klasy VI
oraz gimnazjum

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL
tel. 032 2355-174

MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G£ADZIE
TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE

www.ksiegarnianeumann.osdw.pl
ZAMAWIASZ PRZEZ INTERNET – ODBIERASZ W KSIÊGARNI
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Fina³ II Turnieju
Pi³ki Siatkowej
7 marca poznaliśmy zwycięzców II Turnieju Piłki Siatkowej. Wygrała drużyna
nr 1, która skompletowała pięć zwycięstw. Do końca rozgrywek nie było
jednak wiadomo, jak będzie wyglądała
ostateczna kolejność na podium.

Wielkimi krokami zbliża się początek rundy wiosennej. Drużyna „Gwarka”, występując w drugiej grupie IV ligi, będzie
miała do rozegrania 13 spotkań ligowych. Dwa mecze odbyły się awansem jesienią. Piłkarze rozpoczęli swoje przygotowania już 5 stycznia, toteż trener Jarosław Zajdel nie dał
zawodnikom zbyt wiele czasu na odpoczynek. Początkowo
zajęcia odbywały się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej, gdy tylko się ociepliło piłkarze wyszli na świeże
powietrze.

Nowego Zarząd GKS „Gwarek” Ornontowice wybrany 27 lutego br.,
podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. Stoją od lewej:
Krzysztof Śnieg – członek ds. finansowych, Janusz Madeja -członek
ds. organizacyjnych, Jerzy Jeleniewicz – członek ds. technicznych,
Zdzisław Wąsowicz – wiceprezes, Andrzej Kotyczka – prezes, Jacek
Adamczyk – skarbnik, Marcin Mrozek – sekretarz.

GWAREK ORNONTOWICE

Rozgrywki pi³karskie

czas zacz¹æ!
TERMINARZ ROZGRYWEK runda wiosenna – IV liga, grupa II
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Srebrny Jubileusz
Chóru „Jutrzenka”
Jak na piękny jubileusz przystało, nie zabrakło
słów uznania, składanych życzeń i gratulacji kierowanych pod adresem Chóru „Jutrzenka”. Wszak
w sferze kulturalnej trudno przecenić jego rolę, co
najdobitniej podkreślali przybyli na jubileuszową
uroczystość goście; począwszy od wybitnego
znawcy tematu ks. dr Antoniego Reginka z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, poprzez
przedstawicieli Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, skończywszy na władzach samorządowych,
delegacjach śpiewaczych zespołów z okolicznych
miast i gmin oraz miejscowych organizacji.
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Na Srebrny Jubileusz „Jutrzenki” w Ornontowicach przesy³am zapewnienie, ¿e identyfikujê siê z d¹¿eniami do rozœpiewania najszerszych rzesz spo³ecznych, bo tam gdzie rozbrzmiewa
œpiew i kontynuowane s¹ tradycje muzykowania, przybywa ludzi wra¿liwych i szukaj¹cych zbratania, po prostu jest wiêcej
radoœci i podziwu dla ¿ycia. Identyfikujê siê z przekonaniem,
¿e w pieœni wyœpiewanej z potrzeby serca ukryta jest moc urzeczywistniania najœmielszych marzeñ.
Bez œpiewania i muzykowania nie mo¿e byæ mowy o rozwoju,
a tak¿e o istnieniu kultury – regionalnej, narodowej, ogólnoludzkiej. Dlatego te¿, nie mog¹c ze wzglêdów zdrowotnych uczestniczyæ w nadzwyczajnym Œwiêcie Pieœni w Ornontowicach, ¿yczê
Jubilatowi, by trwa³ w pasji œpiewania wbrew wszelkim przeciwnoœciom, ¿yczê d³ugowiecznoœci.
Dalej zwyciê¿ajcie!
Czyñcie dalej wszystko, co mo¿liwe i konieczne, by pieœñ stale
stawa³a siê ¿yciow¹ potrzeb¹ ludzi i radoœnie rozbrzmiewa³a z Ornontowic na ca³¹ Polskê i Europê.
Prezes Honorowy PZChiO
Rajmund Hanke
G³os Ornontowic
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NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH
X

+
+
+
+
X
X
X

X
X

CZERWIONKA

AKCJA „ZIMA”

DÊBIEÑSKO
rocarczerwionka@interia.pl www.oskp-rocar.pl

X

f badania techniczne wszelkiego typu pojazdów
f geometria kó³ wykonywana przyrz¹dem laserowym
f komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
f pomiar parametrów silnika na hamowni
podwoziowej firmy MAHA
f sprawdzanie i przed³u¿anie wa¿noœci tachografów
f nape³nianie, dezynfekcja, sprawdzanie szczelnoœci
klimatyzacji samochodowych

X

Ornontowic

czynne: pn-pt 7.00-20.00, soboty 8.00-14.00

MYJNIA BEZDOTYKOWA – JU¯ CZYNNA!
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