W NUMERZE:
„K jak Krasnoludki”

Z rewizytą w Neuss

IX Spotkanie z Historią

Eugeniusz
Kaczor

Kolejni stypendyści

W

OBIEKTYWIE

„K jak Krasnoludki”
Przed rokiem Święta Wielkanocne poprzedziło pamiętne przedstawienie pt. „Ojcze nasz, czyli Niewinnie na śmierć skazany”. Tym razem amatorska grupa
teatralna z Ornontowic zaproponowała zgoła lżejszy
repertuar – w pierwszej odsłonie swobodną inscenizację popularnej baśni o królewnie Śnieżce i siedmiu
krasnoludkach, w drugiej zaś swojskie „Świniobicie”.
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K O M U N I K A T

OK ! Bank

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie powstał
w 1904 r. Jego początki wywodzą się z Ornontowic. W ostatnich dziesięciu latach zanotował szczególnie dynamiczny rozwój. Jeszcze w 1998
r. suma bilansowa wynosiła ok. 11 mln zł, a na koniec 2008 r. przekroczyła 303 mln zł. Oznacza to, że w przeciągu ostatniego dziesięciolecia
Bank rozwinął się prawie trzydziestokrotnie. Tylko w 2008 r. suma bilansowa wzrosła o rekordową wartość ok. 70 mln zł. Bank przekroczył również wielokrotnie konieczne w UE wymogi minimalnych kapitałów własnych dla banków spółdzielczych.

NASI RADNI

Darmowe Flagi
dla mieszkañców
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ZARZ¥DZENIE NR 242/09
Wójta Gminy Ornontowice
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Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkich Szanownych Czytelników interesuje polityka i bieżące wydarzenia, ale uważam, że żyjąc tu i teraz mogę pozwolić sobie
przybliżyć Wam niektóre tylko aspekty – szczególnie te niezrozumiałe i nieracjonalne – naszej bieżącej rzeczywistości.

Obserwator

I N F O R M A C J A

„NIE ZABIJAJ”

3 kwietnia br. Ogólnopolskie
Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wraz z Komendą Wojewódzką Policji
w Katowicach zorganizowały IX Spotkanie z Historią
„Nie zabijaj”.
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XV EDYCJA STYPENDIUM SPECJALNEGO
ZA OKRES I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2008/2009
8 kwietnia w sali Gminnego Domu Kultury w Ornontowicach odbyło się uroczyste spotkanie w ramach XV edycji stypendium specjalnego. Wychowankowie
przedszkola i zerówki, uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, jak również studenci uczelni wyższych podczas tego uroczystego
spotkania odebrali listy gratulacyjne wręczone przez wójta gminy Ornontowice.
Ponadto stypendyści otrzymali jednorazowo nagrodę pieniężną, której wysokość
była zróżnicowana w zależności od szkoły, do jakiej uczeń uczęszcza oraz od rodzaju jego osiągnięć.
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Urodził się 6 czerwca 1922 r. w Ornontowicach, w rodzinie o głębokich tradycjach
muzycznych. Po ukończeniu szkoły powszechnej myślał nawet o kontynuowaniu
nauki w tym kierunku, konkretnie w Przemyślu, tymczasem czekała go głównie
praca na gospodarstwie, a w końcu wybuchła wojna. Czas pokazał, iż nie zatarły
się jego odziedziczone zdolności muzyczne, o czym mieszkańcy Ornontowic przez
ponad pół wieku sami mogli się przekonać.

ORNONTOWICKIE BZY

Pan Jan Kotyczka w wojskowych szeregach gen. Andersa

W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie

Rekolekcje organistów w Warszawie – w głębi po lewej rekonstrukcja
Kolumny Zygmunta

Pamiątkowa fotografia z rodzinnego spotkania rodu Adamczyków
w 2004 r.
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Jak co roku, w marcu w ornontowickiej podstawówce odbyły się „Zielone Dni”.
Celem tej imprezy było zainteresowanie uczniów otaczającą przyrodą, przypomnienie zachowań korzystnych dla środowiska oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za otaczający nas świat.

ZIELONE DNI 2009

UCHWA£A NR XXXVI/275/09
RADY GMINY ORNONTOWICE
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Informacja
dotycz¹ca wyborów

do Parlamentu
Europejskiego

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 marca 2009 r.

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 7 czerwca 2009 r.
Treść czynności wyborczych

Data wykonania
czynności wyborczych
1

2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
– przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na
posłów do Parlamentu Europejskiego,
– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu
wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
– powołanie okręgowych komisji wyborczych,
– powołanie rejonowych komisji wyborczych
– dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,
– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy
społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych
– zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania,
jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,
– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych
– przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania,
numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym
– powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą
– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę
wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie
cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę
– rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
– sporządzenie przez gminy spisów wyborców
– składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie
ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze
gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,
– składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do
spisu wyborców,
– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia,
informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za
granicą
– zakończenie kampanii wyborczej

do dnia 20 kwietnia 2009 r.
do dnia 23 kwietnia 2009 r.
do dnia 28 kwietnia 2009 r.
do godz. 24.00
do dnia 8 maja 2009 r.

do dnia 13 maja 2009 r.
do dnia 17 maja 2009 r.

od dnia 17 maja 2009 r.
do dnia 24 maja 2009 r.

od dnia 23 maja 2009 r
do dnia 5 czerwca 2009 r.
do godz. 24.00
do dnia 24 maja 2009 r.
do dnia 28 maja 2009 r.

do dnia 2 czerwca 2009 r.

w dniu 5 czerwca 2009 r.
o godz. 24.00
w dniu 7 czerwca 2009 r.
godz. 8.00-22.00

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL
tel. 032 2355-174

– głosowanie

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

www.ksiegarnianeumann.osdw.pl
ZAMAWIASZ PRZEZ INTERNET – ODBIERASZ W KSIÊGARNI
G³os Ornontowic

Edward Jab³onka

336-12-65,

0-501-971-451

nr 84 kwiecień 2009

9

Uczniowie ZSP
z rewizyt¹ w Neuss
13 marca 2009 r. grupa uczniów miejscowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
powróciła z szóstej już edycji polsko-niemieckiej wymiany młodzieży odbywającej się w ramach współpracy miast partnerskich Mikołów i Neuss.

W poniedziałek 23 marca w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach odbyło się uroczyste otwarcie
pracowni do prowadzenia zajęć z technologii gastronomicznej.
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OTWARCIE PRACOWNI
W ZESPOLE SZKÓ£
PONADGIMNAZJALNYCH
W ORNONTOWICACH
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OG£OSZENIE

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH
X

+
+

Zatrudnię opiekunk
ę do dzieci (4 i 6 lat)
opiekunkę
na terenie Ornontowic.

+
+

Dobre warunki pracy i płacy.
Wymiar czasu pracy do uzgodnienia.
Tel. 787 600 600 lub 602 699 922

X
X
X

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

X
X

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

JU¯ CZYNNA!

Ornontowic

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