W NUMERZE:
Dzień Patrona Szkoły

Majowy Tydzień Bibliotek

Kolejny rajd jurajski

Sławomir
Bijak

Akcja „Polska biega”

W

OBIEKTYWIE

Dzieñ Patrona

2

G³os Ornontowic

nr 85 maj 2009

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ORNONTOWICACH
JUŻ PO RAZ KOLEJNY ZAPRASZA
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

„RAZEM DĄŻYMY DO SUKCESU
– AKTYWNA INTEGRACJA
W GMINIE ORNONTOWICE”

REALIZOWANYM W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PODDZIAŁANIA 7.1.1 – ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ
INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W TYM ROKU W RAMACH PROGRAMU
MOŻNA BĘDZIE ZDOBYĆ KWALIFIKACJE
W NASTĘPUJĄCYCH SZKOLENIACH:

f
f
f
f
f

SPRZEDAWCA – OBSŁUGA KLIENTA
OBSŁUGA KASY FISKALNEJ
KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU
STYLIZACJA PAZNOKCI
BUKIECIARSTWO
PROJEKT PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB
Z TERENU GMINY ORNONTOWICE

LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA.
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE SĄ
O KONTAKT DO 5 CZERWCA BR.
MOŻNA ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE GOPS
(UL. ZWYCIĘSTWA 26 A) LUB TELEFONICZNIE
POD NR 0-32 330-62-38
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

10 lat MIK
MIKOŁ
OŁOWSKIEGO
OWSKIEGO
POWIATU

NASI RADNI

29 maja br. wszystkim mieszkańcom
powiatu mikołowskiego dedykujemy:

na mikołowskim rynku

w godzinach od 9.30 do 20.00
f występy zespołów muzycznych
i śpiewaczych, grup artystycznych
i sportowych
f stoiska promocyjne wszystkich
gmin i powiatu mikołowskiego,
prezentujące najciekawsze inicjatywy, tradycje i dorobek minionego dziesięciolecia;
f stoiska propagujące akcje profilaktyczne, prozdrowotne, pomoc
rodzinie i bezrobotnym;

w okolicach Starostwa
przy ul. Żwirki i Wigury 4

w godzinach od 9.00 do 15.00
f bezpłatne wydawanie sadzonek
szlachetnych drzew i krzewów
S E R D E C Z N I E

w okolicach galerii „PIK”

w godzinach od 10.00 do 13.00
f bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet powyżej 40 roku
życia oraz badania USG piersi dla
kobiet do 40 roku życia w Poradni Chorób Piersi przy ul. Pszczyńskiej 12
w godzinach od 10.00 do 14.00
f akcja honorowego oddawania
krwi w specjalnym autobusie na
parkingu przy ul. Pszczyńskiej;
w godzinach od 10.00 do 15.00
f bezpłatne badanie poziomu glukozy w krwi prowadzone na stoisku przy Galerii „PIK”

Z A P R A S Z A M Y !
G³os Ornontowic

23 maja opuścił nas
nieodżałowany członek kapeli
„Śląskie Bajery”
wybitny aktor-amator

Jerzy Twardenga
Graj Panu długi czas!
Dyrekcja i Pracownicy
GDKiB w Ornontowicach
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PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO ZA 2008 R.

„Razem d¹¿ymy do sukcesu”...
Realizacja projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach planowana jest na lata 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 –
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Za nami więc
pierwszy etap tego przedsięwzięcia.

5

maja w naszej szkole odbyło się spotkanie z Tadeuszem Gruszką, senatorem VII Kadencji, członkiem Komisji
Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Spraw Unii Europejskiej.

Senator w szkole

Tydzieñ Bibliotek
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W ostatnich tygodniach polska scena polityczna nie przypomina już piaskownicy z bawiącymi się dziećmi, a wygląda jak bagno, w którym zmagają się ze sobą
nieodpowiedzialni, pozbawieni skrupułów osobnicy.

Obserwator

K O M U N I K A T

GDKiB poszukuje studentów do obsługi imprez
tel. 0-32 235-46-98; ul. Zwycięstwa 26, Ornontowice
G³os Ornontowic
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POWIATOWY PRZEGL¥D
FORMACJI TANECZNYCH
O PUCHAR WÓJTA
GMINY ORNONTOWICE
27 kwietnia Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach
przy współpracy z Urzędem Gminy Ornontowice podjęło się organizacji przeglądu formacji tanecznych. Głównym celem było propagowanie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego, gdyż moda na
taniec zatacza coraz szersze kręgi. Coraz więcej młodych ludzi chce tańczyć, wzorując się na bohaterach popularnych telewizyjnych programów tanecznych. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Ornontowice Kazimierz Adamczyk.

Niebawem Jubileusz
10-LECIA GIMNAZJUM
W tym roku Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach obchodzi
10-lecie swojego istnienia. Uroczyste obchody jubileuszu przewidziane są na 4 i 5
czerwca.
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Urodził się 3 września 1940 r. w Czuchowie. Zanim swoje losy związał na stałe
z Ornontowicami i miejscowym „Gwarkiem”, w młodości z powodzeniem uprawiał sport, który zresztą stał się jego pasją na całe życie. Z czasem jego zainteresowania zdominowała piłka nożna, choć niegdyś był nie tylko piłkarzem, ale też
lekkoatletą.

ORNONTOWICKIE BZY

Podczas zawodów lekkoatletycznych w 1963 r.

Jubileuszowe obchody 20-lecia „Gwarka”

W pierwszym Zarządzie GKS „Gwarek” – 1985 r.

Jako jeden z wyróżnionych działaczy

G³os Ornontowic

Statuetkę wręcza przewodniczący Rady Gminy
nr 85 maj 2009
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Co u przedszkolaków?…
☺

☺

Rajd jurajski

☺

W niedzielny słoneczny poranek grupa turystów z Ornontowic wyruszyła w kierunku Skarżyc, gdzie zwiedziła kościół
p.w. Trójcy Świętej z 1598 r. i następnie rozpoczęła 18-kilometrową pieszą wędrówkę Szlakiem Orlich Gniazd po Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej.

UCHWA£A NR XXXVII/289/09

RADY GMINY ORNONTOWICE

Pi³karze Gwarka
we Francji
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W tle wydarzeń związanych z wyborem miast, w których odbywać się będą mecze EURO 2012, toczyły się zmagania IV-ligowców. I tak oto do końca sezonu
pozostały tylko cztery kolejki, a drużyna Gwarka zajmuje wysokie, jak na beniaminka, 4 miejsce. W ostatnich meczach drużyna prowadzona przez Jarosława
Zajdla pokazała się z bardzo dobrej strony.

GWAREK ORNONTOWICE

Pi³karskie
piekie³ko

„Polska biega”
9 maja br. Ornontowice po raz pierwszy wzięły udział w akcji „Polska biega”,
która po raz piąty została zorganizowana przez Gazetę Wyborczą. Organizatorami był GKS „Gwarek” Ornontowice oraz Urząd Gminy. Coroczna akcja ma na celu
przekonanie Polaków do biegania oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu
życia. Rejestracja rozpoczęła się o godz. 10.00. Na starcie widać było starszych
i młodszych, doświadczonych biegaczy i debiutantów.

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
G³os Ornontowic

Edward Jab³onka

336-12-65,

0-501-971-451
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
w okresie od grudnia 2008 r.
do kwietnia 2009 r. odbyła się
III edycja halowego turnieju
piłki nożnej chłopców. Rozgrywki, jak zwykle, cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Rozgrywki pi³ki no¿nej
w ornontowickim ZSP

Najlepsi zawodnicy halowego turnieju piłki nożnej, urodzeni w 1990 roku i młodsi,
zostali wybrani do reprezentacji szkoły, która – jak co
roku – uczestniczyła w międzyszkolnych rozgrywkach
powiatowych.
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GŁOSUJCIE NA GÓRNICTWO
W niedzielę, 7. czerwca 2009 roku, odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybieramy 50 posłów. Kandydatów jest ponad 1300 i wśród nich jestem jedynym górnikiem.
Koledzy Górnicy, wraz z Waszymi Rodzinami jest nas tylu, że potraficie głosami, Was,
górników i Waszych Rodzin, wybrać swojego
– górniczego posła do Parlamentu.

Trzeba jednak pójść na wybory
i postawić krzyżyk przy pozycji

nr 1 na liście nr 6 (SLD – UP)
Tylko w ten sposób możecie dać mi prawo i obowiązek do oficjalnego występowania w imieniu naszego
polskiego górnictwa tam, gdzie będą o górnictwie i górnikach decydowali, czyli w Parlamencie Europejskim.
Stawiam przed sobą między innymi następujące cele:
Cel 1 – koniec z likwidacją polskich kopalń i zwolnieniami w górnictwie;
Cel 2 – zapewnić polskiemu górnictwu węgla kamiennego rolę strategicznego stabilizatora
bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej;
Cel 3 – pozyskać pieniądze na inwestycje w górnictwo, koksownictwo i energetykę;
Cel 4 – doprowadzić do uchylenia obowiązującej
jedynie w Polsce – 250% granicy wymiaru
wskaźnika podstawy świadczeń emerytalnych
dla górników;
Cel 5 – obniżyć opodatkowanie działalności wydobywczej polskich kopalń do poziomu stosowanego w Unii Europejskiej.
Znamy się od lat, pracowałem w ruchu górniczym – od nadgórnika do dyrektora kopalni – mam „na sumieniu”, wraz z wieloma
kolegami, wybudowanie i uruchomienia wydobycia w Kopalni „Budryk”, w latach kiedy inni kopalnie zamykali. Dałem pracę tysiącom
ludzi na wiele lat.
Przez 3 lata pełniłem w rządzie Premiera Cimoszewicza funkcję
wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo w ekstremalnych warunkach nadprodukcji 70 mln ton węgla i najniższej w historii ceny
węgla, bo 7 USD/tonę – reformowaliśmy górnictwo bez zwolnień
ludzi i zamykania kopalń.
Zmniejszyliśmy bezrobocie na Śląsku i w Zagłębiu o 50%, między innymi tworząc Specjalne Strefy Ekonomiczne.
Potem, jako senatorowi RP, udało mi się, zmianami legislacyjnymi, przenieść kompetencje do łączenia kopalń, pozbawiając rząd
prawnej zdolności do likwidacji kopalń.
Oddłużyliśmy górnictwo na 18,5 mld złotych, likwidując tym samym widmo jego upadku.
Nie zapomnieliśmy również o Rodzinach po górnikach – to dla
nich utworzyłem Fundację Rodzin Górniczych, która od 13 lat opiekuje się już blisko 5 tysiącami dzieci.

Doświadczenie w Unii Europejskiej zdobyłem negocjując w latach 1995-1997 w imieniu Rządu RP warunki stowarzyszenia polskiego górnictwa i całego przemysłu w Unii Europejskiej. Znam tę
„biurokratyczną dżunglę” 65. tysięcy urzędników.
Dziś zajmuję się górnictwem, przemysłem i polityką energetyczną
tylko poza granicami kraju. W Polsce nikt nie dał mi do tego prawa –
Wy możecie!
Jesteśmy jedyną grupą zawodową, która mieszka w jednym okręgu
wyborczym i ma matematyczną zdolność do wybrania swojego
przedstawiciela do Parlamentu Europejskiego – co jeszcze trzeba?
Wystarczy uruchomić wyobraźnię i lojalność. Wyzbyć się niedorzecznej zazdrości, jeżeli ktoś ją ma. Jeżeli tak się nie stanie, to o polskim górnictwie w Europie decydować będą inni spoza Polski.
Koledzy, w gospodarce nie ma miejsca na politykę. Zostawcie
politykę politykom, niech się kłócą – Wy zadbajcie o nasze górnictwo i o Was samych.
Nadchodzi poważny kryzys, ale Wy musicie mieć pracę i utrzymać Wasze Rodziny – dajcie sobie szansę.
To jest moja oferta dla Was. Reszta należy do Was.
dr inż. górnik JERZY MARKOWSKI

POZYCJA NR 1 NA LIŚCIE NR 6
G³os Ornontowic
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GDKiB w Ornontowicach

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH

DNI ORNONTOWIC

X

zaprasza na festyn z okazji

który odbędzie się

+

w dniach 27 i 28 czerwca
w Parku Gminnym

+

W programie m.in.

+

program dla dzieci,
Wieczór (nie)zapomnianej
polskiej piosenki i inne atrakcje

+

PIN, kabaret EWG z Doruchowa,

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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