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Ostatnie dni września obfitowały w prace związane z odbiorami końcowymi
dwóch znaczących zadań, wspominanych w sierpniowym wydaniu „Głosu
Ornontowic” – budowy mieszkań socjalnych i termomodernizacji Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego.

Przegl¹d inwestycyjny

Budowa Orlika przy ul. Okrężnej

z 2 sierpnia dokonano włamania do zbiornika samochodu zaparkowanego na ul.
Okrężnej kradnąc 70 litrów ON wartości
295 zł;
z 6 sierpnia na ul. Dworcowej policjanci Komisariatu Policji z Orzesza zatrzymali
mieszkańca Czerwionki-Leszczyn, który
kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości 1,49 promila;
z 8 sierpnia mieszkaniec Ornontowic poinformował o oszustwie na aukcji internetowej przy zakupie aparatu fotograficznego;

z 12 sierpnia w Komisariacie Policji w Orzeszu przyjęto zawiadomienie o włamaniu do
szafki ubraniowej na terenie KWK „Budryk”
i kradzieży dokumentów oraz pieniędzy
w kwocie 400 zł;
z 30 sierpnia przy ul. Dworcowej w Ornontowicach ze studzienki dokonano kradzieży
kabla telekomunikacyjnego.
Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu przeprowadzili na terenie Ornontowic 33 interwencje – 8 domowych, 10 w miejscach publicznych i 15 innych. (lk)





Tradycyjnie już z końcem roku kulturalno-oświatowego Zarząd Chóru „Jutrzenka” – w nagrodę dla wszystkich członków zaangażowanych w działalność śpiewaczą na rzecz naszej społeczności – organizuje wycieczki turystyczno-krajoznawcze, połączone ze zwiedzaniem różnych Sanktuariów Maryjnych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jedną z takich wycieczek, która miała miejsce w dniach 6-9
września br., była wyprawa do Austrii, gdzie głównym celem było odwiedzenie
największego Sanktuarium Maryjnego Austrii – Mariazell oraz słynnego wzgórza
Kahlenberg z polską kaplicą przy kościele p. w. św. Józefa.

Na Szlaku
Orlich Gniazd
W niedzielę 19 września w ramach projektu FIO zorganizowano wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji rajd pieszy Szlakiem Orlich Gniazd.

zdj. Władysław Hyła

zdj. Marek Mierzwa

zdj. Marek Mierzwa

„Jutrzenka” w Austrii
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pierwszoklasistów rozpoczęło naukę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w nowym roku szkolnym. Uroczysta inauguracja odbyła się z udziałem
zaproszonych gości, dyrekcji i kadry nauczycielskiej, uczniów i ich rodziców.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Obóz szkoleniowy OSP



Jarmark
Kulturalny

1

1

3

10

Na po¿egnanie lata

13

15

18

25

29

W

lipcu br. minął rok od podpisania
umowy o uczestnictwie naszej biblioteki w Programie Rozwoju Bibliotek,
finansowanego z grantu przekazanego
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma
pomóc bibliotekom w małych miejscowościach przekształcić się w centra
wiedzy i aktywności lokalnej.







Uchwa³a Nr LVII/488/10
Rady Gminy Ornontowice

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH
DO SPRZEDA¯Y

MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G£ADZIE
TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE
Edward Jab³onka

336-12-65,
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GWAREK ORNONTOWICE

Nadal bez pora¿ki

W rozgrywkach rundy jesiennej „Gwarek” Ornontowice nie przegrał dotąd żadnego meczu. Na 7 rozegranych dotychczas spotkań mistrzowskich odniósł 4 zwycięstwa, zaś 3 mecze zakończyły się remisem.
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zawodników wzięło udział
w tegorocznej edycji Jesiennych Biegów Przełajowych o Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice. Pogoda dopisała, toteż organizatorzy mogą mieć powody do satysfakcji. Podobnie każdy z uczestników tej
sportowej rywalizacji, której główną
stawką był przede wszystkim sam udział.

XII Jesienne Biegi Prze³ajowe
o Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Ornontowice

Wśród wyróżnionych w kategorii Najbardziej Usportowione Rodziny znalazły się między innymi reprezentacje rodzin Rydzewskich,
Boczar, Bijak i Łobożewicz

Monice Adamczyk – najmłodszej uczestniczce XII Biegów Przełajowych – gratulacje składa przewodniczący Rady Gminy Stanisław Malczyk;
w środku – Paweł Krupa, najstarszy zawodnik; z prawej – podziękowania za pomoc w organizacji imprezy odbiera Gizela Siedlaczek
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Marcin Rybka

WYNIKI KLASYFIKACJI






























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

ARTeria Cetrum

Kultury i Promocji
w Ornontowicach
zaprasza wszystkich zainteresowanych
na zajęcia od października br.
Proponujemy następujące kółka:
f kółko fotograficzne
f kółko filmowe
f kółko teatralne
f kółko taneczne
f kółko plastyczne
a także ogniska muzyczne w dotychczasowej formie.
Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na stronę

www.centrumarteria.pl
Liczba zgłoszeń zdecyduje o otwarciu danego kółka.

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

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

W celu unikniêcia d³ugiego zalegania worków z posegregowanymi
odpadami, prosimy o ich wystawianie wg poni¿szego harmonogramu:
2010 r. paŸdziernik: 18, listopad: 15, grudzieñ: 13
Worki nape³nione na|e¿y wystawiæ w widocznym miejscu przed posesj¹ do godz. 7.00
rano w dniu wywozu. Zawartoœæ worków powinna byæ zgodna z opisem na worku.

