Młodzież z Białorusi

„Cała Polska czyta dzieciom”

GOK we wspomnieniach

Nocka w gimnazjum

Wielkanoc

„Krokus” dla Ornontowic





„Przygoda”
i przyjaciele
z Bia³orusi
29 marca w sali „ARTerii” Centrum Kultury i Promocji gościliśmy zespół „Romaniak” z Mińska na Białorusi, który był
uczestnikiem Międzynarodowych Spotkań Tanecznych „Przygoda i Przyjaciele” oraz zespół „Przygoda” z Rybnika.



Mieszkañcom i Sympatykom Ornontowic
zdrowych, pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych
– pe³nych wiary, nadziei i mi³oœci –
oraz radosnego, wiosennego nastroju
serdecznych spotkañ w gronie rodziny
i wœród przyjació³ ¿ycz¹ w imieniu
w³adz samorz¹dowych i w³asnym
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
Tadeusz Zientek

Wójt
Gminy Ornontowice
Kazimierz Adamczyk
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości
życzy
Poseł Krzysztof Gadowski

Z okazji 20-lecia Gminy Ornontowice
ogłaszamy kolejny konkurs

Na Najpiękniejsze Bzy

rosnące na terenie Ornontowic
Szczegóły na www.ornontowice.pl

ZAPRASZAMY!

Pamiêci ofiar
katyñskich

Inauguracja
obchodów

Z okazji 71. rocznicy mordu dokonanego na polskich oficerach i policjantach
w Katyniu, Miednoje i Charkowie,
8 kwietnia w ornontowickim Zespole
Szkolno-Przedszkolnym odbyła się wyjątkowa uroczystość.

Flagujemy w maju





Pod patronatem Fundacji Rodzin Górniczych przed kilkoma miesiącami na terenie kopalni „Budryk” przeprowadzono kwestę na rzecz chorej na serce Natalki
Neuman – córki jednego z pracowników tego zakładu, którą czekała bardzo poważna i kosztowana operacja w niemieckiej klinice.

Natalka Neuman ju¿ po operacji

z 7 marca pomalowana została elewacja niedawno oddanego do użytku budynku
obiektu sportowego „Orlik” przy ul. Okrężnej; wstępną wartość strat oszacowano na
około 1000 zł, na szkodę Urzędu Gminy
w Ornontowicach;
z W nocy z 11/12 marca dokonano kradzieży kabli telekomunikacyjnych w rejonie
ul. Dworcowej;
z 15 marca na ul. Zwycięstwa policjanci Rewiru Dzielnicowych w Ornontowicach zatrzymali 21-letniego mieszkańca Ornontowic, który kierował samochodem pomimo
prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przez Sąd
Rejonowy w Mikołowie;
z W nocy 18 marca na terenie posesji przy
ul. Kolejowej doszło do rozboju – 27-letni
mieszkaniec ul. Kolejowej został napadnięty
przez nieznanych mężczyzn, którzy po doprowadzeniu pokrzywdzonego do bezbronności dokonali kradzieży pieniędzy; w wyniku podjętych natychmiastowych działań

przez funkcjonariuszy Zespołu Patrolowego
Komisariatu Policji w Orzeszu, jeden z podejrzanych o dokonanie tego rozboju mężczyzn został zatrzymany na terenie sąsiedniej miejscowości (w samochodzie, którym
poruszał się podejrzany, policjanci ujawnili
woreczek z porcją amfetaminy);
z 19 marca na ul. Zamkowej podczas legitymowania dwóch młodych mężczyzn, policjanci Grupy Szybkiego Reagowania KPP
w Mikołowie ujawnili przy legitymowanych
osobach porcje narkotyku w postaci suszu
roślinnego (marihuany) – zatrzymanymi byli
22-letni mieszkaniec Ornontowic oraz jego
rówieśnik z Mikołowa;
z W nocy z 22/23 marca z parkingu przy
ul. Akacjowej usiłowano dokonać· kradzieży samochodu m-ki VW Golf; sprawca nie
osiągnął zamierzonego celu – uszkodził zamek w drzwiach oraz stacyjkę pojazdu na
sumę strat około 1000 zł, na szkodę mieszkańca Ornontowic.

Sukcesy Adama

Nie bój się, uwierz w siebie masz już
wszystko, poczuj więc, że przed Tobą
cała przyszłość – to słowa piosenki zespołu Myslovitz, które doprowadziły
ucznia kl. IV ADAMA ZUBERA do finału
Wojewódzkiego Festiwalu Młodych Talentów „Piosenka w Unii Europejskiej”.

Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu
przeprowadzili na terenie Ornontowic 35 interwencji – 20 domowych, 10 w miejscach publicznych i 5 innych. Odnotowano 6 kolizji pojazdów – cztery miały miejsce na ul. Zwycięstwa, dwie na ul. Zamkowej. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie
zatrzymali dwóch kierujących samochodami,
którzy znajdowali się w stanie po użyciu alkoholu (art. 87 kodeksu wykroczeń). Byli to:
25-letni mieszkaniec Czerwionki-Leszczyn
(0,40 promila alkoholu) i 29-letni mieszkaniec
Palowic (0,36 promila alkoholu).

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
Œwi¹t Wielkanocnych
¿yczê Pañstwu spokoju,
czasu z najbli¿szymi
i radoœci prze¿ywania
œwi¹tecznych
tradycji.
Lucjan Kret





Tytułowe wspomnienia dotyczą lat 1960-1980. Pracą Gminnego Ośrodka Kultury
w Ornontowicach kierowała wówczas Społeczna Rada Klubowa, na której czele
jako przewodniczący stanął Henryk Swoboda. Jej skarbnikiem, a zarazem kronikarzem był Tadeusz Skrobacz, zaś członkami były Anna Nieradzik, Maria Kubicka
i Hildegarda Ciućko.

Ornontowicka młodzież

Gminny Oœrodek Kultury
we wspomnieniach

Zespół instrumentalno-muzyczny

Zespół „Wiolinki” z Ornontowic

„Wesele Fonsia” w wykonaniu ornontowickiej
grupy teatralnej

„Wesele na Górnym Śląsku”

Zespół instrumentalny i grupa teatralna z Ornontowic
podczas występu w Jordanowie – 1975 r.

Solistka Brygida
Kurkówka

Występ ornontowickiego zespołu pod kierunkiem
Tadeusza Skrobacza – Paczków, 1976 r.





Urodziła się 2 stycznia 1958 r. w Ornontowicach. Tu ukończyła szkołę podstawową,
z którą potem związała się na 18 lat, tu również mieszka i wyszła za mąż. Z bardzo
ciepłego domu rodzinnego wyniosła postawę życiową, którą można zawrzeć w zdaniu: Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym. Tę prostą dewizę,
opartą na wzajemnej życzliwości, stara się wpoić swoim dzieciom – i tym prywatnym, i tym, których postawy kształtuje przez 28 lat pracy w szkole.

ORNONTOWICKIE BZY

W szkolnym radiowęźle podczas uroczystości
nadania gimnazjum imienia Noblistów Polskich

Z mężem i synem podczas rejsu po wodach
Fryzji (Holandia) – 2009 r.

Z wychowankami z rocznika 1980 podczas spotkania klasowego – 2010 r.

Z czytelnikami podczas kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”





Urodził się 1 stycznia 1941 r. w Ornontowicach. Jego ojciec Paweł był kolejarzem,
matka Aniela z d. Bubała zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowywaniem trzech synów. We wspomnieniach z dzieciństwa wraca myślami do przedszkola, które wówczas znajdowało się w podwórzu szkoły rolniczej, natomiast
już w latach szkolnych był jednocześnie szefem ministrantów, nierzadko zastępującym kościelnego.

ORNONTOWICKIE BZY

W grupie ornontowickich ministrantów

Fotografia rodzinna z żoną i dziećmi

Jako ławnik Sądu Rejonowego w Gliwicach
– 2003 r.

Jan Gołąb w przedstawieniu teatralnym z lat 60.

Z żoną Hildegardą w czasie pielgrzymki
chóru „Jutrzenka” do Rzymu i Watykanu

Wśród chórzystów „Jutrzenki” podczas składania wiązanki
kwiatów na Monte Cassino





W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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Noc z 18 na 19 marca była nocą, która mury gimnazjum zamieniła w świat tolkienowskiej fantazji. Po korytarzach szkoły błąkały się drużyny Elfów, Hobbitów, Krasnoludów i Orków. Nie zabrakło czarodzieja Gandalfa, ani szlachetnego rycerstwa.

NOC FANTASTY

„Z³oty Krokus”
dla Ornontowic

Pod koniec lutego w sali amfiteatru Miejskiego Domu Kultury w Łaziskach Górnych odbyły się przesłuchania w ramach
XIII Festiwalu Piosenki i Poezji „Krokus” propagującego zdrowy styl życia. Zespoły dziecięce i młodzieżowe rywalizowały w kategorii teatralno-literackiej i wokalno-muzycznej
w dwóch grupach wiekowych.







Wiosna za pasem, a nasi gimnazjaliści ciągle wspominają
„zimową przygodę” na lodowisku i stokach narciarskich. Celem naszych wyjazdów było zapoznanie z zasadami bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz nauka i doskonalenie umiejętności.

Zima ju¿ za nami

Stepmania 2011

W rytmie przebojów muzyki dyskotekowej w Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Ornontowicach rozegrano Turniej Stepmanii. Jest to gra komputerowa, podczas której zawodnicy
na specjalnej, elektronicznej macie wykonują układ taneczny przygotowany do konkretnych utworów muzycznych.

„Dekada Ornontowic”

W PROMOCJI
do zakupu w ARTerii
w promocyjnej cenie
25 z³ – do 16 maja br.

Otwarcie parku

15 maja, godz. 16.00
Dzień Rodzinny





„Naumiony”
i „Œl¹skie Bajery” w Wilnie
Kolejny raz teatr “Naumiony”, tym razem z kapelą “Śląskie Bajery” miał okazję
promować Ornontowice poza krajem, wśród Polaków mieszkających w stolicy
Litwy, Wilnie i okolicach. 31 marca wczesnym rankiem ruszyliśmy na północny
wschód Polski przez Warszawę, Ostrów Mazowiecką, Łomżę, Augustów do przejścia granicznego w Ogrodnikach, by wieczorem dotrzeć do Wilna. Naszym miejscem pobytu stał się nowoczesny Dom Kultury Polskiej „Pan Tadeusz”.





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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

