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1956 rok to początek działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach (wtedy Gromadzkiej Biblioteki Publicznej), pod kierownictwem Marty
Adamczyk. Dzięki jej zaangażowaniu
w pracę i dążeniu do upowszechniania
czytelnictwa, rok ten zakończył się zarejestrowaniem 276 czytelników i wpisaniem do księgi inwentarzowej 1400
woluminów książek.

55 lat biblioteki



Wójt Gminy Ornontowice

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego
nr 13/411 usytuowanego w Ornontowicach
przy ul. Żabik o powierzchni 18,50 m2
Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł.
Wadium: 3.000,00 zł.
Data i miejsce przetargu: 8 czerwca 2011 r., godz. 10.00; sala nr 301
w budynku Urzędu Gminy Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Gminy Ornontowice nr 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009, w taki
sposób, aby najpóźniej na 5 dni przed dniem, w którym odbywa
się przetarg, tj. w dniu 3.06.2011 r., było zaksięgowane na koncie
Gminy.

Wójt Gminy Ornontowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:
f działka nr 2830/12 przy ul. Skośnej w Ornontowicach o pow.
0,10 ha, zapisana w KW nr KA1M/00063400/7 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiąca własność Gminy Ornontowice;
f działka nr 2796/12 przy ul. Skośnej w Ornontowicach o pow.
0,0594 ha, zapisana w KW nr 62691 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ornontowice.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości gruntowych upływa
w dniu 14 czerwca 2011 r.
f lokal mieszkalny nr 9/405 przy ul. Żabik w Ornontowicach, pow.
lokalu: 33,50 m2
f lokal mieszkalny nr 9/408 przy ul. Żabik w Ornontowicach, pow.
lokalu: 27,70 m2
f działka nr 2906/171 przy ul. Karola Miarki w Ornontowicach o pow.
0,1563 ha, zapisana w KW nr 63945 Sądu Rejonowego w Mikołowie, stanowiąca własność Gminy Ornontowice.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości upływa w czerwcu 2011 r.
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminu przetargu udzielają pracownicy Wydziału Środowiska,
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz pod numerem tel. 32 33-06-229.



Angielski? Naturalnie…

– podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego
w Gimnazjum w Ornontowicach

W okresie od stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r. na terenie Ornontowic realizowany jest projekt „Angielski? Naturalnie… –
podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w Gimnazjum w Ornontowicach” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Powoli zbliża się do końca realizacja projektu, w ramach którego
grupa 30 uczniów z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach przez okres trzech semestrów doskonaliła swoje umiejętności
z języka angielskiego. Działania skierowane do młodzieży miały formę pozalekcyjnych warsztatów językowych wraz z konwersatoriami
prowadzonymi przez native speaker’a. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia zajęć i sprawdzenia znajomości języka w sytuacjach praktycznych zorganizowane zostały trzy wyjazdy w miejsca atrakcyjne turystycznie (Kraków, Wrocław, Pszczyna), gdzie młodzież podczas zwiedzania skorzystała z opieki przewodnika anglojęzycznego. Ponadto
odbyły się także trzy wieczorki filmowe, w trakcie których młodzież
oglądała filmy w języku angielskim, poprzedzone pogadanką wprowadzającą w tematykę filmu i zakończone panelem dyskusyjnym.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia umiejętności
językowych, ale również była odpowiedzią na potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z gminy wiejskiej. Dzięki temu projektowi, pod okiem wykwalifikowanej kadry, w miejscu swojego zamieszkania i bez żadnych opłat gimnazjaliści mogli korzystać z nauki
języka angielskiego.
Dziękujemy uczestnikom projektu, ich rodzicom oraz wszystkim
osobom zaangażowanym w jego realizację.

Wymiana dowodów osobistych

W związku z upływającym terminem ważności dowodów osobistych
wydanych w 2001 r., przypominamy o składaniu wniosków o wydanie
nowych dokumentów. W celu wymiany dowodu należy zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy. Do wniosku należy dołączyć dwie aktualne
fotografie i posiadany dowód osobisty. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi około 1 miesiąca. Data ważności dowodu osobistego
umieszczona jest na awersie dokumentu (strona ze zdjęciem). Więcej
szczegółów na: www.bip.ornontowice.pl

w Ornontowicach





Park Gminny w Ornontowicach to przestrzeń publiczna o bardzo swoistym charakterze. Łączy w sobie splot walorów przyrodniczo-krajobrazowych, kulturowych
i historycznych. Stanowi enklawę zieleni w samym sercu gminy, oazę bogactwa
obfitującego w unikalny starodrzew, jako Założenie Pałacowo-Parkowe w całości
w latach 80. ubiegłego wieku wpisane do rejestru zabytków ówczesnego województwa katowickiego.

Przegl¹d inwestycyjny

Rewitalizacja





Parku Gminnego

z 1 kwietnia zgłoszona została kradzież tablic rejestracyjnych z samochodu parkującego przy blokach mieszkalnych przy ul.
Akacjowej;
z 3 kwietnia ok. godz. 13.45 na ul. Orzeskiej
kierujący motocyklem Honda z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas
ruchu, gdzie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem; kierujący motocyklem 28-letni mieszkaniec Zabrza w stanie ciężkim został przewieziony
do szpitala, gdzie w wyniku poniesionych
w wypadku obrażeń zmarł;
z 4 kwietnia na ul. Bujakowskiej doszło do
zderzenia opla astry i renault clio; sprawca
– mieszkanka Koniakowa – została ukarana mandatem karnym;
z 5 kwietnia zgłoszono włamanie do będącego w budowie domu jednorodzinnego przy
ul. Zamkowej; nieznany sprawca po uprzednim wyważeniu drzwi dokonał kradzieży elementów ogrzewania budynku na szkodę
mieszkańca Ornontowic;

z 7 kwietnia Komisariat Policji w Orzeszu został powiadomiony o wybiciu szyby w ośrodku zdrowia przy ul. Klasztornej;
z W nocy z 12/13 kwietnia nieznany sprawca
z budynku gospodarczego na terenie budowy domu jednorodzinnego przy ul. Kolejowej
dokonał kradzieży szlifierki kątowej i kabla elektrycznego na szkodę mieszkańca Ornontowic;
z 14 kwietnia zgłoszono dwa włamania do będących w budowie domów jednorodzinnych
przy ul. Kolejowej; nieznany sprawca po
uprzednim otwarciu okna w pierwszym oraz
drzwi balkonowych w drugim budynku dokonał kradzieży elektronarzędzi oraz elementów ogrzewania i wyposażenia na szkodę
mieszkańców Ornontowic i Gliwic;
z 20/21 kwietnia dokonano wybicia szyby
w wiacie przystanku komunikacji miejskiej
przy ul. Dworcowej; wartość strat oszacowano na 700 zł na szkodę Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Wodociągowej;
z 22 kwietnia w godz. 4.30-6.00 przy ul. Zwycięstwa dokonano kradzieży samochodu VW

Passat na szkodę mieszkańca Ornontowic;
z 24 kwietnia przy ul. Polnej miał miejsce pożar budynku gospodarczego; trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyn zapalenia się budynku;
z 26 kwietnia na ul. Chudowskiej policjanci
Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie zatrzymali 39-letnią mieszkankę Chudowa, która kierowała samochodem będąc
w stanie po użyciu alkoholu – 0,28 promila;
z W nocy z 27/28 kwietnia po wyłamaniu zamków w drzwiach dokonano włamania do
sklepu spożywczego przy ul. Zamkowej,
skąd skradziono pieniądze, papierosy oraz
komputer na szkodę mieszkańca Gliwic;
z 28 kwietnia na ul. Zamkowej policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie
zatrzymali 61-letniego mieszkańca Czerwionki-Leszczyn, który kierował samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości – 0,57
promila.
Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu przeprowadzili na terenie Ornontowic 30 interwencji – 8 domowych, 11 w miejscach publicznych i 11 innych.





W Zespole Szkolno-Przedszkolnym





W

piątek 20 maja w ARTerii odbyło
się spontaniczne spotkanie muzyczne JAM SESSION. Inicjatorem wydarzenia był instruktor gry na perkusji
Zbigniew Świerkot. Idea spotkania była
prosta: gramy kultowe kawałki w różnych składach osobowych.

JAM SESSION



Wizyta niemieckiej m³odzie¿y
Od 9 do 14 kwietnia ornontowicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gościł w ramach rewizyty grupę młodzieży z partnerskiej szkoły Berufskolleg w Neuss.





W

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 18 maja dokonano otwarcia pracowni
do prowadzenia zajęć w zawodzie elektryk o specjalizacji: elektromonter
górnictwa podziemnego. Uroczystość była okazją do szerszego zaprezentowania
szkoły, uhonorowania wielu zasłużonych dla jej rozwoju osób, a także wyróżnienia uczniów za ich ostatnie osiągnięcia.

Nowe pracownie w ZSP





Stypendyœci ornontowickiego
Pod koniec kwietnia w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyło się kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą, którym przyznano
stypendium specjalne za wybitne osiągnięcia na polu naukowym, sportowym oraz artystycznym w okresie pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego.

STYPENDYŚCI
Z PRZEDSZKOLA
Alicja Adamczyk
Damian Gajda
Alicja Wajszczyk

STYPENDYŚCI
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Daniel Gajda
Dorota Głosz
Natalia Grzywok
Patrycja Kobusińska
Dawid Mrozik
Agnieszka Rajs
Martyna Siedlaczek
Wiktoria Szwerthalter
Karolina Tomecka
Klaudia Wajszczyk

STYPENDYŚCI
Z GIMNAZJUM
Franciszek Baron
Agnieszka Gabryś
Krystian Petrusiewicz
Anna Trojankowska

STYPENDYŚCI ZE SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
Małgorzata Baraniok
Bartosz Dudek
Justyna Jeleń
Piotr Mróz
Karolina Ozga
Dagmara Styczyńska
Emanuela Zajusz
Julia Zajusz

STYPENDYŚCI – STUDENCI
UCZELNI WYŻSZYCH
Anna Basiura
Magdalena Bieszke
Katarzyna Deja
Renata Domin
Andrzej Kalabis
Anna Kastelik
Dominika Oleksy
Agnieszka Prasoł
Marta Ulbrych

samorz¹du
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i 24 kwietnia w Camon we Francji odbył się 27. Międzynarodowy Turniej Piłkarski U15. Drużyna GKS
„Gwarek” Ornontowice (rocznik 1996
i młodsi) jako jedyny przedstawiciel
z Polski po raz kolejny wzięła udział
w tym silnie obsadzonym turnieju i zajęła wysokie VIII miejsce.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MARSEILLE AIR BEL (Francja)
RC LENS (Francja)
FC VALENCIENNES (Francja)
AMIENS SC (Francja)
US CAMON (Francja)
RFC SERAING (Belgia)
US BOLOUGNE (Francja)

Pi³karze „Gwarka”
znowu we Francji
8.GKS GWAREK ORNONTOWICE
9. WSC WALWIJK (Holandia)
10. FC ROUEN (Francja)
11. SC ESPINHO (Portugalia)
12. UNIVERSITATEA CRAIOVA (Rumunia)

Turyœci z Ornontowic
na Szlaku Orlich Gniazd

W niedzielę 8 maja odbył się pieszy rajd
górski nordic walking, organizowany
przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz GKS „Gwarek Ornontowice”.

Turniej skatowy
14 kwietnia zakończył się turniej o tytuł
Skatowego Mistrza Gminy Ornontowice. Rozgrywki, w których brało udział
ponad 20 osób, były organizowane
w każdy czwartek tygodnia i trwały od
października ub.r.







Wystawa ornontowickich
twórców







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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

