Festiwal Kuchni Śląskiej

Więcej o bezpieczeństwie

Dzień Dobrych Uczynków

FC Akacjowa zwycięzcą
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„Różni ale równi”
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Trudno się rozpisywać… – to trzeba było zobaczyć! Sporo bowiem atrakcji czekało na uczestników tegorocznej, tradycyjnie dwudniowej imprezy plenerowej zorganizowanej w ramach Dni Ornontowic.
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czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym wiele się
działo. I mimo że wszędzie było pełno służb mundurowych, nic groźnego się nie stało. Wręcz przeciwnie – z policjantami, ratownikami medycznymi i strażakami uczniowie
uczyli się, jak unikać i postępować w różnych groźnych sytuacjach. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia był kierownik Rewiru Dzielnicowych w Ornontowicach, Komisariatu
Policji w Orzeszu – aspirant Lucjan Kret.

Dzień Bezpieczeństwa

Już po raz szósty gmina Ornontowice zaprezentowała się na Festiwalu Kuchni
Śląskiej, który w tym roku odbył się w gliwickim Parku Chopina. Festiwal Śląskie
Smaki organizuje Śląska Organizacja Turystyczna, której nasza gmina jest członkiem.

Na Festiwalu Kuchni Œl¹skiej



Centralna Ewidencja i Informacja
o Dzia³alnoœci Gospodarczej (CEIDG)
1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą
elektroniczną i udostępniający informacje o przedsiębiorcach.




























z W nocy z 6/7 maja nieustaleni sprawcy poprzez otwarte drzwi dostali się do wnętrza
sklepu wielobranżowego przy ul. Dworcowej, skąd skradli papierosy, doładowania do
telefonów i pieniądze na szkodę mieszkanki Ornontowic;
z 9 maja w Komisariacie Policji w Orzeszu
zgłoszono kradzież 50 m kabla energetycznego w budowanym domu przy ul. Łąkowej na szkodę mieszkańca Ornontowic;
z W nocy 12 maja w godz. 3.30-3.45, najprawdopodobniej przy użyciu samochodu, nieznani sprawcy wyrwali roletę i drzwi w sklepie przy ul. Zwycięstwa, dokonując kradzieży wyrobów spirytusowych oraz tytoniowych na szkodę mieszkańca Gliwic;
z 13 maja w godz. 19.00-21.00 nieznany
sprawca pomalował elewację budynku szatni kompleksu sportowego „Orlik” przy
ul. Okrężnej, co doprowadziło do jej częściowego uszkodzenia na szkodę Urzędu
Gminy w Ornontowicach;

z W nocy z 9/10 maja na terenie kopalni „Budryk” przy ul. Zamkowej nieznany sprawca
poprzez zerwanie kłódki zabezpieczającej
dokonał włamania do szafki ubraniowej,
skąd dokonał kradzieży portfela wraz z dokumentami dowodu osobistego, książeczki
wojskowej, dyskietki NFZ na szkodę mieszkańca Dębieńska;
z 17 maja zgłoszono do KP w Orzeszu wybicie szyby w wiacie przystankowej przy
ul. Brzeskiej, co spowodowało straty w wysokości ok. 750 zł na szkodę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach;
z W nocy z 16/17 maja nieznany sprawca
z otwartego pomieszczenia gospodarczego,
znajdującego się na terenie posesji przy
ul. Zwycięstwa, dokonał kradzieży glebogryzarki powodując straty w wysokości 1000 zł
na szkodę mieszkańca Ornontowic;
z W okresie od 19 do 21 maja z garażu znajdującego się na posesji przy ul. Orzeskiej

skradziono kosiarkę spalinową „Techn.”
i kosę spalinową „Denmark”, powodując
straty w wysokości ok. 1000 zł na szkodę
mieszkańca Ornontowic;
z 21 maja w godz. 13.00-22.00 nieznany sprawca z chłodni znajdującej się w budynku oraz
samochodu zaparkowanego na terenie posesji przy ul. Orzeskiej dokonał kradzieży
pieniędzy o łącznej kwocie 2000 zł na szkodę mieszkańca Czerwionki-Leszczyn;
z 27 maja policjanci KP w Orzeszu po uzyskaniu informacji o pobiciu w rejonie ul. Żabik mieszkańca Katowic, zatrzymali 16-letniego sprawcę, który wspólnie z 19-letnim
znajomym dokonał tego przestępstwa.
W maju na terenie Ornontowic odnotowano siedem zdarzeń w ruchu drogowym: 3 kolizje, 2 inne zdarzenia, 1 wypadek i 1 kierujący po użyciu alkoholu. Ponadto policjanci
Komisariatu Policji w Orzeszu przeprowadzili
na terenie Ornontowic 35 interwencji –
15 domowych, 8 w miejscach publicznych
i 12 innych.





W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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maja w ornontowickim gimnazjum odbył się III Powiatowy
Przegląd Formacji Tanecznych o Puchar
Wójta Gminy. Konkurs skierowany był
do zespołów szkół gimnazjalnych powiatu mikołowskiego. Od 3 lat impreza wzorowana jest na znanych tanecznych programach telewizyjnych, gdzie jury „na
gorąco” komentuje występy zespołów.

III Powiatowy Przegl¹d
Formacji Tanecznych

Sukcesy „Gwiazdeczek”





British Song Festival

Dzieñ Dobrych
Uczynków 2011

ARTeria Centrum Kultury
i Promocji w Ornontowicach
informuje,
iż planuje w tym roku
opracować i wydać

Mapę Gminy
Ornontowice

Sprostowanie

W folderze wydanym z okazji jubileuszu
25-lecia GKS Gwarek Ornontowice pominięto jednego z działaczy sportowych, jakim był
Ernest Szuchaja. Otóż Pan Ernest Szuchaja
pełnił funkcję skarbnika GKS Gwarek Ornontowice od 1985 r. aż do 1991 r., kiedy to zrezygnował z powodów zdrowotnych. Ponadto był
jednym z budowniczych boiska sportowego
przy ul. Klasztornej. Za działalność społeczną
na rzecz sportu otrzymał Srebrną i Złotą Odznakę Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Prezes Klubu, Andrzej Kotyczka

Przewidywany nakład to 2000 szt. Na mapie umieszczone zostaną obiekty znajdujące się na terenie Ornontowic, m.in.
obiekty sportowe, ośrodek zdrowia, urzędy, szkoły itp. Druk mapy zostanie wykonany w pełnym kolorze technologią cyfrową. Skala: 1:15.000, format po rozłożeniu A2. Mapa zostanie wydana przez
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach. W związku z tym zachęcamy Przedsiębiorców z naszego regionu do zamieszczenia reklamy na tylnej
stronie mapy. Taka forma promocji może
stanowić skuteczną reklamę przedsiębiorstwa. O umieszczeniu reklamy będzie decydować kolejność podpisania umowy.
Bliższych informacji udziela:
Aleksandra Szołtysek – tel. 32 235 46 98





FC Akacjowa
LATO Z BIBLIOTEKĄ 2011 ogrywa mistrza

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach
zaprasza dzieci i młodzież na wakacyjne spotkania

Wszystkie zajęcia trwają w godz. 11.00-13.00.
5 lipca /wtorek/

Architektura Ornontowic w miniaturze
– zajęcia plastyczno-techniczne;
12 lipca /wtorek/
Ziarenkowe obrazki i ramki na pocztówki
– barwienie ziarenek ryżu, tworzenie prac
plastycznych z ryżu, piasku, makaronu itp.;
14 lipca /czwartek/
Dla młodzieży: gry komputerowe – Turniej Open Arena;
Dla dzieci: gry planszowe, łamigłówki;
19 lipca /wtorek/
Bajki farbą malowane – zajęcia plastyczne
z wykorzystaniem pędzla, gąbki, ziemniaka
i… własnych rąk;
26 lipca /wtorek/
Podróże Sindbada Żeglarza – gry, zabawy oraz
pejzaże „malowane” włóczką i kolorowymi kuleczkami;
2 sierpnia /wtorek/
Ahoj! Piraci w bibliotece – pirackie gry i zabawy,
prace plastyczne;
9 sierpnia /wtorek/
Safari Bolka i Lolka – jakie zwierzątka spotkali?
Zagadki i prace plastyczno-techniczne;
16 sierpnia /wtorek/ Mali projektanci – budowanie domku dla lalek
z pudełek i papieru;
18 sierpnia /czwartek/ Dla młodzieży: gry komputerowe – Turniej Open Arena;
Dla dzieci: gry planszowe, łamigłówki;
23 sierpnia /wtorek/ Witajcie Ziemianie! Kosmici widziani oczami dzieci
– prace plastyczno-techniczne oraz trochę astronomii;
30 sierpnia /wtorek/ Szlakami bibliotecznych tajemnic
– zabawa w podchody z niespodziankami;
Codziennie, w godz. 7.30-17.30 do dyspozycji dzieci i młodzieży
są gry planszowe, kredki, kolorowanki, łamigłówki,
czytelnia komputerowa itp.

Biblioteka zapewnia materiały. Wstęp wolny!

Rewelacja rozgrywek I Ligi Orlika w Orzeszu. W VIII kolejce
rozgrywek, po emocjonującym pojedynku, FC Akacjowa pokonała obrońcę mistrzowskiego tytułu sprzed roku, zespół
łaziskiej Elektrowni.

6.06 – Orlik Orzesze: Elektrownia
Łaziska – FC Akacjowa 0:1 (0:0).
Bramka: Rakowski Ł (’48). Skład:
Jezierski M. – Jezierski W., Ryguła
P., Zieliński D. – Nurkiewicz A.,
Wawrzynek P. – Wiederek A., Leszczyński T., Ryguła S., Rakowski Ł.
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Zobaczmy jeszcze raz





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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

