Inauguracja roku szkolnego

Młodzież na obozie OSP

Konkurs rozstrzygnięty

GOSiR po wakacjach

DOŻYNKI

Brawa dla najmłodszych







KALENDARZ WYBORCZY

Œwiêto Plonów
Tegoroczne dożynki świętowaliśmy 11 września. Podobnie jak w zeszłym roku,
dziękczynnej mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jerzy Kiełbasa, homilię wygłosił ks. prof. Lucjan Bielas, a koncelebrowali nasi wikariusze, ks. Kazimierz Cichoń i ks. Krzysztof Szweda. Ci sami byli również starostowie dożynek.







Ma³¿eñski jubileusz
Pañstwa Brz¹kalików

25

sierpnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku”. Inwestycje zgłoszone przez Wydział Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice –
„Modernizacja pomieszczeń Gminnego Domu Kultury i Biblioteki” oraz „Rewitalizacja Parku Gminnego” – zostały finalistami konkursu. W kategorii „Tereny Zielone” za Rewitalizację Parku Gminnego otrzymali wyróżnienie. Konkurs odbywał
się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

„Modernizacja Roku”






Projekt planu
zagospodarowania
przestrzennego



Przed kilkoma miesiącami został ogłoszony konkurs pod hasłem „Najpiękniejsze
Bzy Ornontowic – 20-lecie Gminy Ornontowice”. Jego ranga z racji roku jubileuszowego była wyjątkowa, taką też oprawę miało niedawno uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień.

Najpiêkniejsze Bzy
na 20-lecie gminy

z W nocy z 31 lipca na 1 sierpnia z balkonu bloku mieszkalnego przy ul. Grabowej skradziono dwa rowery marki Author;
z 6 sierpnia około godz. 4.40 po
uprzednim wyłamaniu drzwi
wejściowych do sklepu Lewiatan przy u. Zamkowej dokonano kradzieży wyrobów tytoniowych i alkoholu na szkodę
mieszkańca Ornontowic;
z 22 sierpnia w rejonie stacji
paliw Crab przy ul. Zamkowej
sprawca wykorzystując nieuwagę mieszkańca Mikołowa
dokonał kradzieży pozostawionego przy stacji plecaka
z dokumentami i telefonem komórkowym;
z W nocy z 10 na 11 sierpnia
sprawca przy ul. Grabowej
dokonał kradzieży maszyny

budowlanej (zagęszczarki)
na szkodę mieszkańca Ornontowic;
z 25 sierpnia do Komisariatu
Policji w Orzeszu zgłoszono
zdarzenie z terenu KWK „Budryk” – na terenie szatni kopalni sprawca, po uprzednim zerwaniu skobla w szafce ubraniowej, dokonał kradzieży dokumentów i pieniędzy na szkodę mieszkańca
Żor.
W sumie na przestrzeni ubiegłego miesiąca policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu przeprowadzili na terenie Ornontowic 23 interwencje – 5 domowych, 9 w miejscach publicznych i 9 innych. Ponadto odnotowano trzy kolizje.







Inauguracja
roku szkolnego

Wielkie brawa
dla najm³odszych!
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października w sali
Miejskiego Ośrodka
Kultury w Orzeszu
Jaśkowicach odbędzie się
koncert charytatywny
pt. „Podaruj drugi oddech”,
na który naszych
Czytelników już teraz
serdecznie zapraszamy.

„Podaruj drugi oddech”

Wszystkie zebrane podczas koncertu pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację EWELINY SMERCZEK, chorej na mukowiscydozę. Jedynym ratunkiem dla niej na pełne
wyzdrowienie jest przeszczep płuc w zagranicznej klinice. Podczas koncertu wystąpi wiele
wspaniałych artystów, m.in. Dariusz Niebudek – aktor i kabareciarz śląskich scen artystycznych, a także zespół „Voccata” z Mateuszem Wróblem, uczestnikiem programu „Bitwa na
głosy” (TVP 2). Całość poprowadzi prezenter telewizyjny Adam Giza (TVS). Na przybyłych
gości czekać będzie także wiele atrakcji, m.in. samochody tuningowe i motocykle. W imieniu
organizatorów serdecznie zapraszamy!





Najwa¿niejszy kontakt
pracodawca – uczeñ
Od 6 do 9 września w katowickim
Spodku odbywały się Międzynarodowe
Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego. To największe targi
w Europie środkowo-wschodniej.

Niemcy wyłączają elektrownie jądrowe! Czy jestem zaskoczony? Raczej nie. Zastanawiałem się tylko, jaki znajdą sobie pretekst. Przyznam, że nie przyszło mi jednak do głowy,
że decyzję podejmą po niezwykle pechowej awarii w Fukushimie. Porównywanie niemieckich i japońskich elektrowni
pod względem zagrożeń wynikających z użytkowania ma się
jak „piernik do wiatraka”.

Wojna niemiecko-francuska
i zwyciêstwo Polski





ABC
Wyborów





W

wakacyjnym programie Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nawet
kapryśna pogoda nie przeszkodziła nam, organizatorom oraz
mieszkańcom we wspólnym spędzaniu letniego czasu.

Na podsumowanie
wakacji z GOSiR-em…

KURS TAÑCA TOWARZYSKIEGO
W Ornontowicach
Tango
Quickstep
Foxtrot
Samba
Rumba
Pasodoble
Jive
Cha-cha-cha
Salsa
Walc angielski
Walc wiedeñski

12 zajêæ po 1,5 godziny

Pocz¹tek zajêæ
w paŸdzierniku

ZAPISY: ARTeria Centrum Kultury i Promocji

ul. Zwyciêstwa 26, Ornontowice, tel. 32 23 54698



Obóz szkoleniowy
m³odych stra¿aków

Podczas tegorocznych wakacji w okresie od 21 lipca do 3 sierpnia młodzi strażacy uczestniczyli w trzynastym już powiatowym obozie szkoleniowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który odbył się na terenie ośrodka „Mitur”
w Wiśle Malince.







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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

