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Ornontowice w wyborach
do Sejmu i Senatu RP
Spośród nieco ponad 4,5 tys. uprawnionych do głosowania mieszkańców
Ornoantowic, w wyborach parlamentarnych wzięło udział 2384, co wyznaczyło frekwencję na poziomie 52,81% - tradycyjnie wyższą od krajowej, która wyniosła 44,3%.

Wójt Gminy Ornontowice
RJDV]D





Posłowie na Sejm RP z naszego
okręgu wyborczego: PO – Joanna Kluzik-Rostkowska, Marek
Krząkała, Krzysztof Gadowski,
Henryk Siedlaczek; PiS – Bolesław Piecha, Izabela Kloc, Grzegorz Matusiak; Ruch Palikota –
Piotr Chmielowski.
Senator z naszego okręgu wyborczego: Antoni Motyczka
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orum Aktywności Społecznej Ornontowic zorganizowało dla członków oraz mieszkańców Ornontowic wycieczkę do raju dla ciekawych świata i jedynego takiego muzeum
w Polsce. Tak w kilku słowach można opisać Centrum Nauki
Kopernik w Warszawie.

Ornontowiczanie
ju¿ tam byli

z 1 września do Komisariatu Policji w Orzeszu zgłoszono kradzież z szafki ubraniowej na terenie KWK „Budryk” w Ornontowicach. Sprawca w nocy z 30/31.08.2011
r. dokonał kradzieży dokumentów na szkodę mieszkańca Orzesza.
z 2 września nieznana osoba dokonała
uszkodzenia bankomatu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego.
z 3 września na terenie KWK „Budryk” z niezamkniętej szafki dokonano kradzieży telefonu komórkowego wartości 300 zł na
szkodę mieszkańca Wojkowic.
z 16 września w rejonie ul. Zwycięstwa nieznany mężczyzna z samochodu pokrzywdzonej dokonał kradzieży torebki z telefonem komórkowym, dokumentami i pieniędzmi na łączną sumę strat 700 zł na szkodę 49-letniej mieszkanki Łazisk Górnych.
z 18 września do Komisariatu Policji w Orzeszu zgłoszono kradzież pojazdu Opel Kadett. Samochód stał zaparkowany na parkingu osiedlowym przy ul. Żabik. Po godzinie od przyjęcia zgłoszenia pojazd został odnaleziony na ul. Jarzębinowej.
z 22 września na terenie stacji paliw „Crab”
przy ul. Zamkowej kierujący samochodem
terenowym BMW o początkowych nr rej. SO

Akcja „nakrêtka” trwa…
– pomó¿my Wiktorii
Każdy z nas słyszał już chyba o akcji zbierania plastikowych
nakrętek, które mają pomóc chorym dzieciom. W Ornontowicach od pewnego czasu również trwa taka akcja, w którą
zaangażowało się FASO - Forum Aktywności Społecznej Ornontowic.

Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu przeprowadzili na terenie Ornontowic 35 interwencji – 13 domowych, 11 w miejscach publicznych i 11 innych. Ponadto we wrześniu na terenie Ornontowic odnotowano dwie kolizje drogowe. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego
KPP w Mikołowie zatrzymali cztery, będące po
użyciu alkoholu osoby kierujące pojazdami.
2 września około godz. 13.30 na ul. Zamkowej
miał miejsce wypadek śmiertelny – w wyniku
zderzenia autobusu z rowerzystą, kierujący
rowerem 25-letni mieszkaniec Ornontowic poniósł śmierć na miejscu.

róży: trzeba wziąć pod uwagę możliwość
wystąpienia zakłóceń w ruchu drogowym.
Z całą pewnością wpłynie to na czas dojazdu. Przekraczając prędkość, łamiąc
przepisy ruchu drogowego nie nadrobimy
czasu straconego w korkach, a narazimy
siebie i innych na utratę życia bądź zdrowia. Osoby mieszkające niedaleko cmentarzy mogą rozważyć dojście pieszo do
tego miejsca, co czasem zajmuje mniej
czasu niż kłopotliwe parkowanie i czekanie na wyjazd z zatłoczonych miejsc;
– nie zostawiajmy w samochodach przedmiotów, które potencjalny przestępca może
uznać· za wartościowe – torebki, telefony
komórkowe, aparaty fotograficzne itp. Jeśli
czegoś nie możemy zabrać ze sobą, można to zamknąć· w bagażniku lub włożyć· do
schowka – prawdopodobieństwo włamania
do pojazdu będzie znacznie mniejsze;
– pamiętajmy o zabezpieczeniu domu – włączona lampa w pokoju, czy poproszenie sąsiada o zwrócenie uwagi na naszą posesję
lub mieszkanie, to przykład sposobów mogących nas uchronić· od niemiłej „niespodzianki” po powrocie.

Zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich
Świętych. Jak co roku aktualne pozostają ostrzeżenia o zagrożeniach związanych z tym dniem:
– zachowujmy rozsądek przy planowaniu pod-

Życzę Wszystkim Mieszkańcom Ornontowic
bezpiecznej drogi i spokojnego, pełnego zadumy, przeżycia tego wyjątkowego, listopadowego dnia. lk

dokonał kradzieży paliwa o wartości 400 zł.
z 25 września około godz. 21.00 dokonano
uszkodzenia karoserii samochodu Fiat Punto zaparkowanego na ul. Zwycięstwa. Wartość· strat wynosi około 700 zł na szkodę
mieszkanki Ornontowic.
z W nocy z 27 na 28 września na parkingu przy
ul. Grabowej usiłowano dokonać· kradzieży
samochodu Skoda Octavia.



Z

inicjatywy druhów Tadeusza Szymały i Benedykta Kasprzyckiego na
walnym zebraniu sprawozdawczym
w lutym 2009 r. podjęto uchwałę, że OSP
w Ornontowicach zajmie się integracją
druhów strażaków poprzez organizację
dwóch cyklicznych imprez: wiosną – zawodów strzeleckich, a jesienią – wycieczek turystyczno-krajoznawczych.



Stra¿acy w akcji
…nieogniowej

BIESZCZADY 2011
W piątek 30 września o godz. 8.00,
33-osobowa ekipa stawiła się przed remizą w komplecie. Bazę noclegową mieliśmy w Ustrzykach Dolnych w kameralnym hoteliku w sam raz przystosowanym
do naszej grupy wycieczkowej. Jednak
przedtem zaplanowaliśmy ucztę kulturalną: zwiedzanie zamku w Łańcucie, którego historia sięga wczesnego średniowiecza i króla Kazimierza Wielkiego.
W XIX wieku łańcucki zespół pałacowoparkowy stał się jedną z najbardziej luksusowych rezydencji w Europie. Zobaczyliśmy na własne oczy bogate wnętrza
zamku, wielką powozownię, kolorowy
park i oranżerię. Polecamy!
W sobotę 1 października obudziło nas
słońce i towarzyszyło nam przez cały

dzień. To dzięki pięknej pogodzie i dobremu przewodnikowi przejechaliśmy 160 km
Wielką Pętlą Bieszczadzką, podziwiając po
drodze niezwykłą dziką przyrodę i poznając trudną i bolesną historię tej ziemi i jej
mieszkańców. Pani przewodnik zadbała też
o naszą tężyznę fizyczną, zabierając grupę na trzygodzinną wędrówkę po Połoninie Wetlińskiej z przystankiem w schronisku Chatka Puchatka. Niebagatelną
atrakcją było też zawitanie na lotnisko szybowcowe na Połoninie oraz możliwość
krótkiego lotu szybowcem i awionetką,
z czego część wycieczkowiczów skorzystała, podziwiając Solinę „z lotu ptaka”.
Zalew Soliński był zresztą naszym ostatnim wycieczkowym celem następnego
dnia. W niedzielę 2 października słoneczko także nie zawiodło, a godzinny rejs statkiem po Zalewie Solińskim przy dźwiękach
piosenki Gąssowskiego „Zielone wzgórza
nad Soliną…” dopełniły całości.

W tym miejscu organizatorzy imprezy
oraz jej uczestnicy dziękują Dyrekcjom
GOSiR-u i ARTerii za dofinansowanie wycieczki, a tym samym przyczynienie się do
jej uatrakcyjnienia.
Naszymi wrażeniami z wycieczek w Tatry i Karkonosze podzielimy się w kolejnych numerach „Głosu Ornontowic”.





W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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Pracowicie w teatrze

Bardzo pracowity dla Teatru „Naumiony” jest październik.
Rozpoczęliśmy go występem w miejscowości Paniowy. Przybyliśmy tam na zaproszenie Józefa Żura – organizatora i pomysłodawcy konkursu „Napiszmy to po naszymu”.

„Czy być Ślązokiem jest zdrowo?” – na to pytanie w swojej
wypowiedzi próbował odpowiedzieć goszczący w Gminnej
Bibliotece Publicznej Marek Szołtysek. Spotkanie z autorem
licznych publikacji o Śląsku, Ślązakach oraz tematach pokrewnych śląskiej kulturze odbyło się 28 września i wzbudziło spore zainteresowanie.

Znany i lubiany autor

w ornontowickiej Bibliotece















Samorz¹d „kontra” Mieszkañcy

Latawce z Ornontowic
na Mistrzostwach Polski
2 października odbyły się Mistrzostwa Gliwic Modeli Latawców, które były eliminacją do Mistrzostw Polski. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa modelarzy z Ornontowic.
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września odbyła się tegoroczna
edycja Jesiennych Biegów Przełajowych o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Ornontowice, tym razem
Tadeusza Zientka. Już na wstępie warto podkreślić, że za same już kontynuowanie tej sportowo-rekreacyjnej imprezy po swoich poprzednikach – Alfredzie Konarskim i Stanisławie Malczyku
– należą się nowemu przewodniczącemu słowa uznania.

XIII Jesienne Biegi Prze³ajowe
o Puchar Przewodnicz¹cego
Rady Gminy Ornontowice

Najmłodsza uczestniczka Jesiennych Biegów Przełajowych, Weronika Skrzypczak wraz mamą; weteran wśród startujących, Paweł Krupa;
rodzina Erfurt jako najliczniejsza w tegorocznych zawodach – startowali Patryk, Eryk, Aleksandra, Wiktoria i Malwina

Gorący posiłek serwowały panie z Zakładu Usługowo-Pomocniczego
dla Jednostek Oświatowych; Gizeli Siedlaczek podziękowania składa
Karol Zuber; a na koniec... pamiątkowa fotka organizatorów wraz
wójtem i przewodniczącym Rady Gminy



Olga Błońska

Paweł Barczyk

Julia Hoszek

Łukasz Pilny

Aneta Łobożewicz

Bartłomiej Jankowski

Patrycja Kielar

Jakub Boczar

Karolina Niemiec

Marcin Łobożewicz

Elżbieta Lewicka

Bogusław Łobożewicz



WYNIKI KLASYFIKACJI
 grupa przedszkolna dziewcząt
1. Olga Błońska, 2. Julia Siedlaczek, 3. Dominika Machulik

 grupa przedszkolna chłopców
1. Paweł Barczyk, 2. Piotr Marszałek, 3. Bartłomiej Conrad

 grupa klas I-II dziewcząt
1. Julia Hoszek, 2. Aleksandra Bednarek, 3. Małgorzata Spyra

 grupa klas I-II chłopców
1. Łukasz Pilny, 2. Bartosz Błoński, 3. Mateusz Żylski

 grupa klas III-IV dziewcząt
1. Aneta Łobożewicz, 2. Katarzyna Marszałek, 3. Anna Wyrobek

 grupa klas III-IV chłopców
1. Bartłomiej Jankowski, 2. Jakub Nocoń, 3. Szymon Szymura

 grupa V-VI dziewcząt
1. Patrycja Kielar, 2. Justyna Bijak, 3. Sabina Jezusek

 grupa V-VI chłopców
1. Jakub Boczar, 2. Kacper Modrzyk, 3. Wiktor Matysek

 grupa gimnazjalna dziewcząt
1. Karolina Niemiec, 2. Sabina Jabłonka, 3. Sandra Rachel

 grupa gimnazjalna chłopców
1. Marcin Łobożewicz, 2. Łukasz Zdunek, 3. Łukasz Gilner

 grupa kobiet open
1. Elżbieta Lewicka, 2. Barbara Łobożewicz, 3. Joanna Urantówka

 grupa mężczyzn open
1. Bogusław Łobożewicz, 2. Mariusz Filla, 3. Paweł Krupa





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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

