60 lat Szkoły Podstawowej

Małopolska i Podhale

Flamenco w ARTerii

Rękodzieło w bibliotece

HERB GMINY
PO ZMIANACH

Wieczór kabaretowy









Witamy

po nowemu!

Stojące przy każdym wjeździe do Ornontowic witacze nabierały w ostatnich
dniach nowego kształtu. Zdemontowano dawną konstrukcję i rozpoczęto
montaż nowych witaczy.

Gmina Ornontowice wœród najlepszych

22

listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich Gmina Ornontowice odebrała dyplom za
zajęcie 6 miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2011 w kategorii Gminy Wiejskiej.

Ornontowicka
moneta
okolicznoœciowa
Wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowa
emisja! 20-lecie odzyskania niepodległości administracyjnej Gminy Ornontowice. Z tej okazji można nabyć monetę okolicznościową o nominale 20
ORN, która została właśnie wydana! To
prawdziwa gratka dla numizmatyków.





TRWAŁA PAMIĄTKA NA 20-LECIE SAMORZĄDNOŚCI

Zmiany w herbie
naszej gminy

Herb gminy Ornontowice został uchwalony w 1993 r. Nawiązuje do wydarzeń historycznych okresu walk niepodległościowych (plebiscyty, powstania śląskie), kiedy to Śląsk
opowiadał się za przynależnością do Polski.

PROJEKT PLANU
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
GMINY ORNONTOWICE

Kasztanowce pod sta³¹ opiek¹
W październiku i listopadzie br. podjęto kolejne działania w ramach ochrony 11 kasztanowców białych, rosnących w części gminnej Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego w Ornontowicach, przed szkodnikiem, jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek.



W

poprzednim wydaniu
„Głosu Ornontowic” zapowiedzieliśmy powrót do wspomnień z poprzednich, wcześniej
nie opisanych wycieczek strażackich. Oto kolejna porcja wrażeń.



Stra¿acy w akcji
…nieogniowej (2)

TATRY
Organizatorzy, druhowie Benek Kasprzycki, Karol Zuber i Tadek Szymała
termin wycieczki ustalili na sam początek października, a miejsca noclegowe
znaleźli w Czorsztynie w urokliwym, godnym polecenia Gościńcu pod Smrekami.
W piątek, 1 października wyruszyliśmy więc w kierunku Tatr. Piątkowe popołudnie i wieczór spędziliśmy na basenach termalnych w Bukowinie Tatrzańskiej. Obiekty termalne obejmują 12 basenów, a temperatura wody utrzymuje
się w granicach 28-36°C. Przedtem zjedliśmy obiad w klimatycznej najstarszej
zakopiańskiej karczmie „U wnuka”, która
znajduje się w drewnianym domu, wybudowanym około roku 1850. Tu mieściła
się pierwsza restauracja, pierwszy sklep,
pierwszy urząd pocztowy, a później – także pierwsze kasyno i czytelnia z biblioteką. Następnie odwiedziliśmy zabytkową nekropolię na Pęksowym Brzyzku
– pierwszy zakopiański cmentarz, powstały w połowie XIX wieku, na którym
chowano ludzi wybitnych i zasłużonych
dla Zakopanego, Tatr i Podhala.
Sobota, 2 października też była pełna wrażeń. Krupówki – reprezentacyjna
ulica w Zakopanem, Wielka Krokiew –
największa w Polsce skocznia narciarska
nazwana imieniem narciarza Stanisława

z 3 października w Komisariacie Policji
w Orzeszu złożone zostało zawiadomienie
o włamaniu do szafki ubraniowej na terenie łaźni KWK „Budryk”; sprawca w dniu
28 września, po zerwaniu kłódki w szafce,
dokonał kradzieży telefonu komórkowego
wartości 180 zł na szkodę mieszkańca Jastrzębia Zdroju;
z 5 października około godz. 4.00 po uprzednim wyłamaniu drzwi wejściowych do sklepu Delikatesy Centrum przy ul. Orzeskiej
sprawcy dokonali kradzieży alkoholu i wyrobów tytoniowych;
z 13, 19 i 20 października z rejonu Zespołu
Szkół przy ul. Zwycięstwa dokonano kradzieży rowerów, „Gianta” koloru białego
i dwa rowery „Kross”;

Marusarza, wyjazd kolejką na Kasprowy
Wierch położony w grani głównej Tatr
i znajdujący się zarazem na granicy polskosłowackiej. I spacer po tatrzańskich zboczach z widokami zapierającymi dech
w piersiach. I śnieg u progu jesieni. Późnym popołudniem byliśmy też w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, wybudowanym jako
votum za ocalenie życia papieża Jana Pawła II po zamachu z 13 maja 1981 r.
W niedzielę, 3 października – powrót.
W Dębnie (dekanat Niedzica), wstąpiliśmy
do średniowiecznego drewnianego kościółka pod wezwaniem Michała Archanioła wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Trafiliśmy na uroczystość odpustową.
Ostatnim etapem naszej wycieczki był Park
Miniatur „Świat Marzeń” zlokalizowany
w niewielkiej miejscowości Inwałd w województwie małopolskim. To jedyne miejsce, w którym możliwa jest podróż dookoła świata w ciągu jednego dnia.

z 18 października na parkingu przy ul. Akacjowej sprawca dokonał krótkotrwałego użycia
samochodu Ford Escort, który to samochód
uszkodził, a następnie porzucił;
z 21 października policjanci Grupy Szybkiego Reagowania KPP w Mikołowie, podejmując działania po uzyskaniu informacji
o prawdopodobnie nietrzeźwym kierującym pojazdem, zatrzymali na ul. Zamkowej samochód marki Toyota, którym kierowała 33-letnia mieszkanka Ornontowic; kierująca znajdowała się w stanie nietrzeźwości – wynik badania wykazał 2 promile alkoholu;
z 26 października policjanci WRD KPP w Mikołowie na ul. Chudowskiej zatrzymali 41-letniego mieszkańca Ornontowic, który kiero-

Za miesiąc opowieść o wizycie u króla
Karkonosza.

wał samochodem marki Opel, będąc w stanie nietrzeźwości (1,05 promila);
z 27 października pasażer autobusu linii 636
uszkodził drzwi i wycieraczkę szyby, powodując straty w wysokości około 250 zł na
szkodę PKM w Gliwicach;
z 29 października policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu zatrzymali na ul. Zwycięstwa
50-letniego mieszkańca Ornontowic, który
kierował motorowerem, będąc w stanie nietrzeźwości (2,09 promila).
W sumie w ubiegłym miesiącu policjanci
Komisariatu Policji w Orzeszu przeprowadzili
na terenie Ornontowic 23 interwencje – 11 domowych, 8 w miejscach publicznych i 4 inne.
Ponadto odnotowano w październiku dwie
kolizje drogowe i jeden wypadek – na ul. Zwycięstwa został potrącony 24-letni mieszkaniec
Mikołowa. lk





JUBILEUSZ 60-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Czy wiele siê
60

lat temu, dokładnie 3 listopada 1951 r., próg nowego budynku Szkoły
Podstawowej w Ornontowicach przekroczyły w uroczystym pochodzie
dzieci z rocznika 1944 wraz z gronem pedagogicznym, na czele z ówczesnym dyrektorem szkoły Dominikiem Grytem. Jak wiele się od tego czasu
w szkole zmieniło, mieli okazję dowiedzieć się wszyscy uczestnicy obchodów
60-lecia szkoły zorganizowanych w dniach 3-5 listopada br.



zmieni³o?







Tak miejscowi, jak i okoliczni pszczelarze oraz członkowie
chóru „Jutrzenka” wzięli niedawno udział w wycieczce do
Kamiannej, niewielkiej miejscowości w Małopolsce (gmina
Łabowa), która słynie z zabytkowej cerkwi, współcześnie
zamienionej na kościół katolicki, ale też Domu Pszczelarza –
ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Polskiego Związku
Pszczelarskiego.

Kamianna godna uwagi









17

listopada od godz. 18.00 sala gim
nastyczna gimnazjum stała się
oazą śmiechu za sprawą występu kabaretowego. VI Ornontowicki Wieczór Kabaretowy był kolejną z imprez, które powstały z inicjatywy Rady Rodziców i Dyrekcji Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach.

WIECZÓR KABARETOWY
W GIMNAZJUM

Laureaci konkursów
z zakresu górnictwa
18

listopada w siedzibie Wyższego
Urzędu Górniczego odbył się finał
Wojewódzkiego Konkursu BHP dla
uczniów kształcących się w zawodzie
górnik eksploatacji podziemnej i technik
górnictwa podziemnego, pod hasłem
„Bezpieczny skok z bhp do górnictwa”.





Zaduszki
w ARTerii

Viva Flamenco

URZĄD GMINY
ORNONTOWICE
OFERUJE

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 9/104
o powierzchni 33,30 m2
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 9/205
o powierzchni 33,50 m2
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 9/405
o powierzchni 33,50 m2
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 9/408
o powierzchni 27,70 m2
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 11/306
o powierzchni 33,50 m2
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 11/411
o powierzchni 18,50 m2
LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. ŻABIK 13/210
o powierzchni 33,30 m2
SZCZEGÓŁY
DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI:
URZĄD GMINY ORNONTOWICE
TEL. 32 33 06 229
LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ
GMINY WWW.ORNONTOWICE.PL









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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

