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Gmina Ornontowice otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za rewitalizację obiektu zabytkowego –
Park Gminny w Ornontowicach w kategorii „Rewitalizacja
przestrzeni” za wykreowanie urokliwego miejsca wypoczynku, za rozwiązania formalne i materiałowe adekwatne do skali
i wpisujące się w kontekst miejsca, zaprojektowane z dużą
kulturą i dbałością o detal.

Najlepsza Przestrzeñ Publiczna
Województwa Œl¹skiego
Wszystkim Mieszkañcom
i Sympatykom Ornontowic
pe³nych ¿yczliwoœci, rodzinnego ciep³a,
radosnych, zdrowych i spokojnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz dostatku i wszelkiej pomyœlnoœci
w Nowym 2012 Roku
¿ycz¹ w imieniu w³adz samorz¹dowych
i swoim w³asnym
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Wójt
Gminy Or
nontowice
Ornontowice

Tadeusz Zientek

Kazimierz Adamczyk

Projekt „Świadome kształtowanie ścieżki edukacyjnej
i zawodowej przez młodzież z gminy Ornontowice”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
pragniemy z³o¿yæ
Mieszkañcom Powiatu Miko³owskiego
¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia
w zdrowiu, radoœci i ciep³ej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaœ Nowy Rok
niech bêdzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeñ.
Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Lucjan Smolorz

Starosta Miko³owski
Henryk Jaroszek





4 grudnia

w sali widowiskowej ARTerii
Centrum Kultury i Promocji odbyło się
doroczne spotkanie barbórkowe, którego gospodarzem był ornontowicki samorząd. Wcześniej jednak przedstawiciele władz wspólnie z mieszkańcami,
pracownikami kopalń i emerytami tradycyjnie wzięli udział we mszy św.,
którą w intencji górników odprawił nasz
proboszcz, ks. Jerzy Kiełbasa.

Barbórka

Wêgla nie da siê
wyeliminowaæ

W Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniach od 29 listopada do 1 grudnia br. miały miejsce Europejskie Dni Węgla.
Nadrzędnym celem wydarzeń było uświadamianie Europejczykom, że nie można budować nowoczesnej Europy nie
wykorzystując potencjału, jaki niosą ze sobą pierwotne źródła energii. To na nich wciąż Unia Europejska będzie opierać swoje bezpieczeństwo energetyczne. Nowoczesne technologie mogą poprawić jakość pozyskiwanego paliwa. To korzystne rozwiązanie nie tylko dla klimatu, ale i dla lepszego
komfortu życia obywateli wspólnoty.
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grudnia 2011 r. – ta data z pewnością na długo wpisze się w historię Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ornontowicach. To właśnie w tym dniu druhowie odebrali spóźniony prezent mikołajkowy, a mianowicie nowy wóz bojowy dla naszej jednostki.

Nowy wóz bojowy
w OSP Ornontowice

W związku z nowymi przepisami dotyczącymi funkcjonowania i finansowania komunikacji publicznej w 2012 r., Zarząd Województwa Śląskiego będzie pośredniczył
w organizowaniu linii autobusowych wyjeżdżających poza teren powiatu. Bez
tego rozwiązania niektóre autobusy od
2012 r. przestałyby w ogóle jeździć.

z 1 listopada ok. godz. 12.50 dyżurny Komisariatu Policji w Orzeszu otrzymał telefoniczną informację o włamaniu na terenie prywatnej posesji przy ul. Polnej. Będący w tym rejonie dzielnicowi natychmiast udali się na miejsce zgłoszenia
i podjęli pościg za uciekającymi sprawcami. W wyniku pościgu policjanci zatrzymali
trzech młodych mężczyzn – mieszkańców
Czerwionki-Leszczyn – oraz odzyskali całe
skradzione mienie;
z 3 listopada w Komisariacie Policji w Orzeszu przyjęte zostało zawiadomienie
o uszkodzeniu drzwi mieszkania w bloku
przy ul. Żabik;
z 16 listopada zgłoszono włamanie do szafki ubraniowej na terenie KWK „Budryk” –
sprawca po uprzednim zerwaniu kłódki

Zmiany w po³¹czeniach
komunikacyjnych w 2012 r.

dokonał kradzieży telefonu komórkowego,
dokumentów i przedmiotów osobistych;
z 25 listopada w godz. 13.30-14.30 z niezamkniętego domu przy ul. Zwycięstwa nieznany sprawca dokonał kradzieży komputera
przenośnego;
z 25 listopada w godz. 17.30-18.30 pod nieobecność właścicieli domu nieznani sprawcy wyłamali zamek w drzwiach budynku jednorodzinnego przy ul. Miarki, dokonując kradzieży pieniędzy i biżuterii;
z 26 listopada ok. godz. 13.40 dzielnicowy z terenu Ornontowic podczas patrolu ul. Żabik ujawnił w sklepie fakt sprzedaży alkoholu bez zezwolenia. Policjanci Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Orzeszu zabezpieczyli przeznaczony do sprzedaży alkohol, co do którego
Sąd może orzec przepadek. W KP w Orzeszu

toczy się postępowanie o przestępstwo sprzedaży alkoholu bez zezwolenia w myśl przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu
przeprowadzili na terenie Ornontowic 21 interwencji – 5 domowych, 13 w miejscach publicznych i 3 inne. W listopadzie na terenie Ornontowic odnotowano siedem kolizji drogowych.

Z okazji zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz nadchodz¹cego Nowego Roku
¿yczê Pañstwu wiele spokoju, radoœci,
pewnoœci jutra i optymizmu, czasem
na przekór temu, co nas otacza.
Niech Nowy Rok 2012 bêdzie tym
w³aœnie, w którym spe³ni¹ siê Pañstwa marzenia.
Lucjan Kret
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grudnia w ARTerii Centrum Kultury i Promocji odbyła się uroczystość podsumowująca przypadające na ten rok obchody 20-lecia Samorządności Gminy Ornontowice. Wśród zaproszonych na to spotkanie gości znaleźli się m.in.
przedstawiciele samorządów z powiatu mikołowskiego, jak i samego starostwa.

20-lecie Samorz¹dnoœci

Gminy Ornontowice



N

iemal pół tysiąca zdjęć w albumie „Ornontowice w dawnej fotografii” wieńczy kilkuletni okres przygotowywania tej publikacji. To i tak tylko skromna
część spośród tysięcy, które w tym czasie przeszły przez nasze ręce. Co
oczywiste, tego typu pamiątek w domach mieszkańców Ornontowic jest jeszcze
mnóstwo, kiedyś jednak prace nad tym albumem trzeba było de facto… przerwać, aby wreszcie choć częścią z nich można było zobrazować coraz bardziej zamierzchłe czasy najstarszych pokoleń Ornontowic.

Pamiątki
z przeszłości







Stypendyœci
ornontowickiego
samorz¹du
24 listopada odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli władz samorządowych
z grupą dzieci i młodzieży, którym przyznano stypendium specjalne za okres II półrocza ubiegłego roku szkolnego. Tym razem w grupie stypendystów znalazło się
50 osób, same zaś stypendia wręczono już po raz 20.

STYPENDYSTKA
Z PRZEDSZKOLA
Alicja Wajszczyk

STYPENDYŚCI
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Wiktoria Mozgalik
Dorota Głosz
Agnieszka Buszta
Barbara Machulik
Agnieszka Rajs
Karolina Gołąb
Sylwia Kotwica
Izabela Mierzwa
Martyna Smerczek
Karolina Tomecka
Klaudia Wajszczyk
Martyna Siedlaczek
Wiktoria Szwerthalter
Adam Zuber
Daniel Gajda
Dawid Mrozik

STYPENDYŚCI
Z GIMNAZJUM
Agnieszka Malcherczyk
Franciszek Baron
Sebastian Oprzędek
Paweł Głodek
Jakub Zdrzałek
Klaudia Pisarek

STYPENDYŚCI ZE SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH
Emanuela Zajusz
Julia Zajusz
Piotr Mróz
Joanna Serafin
Klaudia Spyra
Ewa Serafin
Mirosław Szmaj
Dominika Słaboń
Bartosz Dudek
Rafał Dębski
Damian Szulc
Dagmara Styczyńska
Mateusz Zdrzałek
Ewelina Grabowska
Anna Borzejewicz
Ewelina Zdunek
Aleksandra Stachewicz

STYPENDYŚCI – STUDENCI
UCZELNI WYŻSZYCH
Mateusz Molenda
Monika Jabłońska
Maria Mierzwa
Magdalena Bieszke
Anna Kastelik
Marta Ulbrych
Agnieszka Prasoł
Magdalena Grzywok
Tomasz Polewczyński
Tomasz Pietrzyba



Który z filmów brytyjskich zaczyna się sceną wybuchu w londyńskim pubie? W którym legendarnym filmie amerykańskim sam Robert de Niro dał się namówić do
założenia różowego garnituru? Jeśli znasz odpowiedzi na powyższe pytania, to
quiz tegorocznego powiatowego konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych
English Speaking Countries nie stanowiłby dla Ciebie większego problemu.

English Speaking
Countries 2011











C

złonkowie ornontowickiego Koła
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów mieli w tym roku
bardzo bogaty i urozmaicony program
imprez. Znalazły się w nim ciekawe wycieczki, wczasy i inne imprezy. Najciekawsza była trzydniowa wyprawa do
Budapesztu, który zachwycił nas przepięknymi budowlami i pomnikami.

Aktywny rok
naszych emerytów

Świąteczna choinka to drzewko spełnionych marzeń, które po raz trzeci mieszkańcy Ornontowic dekorowali wspólnie
przy śpiewie kolęd. 18 grudnia każdy
mógł przynieść własną ozdobę lub skorzystać z gwiazdeczek wykonanych przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Ornontowic.

Wielkie strojenie œwi¹tecznej choinki



Prezenty dla najm³odszych

Wieczór z piosenk¹
przedwojenn¹
„Powróćmy jak za dawnych lat, w zaczarowan bajek świat…”
– tak właśnie muzycy ze „Śląskich Bajerów”, rozpoczęli wspaniały koncert z piosenkami przedwojennymi.







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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

Zapraszamy na

www.ornontowice.pl

