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Bowerem do Santiago...

Jaz z częściowym oddaniem do
użytku nowego budynku Urzędu
Gminy, w krajobraz ornontowic wrósł
również Bank Spółdzie|czy. Jeszcze

parę |at temu z nazwY okreś|anybył jako
,,orzeski,,, obecnie zaś- po ko|ejnym po.
łączeniu - f unkcjonuje już jako ,,orzesko-

knurowski''' Warto jednak pamiętać, iż

jego korzenie sięgają ornontowic i to
właśniedo roku 1904 odwołuje się iu.
bileuszowa data jego ornontowickich
początków.

Być może z perspektywy ornontowic nie
wydaje się to oczywiste, to jednak oK Bank

Spółdzielczy należy do największych w Polsce(|). W ścisłejczotówce krajowej lokują .eo
wymieme wskaŹniki' o Czym zresztą zupełnie
obiektywnie przesądzają pubI ikowane rankingi
i badania niezaleznych ekspeltów. Swiadczą
o tym także prestiżowe na-Erody i wyróżnienia' którymi oK Bank Spółdzielczy może się

poszczycić'

Tymczasem jak na jubileuszowy rok przystało' nie brak okazji do świętowania. Jubile-

0K Bank Spółdzielczy

rodeln. . . z 0rnontowic!

uszowy festyn odbył się m.in. w orzeszu, gdzie

jego uczestnicy w ramach konkursu ,,Wymarzone wakacje w zasię.eu ręki'' _ mogli się-

gnąć po nagrody w postaci bonów pieniężnych

do zrealizowania w biurze podróży. Nade

wszystko warto podkreślić'iż oK Bank Spółdzielczy re,sularnie wspiera szeree inicjatyw
społecznych i organizacji' na co przyktadów
nie brak także w naszych omontowicach.

W ramach obchodów l 05-lecia zaplanowano również Jubileuszową Galę' która z udz\ałem licznie zaproszonych gości_ w tym także

władz samorządowych - odbędzie się nieba.
wem w Zabrzu. Z kolei w samym centrum
Chorzowa, przy ul. Wolności _ lada dzień zostanie otwarta kolejna placówka oK Banku
Spółdzielcze.eo; Naszego Banku.
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Nowa o|acówka w Chorzowie czeka na otwarcie
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Po ki|ku miesiącach spotkań iprac nad statutem,3 czerwca br' oficja|nie powoła-

no do życia Forum Aktywności Społecznej ornontowic. Jest to pierwsza tego
typu inicjatywa na terenie naszej gminy, która skupia w swoich szeregach stowarzyszenia o]az glupy nieformaIne działające na jej terenie.
Forum Aktywności Spotecznej ornontowic
postawiło przed sobą dwa cele' Przede wSZystkim stworzenie płaszczyzny komunikacji po-

między poszczeeó|nymi slowarzyszeniami

i grupami nie|ormalnymi zajmującymi się
dziaIalnością spoIecznikowską w ornontowi-

cach. Pierwsze efekty współpracy członków

FASo będzie

można oglądać już wkrótce przy

okazji festynu z okazji,'Pożegnania Lata''.
o Czyfi| w dalszej częściartykutu'

Dru'gie zaclanie. które Stawia przed sobą
nowopowStałe stowarzyszenie, to umożliwienie or.eanizacjom-członkom dostępu do środ-

2

ków finansowych pochodzących z funcluszy
europejskich. Na terenie Ornontowic dziata

prężnie kilka stowarzyszeń, które jednak ze
wz.elędu na status prawny (Stowarzyszenle
zwykłe) nie mogą Starać Się o fundusze zewnętrzne niezbędne dla ich działalności' Po
uzyskaniu przez FASO statusu stowarzysze-

nia rejestrowego, które może się o takie środki starać, kazdy z cztonków _ poprzez Forum
_ będzie mó.eł ubiegać się o granty finansowe
na wybraną przez siebie działalność.
FASO czeka jeszcze co prawda procedura
rejestracyjna w Krajowym Rejestrze Sądo$1łos ltnontowit

wym, jednak jego cztonkowie już od samego
początku pracują nad inicjatywami skierowanymi do mieszkańców gminy. Już 29 sierpnia
będzie mozna zobaczy ć oficjalny ..debiut'' stowarzyszenia na festynie z okazji ''Pożegnania
Lata'' (przy współpracy z GDKiB). GwoŹdziem programu jest spot motoryzacyjny' który zostanie urozmaicony efektarni pracy członków Forum (skecze, występy. itp'). Swój finał
będą miały również zaplanowane przez stowarzyszenie rozgrywki sporto\^/e w piłce nożnej' koszykówce oraz siatkórt'ce. Mamy nadzieję, ze program festynu połączony ze słoneczną pogodą zapevrni rozrywkę na wysokim
poziomie.

Na zakończenie chcielibyśnly zaprosić do
współpracy narzecz FASo wszy,stkie zainteresowane osoby. Działalnośćw :itowarzyszeniu to nie tylko możliwośćrealizacji swoich

pomysłów' ale również rnożliwośćwzięcia
udziału w wielu przedsięwzięciach skierowa.
nych do mieszkańców omontou ic.

IASO
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Szanowni Mieszkań,y,
Sympatycy Ornontowic!
W sietpniou,\'m nunrcEe ,,Głosu omontowic,, więcej

o bezpieczeństv,ie, dlatego chciatbym zwrócić Państwa
uv1,agę na at^.kut ,,Bezpieczne omontowice,, na str. 4
i5, ]u: pruu,ie osienl lat płacimy dośćdużo za to, ahy
v, oltlotltou,icaclt b1,to bezpieczniej i nie traciłem nadziei,
że uda się nant to osiągnqć. odbyto się wiele roboczych
spotkań: Kontendantenl Komisatiatuw oneszu oraz policjantanti kontruktowymi i teraz - czytajqc' ten attykut tw,ietd:ę, :e v,afto byto. Kiedy tynx naszym dziataniom
ptzl'jd:ie jes:(':e z pomocq pnygotowywany monitoing,
pov,itltto być już tylko lepiej, Niech rueczywiście ,,. ' .aktualne stanie się sfotmutowanie >>zero tolerancji<< dla bezmy,ślnego nis:czenia nasze80 otoczenia,,
.

jes;c:e któtka infotmacja dla mieszkańca nadal zaniepokojonego drogim rowercm dla wójta. otóż rower
I

ma się dobtze,jest jeżdżony, Czyszczony, zadbany i bez-

piecznie garażowany w Unędzie Gminy, a koszĘ jego

zakupu zv,rócity się co najmniej dwub.otnie, biorqc pod
uwa7ę koszt napisanych, ale nie zaptaconych pnez gminę na ten temat anykułów.
Prctensje dziennikany do ntnie sq niczym nieuzasadnione, bo to nie ja szukatent tozgtosu i nikogo do pisania o rowene dlaWójta nie nanlawiałem. Kupiliśmy po
prostu ponqdniejszy, stużbowy l.ower, który po vvyjściu
gospodarki z kryzysu może o wiele więcej kosztować.
Na rowelze zaśjeżdżęnie tylko w piqtki, ale wtedy,

gdy czas mi na to pozu,ala. obiecuję jednak, że jeżeli

W poszukiwaniu pamiątek
Powstania Warczawskiego
Z początkiem sierpnia br. na ręce wójta gminy wpĘnęło pismo od prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Hanny
Gronkiewicz.Waltz. Przychylaiąc się do jej prośby,treśó tego
pisma publikujmy w całościponiżej.
Szanowny Panie Wójcie,
l sierynia 1944 loku jest jednq z najważniejszych dat w histolii
Polski. Wybuch Powstania Warszawskiego byt wyrazem dążenia do
odzyskania wolności c'atego Natodu udryczonego pięcioletniq okupacjq hitlerowską.
Wspontinajqc Sieryień 1944 loku pamiętany nie tylko o tych,
któtzy polegli z broniq w ryku, ale też o cywilnych ofiaruch teroru i
tlagedii mieszkańców Warszawy wypędzonych z miasta' które zostało skazane nafizyc'znq zagtadę i metodycznie zniszczone.
okoto 400 tysięcy warczawiaków, pozbawionych dobytku i wy.
pędzonych ze swojego ntiasta po upadku powstania, plzettwato dzięki
pomocy i życzliwościZe strony ntieszkańców Polski, któtzy pnyjęli
ich pod swój dach.
Za to wszystko, Za tę jedynq w swoim rcdzaju pomoc, któtcj
ntiatq może być jedynie og,"omna wdzięczność, w inieniu miesz.
kańc'ów Warszawy pruqnę serdecznie podziękować mieszkańcont
gntiny OmontowicePrugnienty, aby tegorcczna rocznica Powstania Watszawskiego
Stąła się okazją do podjęcia pńby dotarcia do nieznanych infotma.
cji o losach warszawskich uchodźców. Prugniemy udokumentować
i ochonić plzed zaponnieniem świadectwo duchą i ofiamościpolskiego społeczeństwa. Dlatego Zwlacam się z plośbq o pnekazanie
nam infotmacji o nieznanynt bqdź zapomnianym wkładzie i zastugach ntieszkańców gminy omontowice _ o wszelkich fomtach po.
mocy udzielanej uchodźcom z Warszawy. Zależy nam na tym, aby te
świadectw,a uttwalić i zachować w pamięci dla pnysztych pokoleń,
Pozostaję z szacunkienl i nadziejq na Pana pomoc i ztozumienie.

Prezydent miasta stołecznego Warszawy
H an na G ro nkie w ic z-W altz

osoba tak batdzo zaintercsov,ana rowerem dlaWójta się
ujawni, to będę się u Niej zgtaszat wyjeżdżając w teren.

Z pozdrowieniem
Kazimierz Adamczyk
Wójt Gminy ornontowice
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Na okładce: Tadeusz Zientek - przewodniczący
Komisji Rozwoju' Infrastruktury i Porządku Pu-

bliczneeo Rady Gminy Ornontowicel inicjator utwo-

rzenia sekcji Stowarzyszenia Dalekowschodnich
Sztuk Walki
z której ornontowicka mło-

lilFoBMAcJA DtA osóB
UBJEGAJĄGYoH

''TAo'.'

dzież triumfuje międzynarodowe sukcesy sportowe.

slĘ o śwnoczEl||A BoDz|l{]{E

I O SWIAIICZE]IIA Z FUI{BUSZU ALIME]{TACYJIIEGO
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej informuie, że w bieżqcym roku wprowadzono udogodnienie d|a mieszkańców Gminy
ubiegajqcych się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia
z funduszu alimentacyjnego.

W siedzibie GOPS wraz

z wnioskiem o ww. świadczenia

mozna składać od dnia 1 sierp-

nia 2009 r.. natomiast wnioski na

świadczenia rodzinne od dnia
1 września 2009 r.
Przypominamy również., ż.e
od 1 listooada 2009 r. do wniosku o jednorazową zapomogę
z tytułu urodzenia dziecka (tzw.
czeń. Wydane zaświadczenia becikowe) oraz o dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu uro.
o dochodach Urząd Skarbowy
dzenia dziecka wymagane bębędzie bezpośrednioprzekazy.
wał do tutejszego ośrodka
dzie orzedłoż'enie zaświadczenia o pozostawaniu matki pod
Gminny ośrodekPomocy
Społecznej jednocześnie inforopieką |ekarza co najmniej od
muje, ze wnioski na świadczenia 10 tygodnia ciązy do porodu.
można złożyćwniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach
za rok 2008 przez Urząd Skarbowy w Mikołowie' które 'jest niezbędnym dokumentem W usta|eniu prawa do powyższych świad-

z funduszu alimentacyjnego

fiłos 0rnontouir
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Z głębokim za|em przyjęliśmy wiadomoŚc
o nagtej i niespodziewanej śmierci

zasłuzonej dziaŁaczki
Koła Gospodyń Wiejskich w ornontowicach
oraz aktorki grupy teatralnej ,,Naumiony"

śp.MARII

BONDZA

Składamy kondolencje wszystkim tym,
którzy mieli szczęście IąpoznaĆ
i wspótpracować, tak jak my.
Dyrekcja i Pracownicy GDKiB w Ornontowicach
nr 88 sierpień 2oo9

Artykuły, które ukazały się w dwóch poprzednich wydaniach ,,Głosu ornonto.
Wic,'stanowiĘ wstęp do spraw najważniejszych, czy|i tych, które tak naprawdę

Dni popełniania przestępstw

dotykają mieszkańców gminy ornontowice , zakłócaią normaIne funkcjonowanie
społecznościlokalnych i budzą zgorszenie nas wszystkich.
Poprzednie szkice miały za zadanie

przedstawić Państwu choć w skrócie na.jnowszq historię działania Policji w ornontowicach, jak i konkretne osoby' które zajmują się zapewnieniem porządku i podniesieniem poczucia bezpieczeństwa na terenie

ornonlowic' Teraz zajmijmy się tym.
z czym policjanci w Ornontowicach spotykają się na co dzień.

Zestawienie liczby przestępstw w okresie od stycznia do czerwca 2009 r. pokazttje, zjakimi przestępstwami i w jakim
rozmiarze mamy do czynienia w Ornontowicach:

Powyższe zestawienie mogłoby cieszyć

_ spadek nastąpił praktycznie we

wszystkich

kategoriach:

}minimalnie mniej włamań,
ż wyraźny spadek kradzieży.

}brak przypadków kradzieży pojazdów' co
zastuguje na podkreślenie jeśliwziąć pod
Uwagę znacznq liczbę takich zdarzeń
w roku 2008,

}brak przestępstw rozbójniczych _ czy|i
zr]arzeń. w których sprawca używa
przemocy w stosunku do pokrzywdzonego, jednocześnie dokonując kradziezv.

Jak Państwo widzą, na1|iczniejszą grupą
zdarzeń jest ta, określana mianem n/n _ czyli
w momencie zgłoszenia pokrzywdzony a|bo
nie potrafił podać konkretnej pory popetnie-

)zaledwie jeden odnotowany przypadek po-

nia przestępstwa. albo czas jego popełnie-

BEZPIECizNE

Kategorie przestępstw

bicia.
>mniej przeslępslw w kategorii inne.

} '..i niestety, ale

o tym będzie jeszcze

mowa w dalszej częściartykutu, jedyna

!
I

Włamania

l

Bójki i pobicia

kategoria _ prócz przestępstw dro.eowych. w której widoczny jest wzrost _
to zniszczenia mienia.

pryWatne ' Przestępstwa seks.
Kradzieze mienia
I lnne
Kradzi|eŻe pojazdÓW
P-Stl'rya drogowe
Rozboje
I Zniszczenie mienia

Jako ciekawostkę chciałbym pokazać.

w

Tak wyglądający, mocno ciężkostrawny
,,tort'' zdarzeń zawiera pięć kategorii przestępstw:
}włamania prywatne,
>przestępstwa drogowe - przede wszystkim
zatrzy mania nietrzeźw y ch kierujących,

jakich dniach i godzinach były popeł.

niane ujęte w powyższych tabęlach zdarzenia:

Godziny popełniania przestępstw

- czyli

dnia, czy|i poniedziałek. wtorek i środę.

Najmniej zdarzeń odnotowano w niedzie|ę'
Jeśliuogólnić: najsi|niej zagrożona pora dnia
to przedział czasowy pomiędzy .eodzinami
10.00 a 22.00.

Działania po|icjantów to nie tylko ściganie sprawców przestępstw i przeciwdzia|anie ich popetnianiu. To również' araczej
przede wszystkim. codzienna praca i wy-

konywanie dziesiątek czynności' które

określane są mianem interwencji. Interwen.
cJe pogrupowano w trzy kategorie: domowe' publiczne oraz inne. Zebrane danę za
okres od stycznia do końca czerwca 2009 r.
obrazują |iczbę interwencji w gminie omon-

żkradzieze.
żzniszczenia mienia,
} inne

nia określałna okres. którego nie da się ująć
w podane ramy.
Poza tym w ornontowicach największa
|iczba zdarzeń przypada na początek tygo.

oszustwa' przestępstwa ro-

clzinne oraz wszystko. co nie mozna przy-

towice:

pisać do pozosla,fych kategorii.

Interwencje

>bójki ipobicia.

Kolejność podania wynika z częstotliwościwystępowania danego przestępstwa. Najlepiej zobrazuje to kolejny wykres, w którym dla porównirnia podana została liczba
zdarzeń z ubiegłego roku:

nil ;il
Jak widać interwencji wcale nie byto

mało _ l ó7 podjętych działań policjantów _
czyli średnio moznaprzyjąć, że nie było dnia

przez minione pół roku bez interwencji na

fl : tO,q l 'I

4

terenie ornontowic. Jeślidodać do tego Iiczbę popełnionych przestępstw , z całą pewnościątaką kalkulację mozna przyjąć'

rtl

$los otnontowit
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Jednocześnie ponownie zaurt'ażanr1. spaclek liczby podejmowania działari przez Policję w porównaniu Z t\'nl slnl\Il1 okresenr
roku 2008. Z punktu 'uridzcniir Policii. taki
sfłn rzeczy lo poz)l\ \\ nł znlilurll suseruj4ca wzrost bezpieczeristu u nr.r tL'rL'nie dziataniaKomisariatu Policji u OrzeszLr. Czy jednak tak samo sąclzlt lllie'zklltic},.] Badania
irnkietowe przepro\\ r.rrlzt-rr.lu' rr 2008 r. przer

Komendę Powiattlrrl Policji rv Mikołowie

zdają się potwierdzltt.. że nlieszkańcy ornontowic czu.jl .ic rt .ii, 'itlt rlliejscu zantieszkania bezpie. zrtie. Jcdnlrk pojuwiaj4 się niepokojące srgllałr nltiri iące jak daleko jeszcze clo stanu idealneso.

Skoro ograniczona została dynamika

nl.ZĆstcp\t\\ . |()lel)cjlt|ni sprawcy nie czują
sie .|uż bezklnli. a cześćz osób, które po-

pełniał1 przestepstwlt zna|az|a się w zakła-

sność'co tworzymy i utrzymujenly płacąc
Czynsz, podatki czy w kirżdy inny sposób
uczestnicząc w koszlac|t ulrzylrlitnia gminy.
szkoły, bloku rnieszkalnego czy placu zabaw.
Ktośpowie przeciez manry Policję, zatrudniarny dzielnicowych; to ich, nie nasza
Spraw.r. Tak. Policja, jak pisałem w pierwszym artyku|e w ''Głosie ornontowic'. jest
.,(. . . ) uzbrojoną formac. j4 służącąspoteczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ]udzi oraz do utrzymania bezpieczeń.
stwa i porządku publicznego''. Czy to jednak
zwalnia pozostałycIr z odpowiedzialności?
Dlaczego tak skwapliwie pilnujemy tego dobytku, który bez wątpliwościrnożemy na.
zwać.,własnynl'.. a bywa jak odwracarny się
widząc niszczenie drzwi na klatce schodowej,
wiirt autobusowycli czy ławek. Jaka tak naprawdę jest różnica'] Skoro i to i to zmuszeni

ORNONTOWICE
dacli kamyclr _ teraz mozna przejśćdo kolejnego etapu prźrcy Policji w ornontowicaclr związane.eo już bezpośrednioz potrze.
barni mieszkariców. Jak już wcześniejwspo-

mniałenl, jedyną kategorią przestępstw' która nie ztna|ała _ it wręcz odwrotnie liczba
tych zdarzeń rośnie _ to zniszczenilr ltlienia.
Temu zagadnieniu byto poświęconespotkanie władz gnriny ornontowice z komendantern Komisariatu Policji w Orzeszu. kierow-

nikiem Rewiru Dzielnicowych rł' ornontowicach i dzielnicowymi z terenu Ornontowic' które odbyło się w nraju 2009 r. Poddano dyskusji sposób i jakośćpracy policjantów w kontekście rosnact,clr kosztów
naprawy dewastowanego mienia kontunalnego. szukając sposobtI zntienierlilr tĆgo sli.l-

nu rzeczy. W grninie Ornonton ice przygot()wywilne są pro.1ektv Irlonitorilletl nliejsc
newralgicznych z punktu rviclzenia zapewnienia bezpieczeń strva i przec ilt'dział ania za-

chowaniom chuli.eańskinr. Jednocześnie
ttstalono, że dzielnicowi nruszą być silniej
zwiz1zani z mieszkańcarl-ri swoich dzielnic,
znani iln osobiście i gotori i cnerg'ie znie re-

agować na zgtaszane przez rnieszkariców
problemy.

Celem dalszej pracy Rewiru Dzielnicowych będzie wspólne z rnieszkaricalni przeciwdziałanie dalszemu postępowirniu dewastacji wiat przystanków autobirsowycl-t,
ławek, koszy na śmieci oraz klatek sclrodo.
wych, pomieszczeń piwnicznych i innych
rniejsc związanych z codziennynl życiern
rnieszkańców ornontowic' Nie rnozna nad
tymi faktami przejśćdo porządku dziennego. I tak jak dzielrricowi nie mogą pozostać
na to obojętni' tak trudno by nlieszkańcy pozostawali w takiej sytuacji biemi. To przecież nikt inny jak nasi sąsiedzi, nłodziez znana nam z widzenia czy mieszkająca w są.
siedztwie często przyczyniają się do takiego'
a

nie innego stanu rzeczy. Dlacze.qo mają

bezkamie niszczyć to' co stanowi naszi1 wta-

jesteśmyutrzyrnywać, a i przecież korzystamy Z tego publicznego dobra i chcielibyśmy,

by było ono nie ty|ko nieuszkodzone, ale

ładne. zadbane i czyste. Więc skąd ta nieclręć

do walki o utrzymanie porządku juz za
drzwiami nasze-qo mieszkania czy za ogrodzeniem naszej posesji?
Z

oczywiście każdy

nas ma uzasadnione w większym bądŹ

mniejszyrn stopniu urazy dotyczące kontaktów z instytucjanri publicznyni. Za|, ze nie
tak sprawy się potoczyty jak miały, że nie
w ten sposób powinien się zachować dany
pracownik; czy to Policji ' czy Urzędts. czy
też opieki zdrowotnej. Nie zawsze jesteśmy
gotowi na przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z policjantem przyjmującyrn zgłoszenie, kt(rry zapewne zapyta nas o nazwisko,
adres czy nunrer teletbnu. Być może nawet
poprosi o nierozłączirnie się w przypaclku,
gdy zdarzerrie dzieje się ,,na gorąco'., by w jak
najszybszy i najdokładniejszy sposób dopro.

wadzić policjantów na rniejsce zdarzenia,

wszystkim doprowadzić do zaIrzy_
mania sprawców. Jednak dane zgłaszającego tak naprawdę nie są istotne w porównaa przede

tjłns łlnontowir

niu z tyrn, jak cenna jest informacja o dziejąsię niszczeniu mienia czy innyrn popełnianym przestępstwie. Jak wówczas skutecznie działa Policja mogą powiedzieć te osoby,
które dzwoniąc i obserwując zdarzenie widziaty jak szybko na miejscu pojawit się radiowóz, a Sprawcy przestępstwa zostali zatrzynlirni lub uciekli spłoszeni i do zdarzenia
nie doszło. Taki przebieg interwencji daje
ogromną satysf akcję pracującym Policjantom
i marrr nadzieję, że osobie, dzięki ktćlrej funkcjonariusze mog|i osiągnąć sukces.
Policjanci są do Państwa dyspozycji. Stanowią środek do osiągnięcia celu. jakinl jest

cyrl

podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa nas wszystkich. Jednak bez Państwa
udziału' bez zainteresowania tym. co dzieje
się woktił' będziecie Państwo obserwowali
bezradność i nieporadność działań Policji.
Policjanci.dzielnicowi chcą dla Państwa
i z Paristwem pracować. żeby przystanki autobusowe nie straszyły wybitynli szybami.
mury nie odstręczały kolorową bazgranirrą,
a idąc clrodnikiem nie trzeba się było potykać o leżące śn-rieci z wywrócone.eo kosza.
Nie pozwó|my kilkunastu osobom wyciągać z naszych kieszeni kolejnych pieniędzy
na Ilaprilwę niszczonego nlienilt. Uczeslnicznry w życiu naszej Gnriny. Korzystajrny
z możliwościkontaktu z dyżurnyrn Komisariatu Policji, a przede wszystkirn zdziell-ticowym. Niech aktua|ne stanie się sfonnułowanie ,,zero to|erancji'' d|a bezmyś|nego
niszczenia naszego otoczenla.
W ko|ejnyrn numerze ',Głosu ornontowic'' pojawi się zapowiadana mapa ornontowic z wizerunkami dzielnicowych. a także inlbrmacjami pomocnymi w nawiązaniu
kontaktu z tynli osobanli oraz instytucjarni
pomocowymi z pobliskiego rejonu. Od
września również rnapa będzie dostępna na
stronie internetowej Urzędu Grniny w ornontowicaclr w zakładce: ,,Po|icja w ornontowicaclr''. Równolegle: począwszy od ko-

lejnego numeru ,.Głosu ornorrtowic'' i na
stronie intemetowej Urzedu Grniny pojawi
sie kronika kryminalna.
Niniejszy oraz poprzednie dwa artykuły
stanowiły wstęp, mający na celu wprowadzenie w cykliczne relucjonowrrnie pracy
Rewiru Dzielnicowych i Komisariatu Policji w Orzeszu. leszcze raz zapraszam do
aktywnego uczestnictwa w pracy dzielnicowych, odarcia z anonimowości sprawców
iszczenia infrastruktury coraz ładniejszycIl
i zadbanych Ornontowic. (/t)

n
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ABSOLWENCI

GTMNAZJUM W ORNONTOMCACH
w RoKU SZKoI.NYłI 2008/2009

Wych' mgr Monika 0rłowska-Przybyła
Bukowiec Grzegorz
Chmurczyk Mateusz
CieŚ|iński
GabryŚ
Jadasz
Jeleń
Kotlorz
Małczyk
Nowara
Nowrot

Rafał
Łukasz
Helena
Justyna
Piotr
Monika
Dawid

Grzegorz

Rzymski Symeon
Sitek Sabina
Sosna Tomasz
Strze|ecki Mateusz
Szulc Damian
Warzecha Sandra
Wiekiera lzabela
WiIczek Sy|wia
Zdrzałek E|iza
Zymełka Marcin

*Ą.^;*-\.
wych. mgr inż. Anna Profaska
Andrzejczyk
Bakoń
Barczyk
Duczek
Jakubowski

Ewe|ina

Damian
Michał
Michał

Patryk

Paściak Adrian
Pawłowicz Marcin
Pensińska Dagmara
Rak Agnieszka
Serafin Eliasz

KasperekGrzegorz SiedlaczekMichał

Patrycja
Jakub

Słupik KaroIina
Zdunek Ewelina
KrawieczekSzymon ZientekWojciech
Madeja lzabela

Knopik
Krawczyk

wych. mgr E|żbieta Lewicka
Adamczyk Wolciech
Bijak Rafał
Boczek Artur
Cybula Paulina
Długaj DaWid
Dryja Joanna

Franiczek Paulina
Hapeta Karolina
Jaworski Dominik
Kasprzycki Jakub

Kastelik Natalia
Kilka Beata
Kmicińska Zaneta
Kwoska Karolina
Motek Marzena
Rajs Dawid
Sitko Dorota
Spyra Joanna
SwadŹba MateusZ

Szymura Łukasz

fłos l|rnolrt.lrir,
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wych. Magdalena Breia
mgr Karol Zuber

BarteczkoMonika NurkiewiczWiktor
Bieniek

Mateusz

0głoza Monika

Bartosz Osika Dariusz
Detyna Marek
Rajs Monika
Hibszer Mirella
Spyra Agnieszka
Jabłoński Radosław Spyra Marcin
Kaoica Marta
Szweter Tomasz
Kusyk Marcin
Tkocz Aneta
Bigos

Liszka lwona

oGŁoszENlE

DOFINAIISOWAI{IE KOSZTOW ]IAUKI

WNIOSKI W SPRAWIE

STYPENDIUM SZKOII{EGO
do 15 Września
-

Urząd Gminy ornontowice informuje,
iz wnioski w sprawie pomocy materialnej
tj. stypendium szkolnego - będą przyjmowane
od dnia 1 wrześniado 15 wrześniabr.

Przypominamy, ze w przypadku ubiegania się o ww.

stypendium, dochód na jedną osobę w rodzinie nie moze
przekroczyć kwoty 351 ,00 zł netto. Szczegółowe infor-

macje oraz wniosek mozna uzyskać w Biurze obsługi
Stron Urzędu Gminy (pokój nr 113) |ub pod numerem

te!. 0-32 33-06-240.

fl
-

tl

sierpnia na stadio

cięsiwa *

o,"o"il"'#l.u'"l.,1łi

się minifestyn org

oraz
GKS ,,Gwarek', ornontowice. Założeni€
tego przedsięwzięcia
o:ć
!!"_l,-||l:;
moż|iwośćmieszkańcom
na.ch.wile re.
Gminny Dom Ku|tury i Bib|iotekę

laksu podczas tych upa|nych

dni.

,nUGzeń na Wsi''

Urzqd Gminy ornontowice in|ormuje, że istnieje możliwość
do|inansowania kosztów nauki d|a ucznia niepełnosprawnego W ramach programu ,,Uczeń na Wsi'' z Państwowego
Funduszu BehabiIitacji osób Niepełnosprawnych.

Jednym z podstawowych kryteriów skorzystania z WW. pro.
gramu jest m.in. posiadanie przez ucznia waznego orzeczenia
o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności, zamiesz.
kanie na terenie gminy oraz średnimiesięczny dochód brutto nie
przekraczĄący 153.l
zł na jednego członka w rodzinie. Wnio.
'20
ski będą wydawane oraz przyjmowane od dnia 1 września do
30 września br' w pokoju nr 113 Urzędu Gminy.
Szczegółowe informacje o programie mozna uzyskac na Stro.
nie internetowej www.pfron.org.pl oraz w Urzędzie Gminy (pokó1
nr 1 13) bądź pod numerem te|. 0.32 33-06.240.

Minifestyn sportovuy

Parasole chroniącr przecl uciążliwymi pronrieniami słońca w tym clniu dĄ schronienie
dla przybyłych mieszkańców omontowic inie
tylko. Można było się rozsiąśćiobserwować

clwoma.qrupami amatorów piłki noznej' znajomymi z poclwórka' którzy chcieli spróbować sił
na pełnowymtarowym boisku i poczuć się jak

zawodowcy występujący przed dttząpublicz.

T!.1xti*,i;iifll1TJ;"T,ililiililT1.; m':;T:i*'*regr*kimwynikiem

Kolejną atrakcją był sparing roze1rany

przez druzyny IV ligi Gwarek Omontowice

Slavia Ruda Śląsk,

a

-

wynik (4:2) świadczy

o tym, iż Gwarek jest dobrze przygotowany
do nowego sezonu.
Minifestyn sportowy nie może obejśćsię
bez udziału dzieci, dlatego też i dla nich została przewidziana rozrywka _ mecz piłki nożnej, w którym to pociechy rywalizowały
ze swoimi rodzicami. Po zmaganiach sportowych przyszedł czas na chwile oddechu, a czas
spędzony na konwersacjach i wrażeniach pomeczowych umi|ał zespół Nowy Yorg _ zna.
ny z Radia Piekary.
Na zakończenie odbyła się dyskoteka na wolnym powietrzu, gdzie przy rytmach z głośnika
było można było bawić się do połnocy.

Marcin Mrozek
$łos łtnontowic
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Zdaję sobie doskonale sprawę, że temat, kóry poruszam jest mocno kontrowersyjny, a moje spojrzenie na Powstanie Warszawskie może wzbudzić u niektórych oburzenie. Ale trudno, od szeregu lat korci mnie, aby to w końcu z siebie Wrzucić'..
Zac:nę od (.ytQtu :.f,elietonu S:ynona Ho-

łov,lli zantieszc:onegl v, Neu'su,eeku nr -J2l
2009: dnia 9.08.2009 r.: ,.Na strcnac'h >KtyĄ,ki Polityc:ne.j< uka:at się tekst Baftos:a
Mac'halit'y' któn, v'ydal'^ania spred ó5 lat
kwittt.je v, :asad:ic .jetlnym stou,em: :btoclnia.

Nie :bloclnia Nientcóu,' dla któnlcll pov,stanie

sra'lo się |Ą'ymaEonynt prctckstem, żeby u,yna:ać : pou,'ierc'hni :icltti Wars:au,ę, nie Soyyie-

tów, któt:1l stali :a rekq i c:ekali, aż stolica
się v,l,kru,av,i. To co :lobili genarułou,ie Kontolov'ski , okulit'ki i Pełc:vtiski bvło :bl otlniq

preciv,ko Polsce.

W imię lonrunryc:tlych ntitóu,i .,{v,iętcj polskie'j naiv,nośt'i, pośu,ięcono żvr'ic ponad 200
tl'sięt',- lttd:i. Wśrrjclnich nrtod:ie:y, któla po

v

tv, t'l l=l, ć : t.c1 b lt ou, e'j p a ń s tu, tl lrc ni a s t o, łl,1- kru, au, i o n a e l i tl,
natodtt * prc:ent dla Hitleru, pre:cilt dla Stau,

oj n i e

u, o

nt tl

ś<' i. Zn

liną'

gł a b

i s

:

Wcttto

t'

:o

bllo?,'

.

Tvch kilka :dati u' :asatl:ic ilusttu.je doklatlnia to, t'o ntnic już d'ługo nuftu.je, ale po:v,olę

sobie ,jes:t:a na kilkn osobistt,th spostre:t,ti
,1(I tenrut pO\Ą,stt!l1ia,

Nia ulega :arlnc'j v,atpliu,ości. żc 1lowstalicl
-u, u,ięks:ośc,i niod:i ltrcl:ie _u'l,ku:ctli się nie b),u,atq,v,tęc: henic:ltq odv,agq i:u to należq
się int stov'u na.ju,l,żs:e go u:ttaniu. Nie na chyba u' histotii (ltrvna.jnmie.j polskic j) podobnvch

pl:l,kłarlóu,. Walka tu pl:l,pontinała .jednak
:nngania anrutotskie go :av'ocluika v,agi kogu-

ntistt:ctlt śv,iatav, :tłpasaclt
u,agi cię:kiej. Blla ocl poc:qtku ska:ano na klę-

cie.j : :ttu,otlou,),nt

skę; ktk ocenia povl,stanie u,ięks:ość.

Małlty v, nas:e.j histotii pt:lkładv bohater-

skich u,alk polskich :otnier-y, któnnti nto:e.
tltl, ,i( clllub.ć' W ]80B r. u, His:panii, 200
s:u,olcżetóv, potl dou,ótl:tv,ent Ko:ietulskiego
pokonało 3000 H is:panóv, brcniqt'l,ch prełęc:\, Sontos'cl.t.a i otv,arło u,ojskont Napolcona I clltlgę tlo Madn,fu. Strutv u,łasne _ l8 po.
lcgłl,ch, W nru'ju I944 r. :otniet:e 2 Kolpustt

Polskiego gen. W. Antlcrsa :pov,od:enient
s:tumtou,ali f,ortvf'ikat'.ię na v,:góru Monte
Cassitto po niaudanych próbach otlcl:ia.łóv,

k i c h, a nt e nt ktt ti s ki c h i i n n1, c h. Zl o by c i e
lt:gót=a _ ||u:tl(g0 1lttltkttt sItutcgit':-ttago -

b tt' rv j s

otv.ailo aliallttltlt tlrogę na R:l,nt.

yy

,,',.,.,,

s:tutnruclt i v'alkat'h pobot':nych :ginęło oko-

ło 900 żołlliery, a tannvcll :ostało około 3000.
M o:

n

a bv

.j e s :

t,

:

e

v,

\, n

t

i c n i

a t: b i tv,

ę l ot

n ic

:q

Anglię, v,alki o Naru,ik u, 1łółttocnej Noly'cgii, oblonę Westelp!atte i innc pola biteu,tte,
o

które ntiały .jasno określolly, pt:enNślan\'(,cl
ntilitarny, strategic:ny i polityc:ny. Tego
|Ą,S:yStkiego nie można niestety pou,iecl:iet.

o celu v,ybuclu Pov'stania Wan:av,.skie go.
Gen' W. Anders uznął decy:.lę ou,ybuclttt
ptlv,stania :a nies:c,:ęście i :brodnię. Walka
bvła źlc pl:vgott'lu,ana pt=e: clou,ód:two i v,tant
tyc h u;a tun kac h pol i ryc:ttyc h ota: geosttate gi t' :nyclt nie niała:aclnvch s:ans pou,tld:enia'
W te.j sy,tuac.ji u,o1linii spec'jalistóu,, po-

v'stanie nie pow,ittlto u, ogóle y,yfuut,hnqt<.
A ro:poc:ę'lo się głóv'nie :a sprawq 8en'
L. okttlickiego,

który, 171n,,,:n nie bvł dou,ódt'a

l ge oStrute gi(':ncj. opou,ied:iał się tc: :a
u,.s p ół ; ru t' q p o l s ki e g o
;so tl : i e n i a : ZS R R. .I e g o
problcnt prilcgat na tym,że tlał się:tanrut<'a po
tłnt .juk v\'plrs:(:ol1o go do Amtii gen. W. Anclct.su ttit' powietl:iał u'.r:-ys.l.lcco o su,oiclt rct

1

jttclt - Ros.janani. Gcn. W. Andres, t.ht,ba
tlie nttt nie ulał i dośt: s:lbko się 14tl
po:btł' u gclt. Stlsnkou,ski, który po śntien'i
luc

illtttit'l.'f

gcł. ll . Sikrskie go:ostat Wod:ent

c uł k olt' i t' i t, : nt.j ll ov, a n a s o l i t' a, W a rs : ay' a.
Nrcriirl ntitli 1570 :abitvth i 9000 runnyth.
Juk-e .rynttnt tt .jest tcn hilans.
t

u

c :a d av, a n e Py ta n i a ró: ny nt
(ldł0 Pov,stanie Wats:av,skie,
ott:l.łltutclll trlko o3ólnikowe, s:tantpov,e otlltott'it'd:i u ltoltutt,t'sfirie, patiotv:mie i dq'ettitt ,1,, t,,ltt,,.', i. T!, \d ttiCslCtv tOna,tv(:ttC
i 1lo:Lxtlriotlt, l.t,uli:llltt hasła, które : pt=edstatt.ttlll l.llll 7lrlrl r.: t,j ltc:bunti .st1 u,tęc: nic clo pl:l,jaci u. Zcbl. ln\' i d t\,!( )(l ni ć tlto'je pog!qdv, t'ht'iał N

tt' i t, l o k rt.l

ltttl:ioltt. ('0

lOhserwator
Anttii Ktajou,ej :clontinov,at

.je.j

ktntcntlantu

łatt' Btlru-K ontclruwskia,qo i .jago
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P ct
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ti s k i e g
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i

ę

c tl e c v :'j ę o

:tłstęp,'<'
|4,
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c

l

t

u

1lou,stania pod jqł u,taściu,ie gan, L. okulit.ki,
któn, bi ogólnie :tlany : pEerostu onńicji
i autoktuty:ntu, a!a tcż: u,ielkiej oclu,agi.

Należy :a:nacł,t1' :e dtlv,ótl:tv,o AK nic

1ll.ov,acl:i'lo : dov,ód:tu,ent

Anltii C:ent'ont,'i

:adnl,ch lo:ntóv, nu tct1tut ponlo(\, 1łolt'stttticont' tak u'ięt'pretens.jc do u,ojsk rutl:ieckit'lt,
że sto.jqc po dntgie.j sttonie Wis'łl, nic ]ltlttttl"łl'

v,alc:qce.j Wars:av'ic,

btć nie cułkicłlt u:asadttione. Dla Stąlinu dużo wctżttic'js:c :nac:enie strdtcsi(:ne tti: ltontoc Wrtrs:ttv,ie ntiąło ucler:enia nct Runtunię i otlt'ięcic
Nicntcóv, otl źrtjdct paliwu' t'o ntiuło dlu tlit'lt
katasttolalnc skutki.
Wyda.je się u,ięt,' :e natls:cdł .jttż c:as' uby
ytaściv'ie sptau,iedliv,ie osqcl:it. Polystttllit,
Wars:av,skie' o ile do ,n,alc':qr,łch : broniq
wytlct.jc1

".ię

Nat':e lnynt

Polskit'lt Sił Zhojnv,h,u,'-słał go dtl kla'ju: :ctJLutit nt tr:tn(t( nicnia kutt,sltitu'.ji.
Bildn.\ P()\.stenia Wan:av'skicgo to ponad
200 tys. :ubityclt pov,stańt'óv, i t,ywili oru:

t t t i

|tLlDl

htltl 1lt:t,tlstttlt.lc:

rt

r.lll,('l g/tl.sr nt,ań inte

nlautóv,

tt,llluI Pott.std|1iLl || drs:Ql:'skiego. otóż ó3C/c
Ir:|1u'IO, :t, by/u v.it,lkilll błctlcn, bo tloprun,al1tt

,l-ił,, ,l,, I=(:i |]ti|''t-kLllit,ju' i :tti't:t':cttitt ntiusttl, u było:byte,L,:ttt,. btl i tttk Polska b,-ła.ju:
.sktt:tutct 1tt:c: uliuttttitt ntt ltovo.jctuttl tlontittuc

je ZSRR.
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u tt i t, o l 1l oll i c tl : u l lt l' c h
a u t' : e s kt p olt s tt i tt
lI'. Burtos:eu,skiego i prcnticra D. Tusku.
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u okluskami pl:vu,itała spóźnionego A. Mat'icl clt' i t, :ą, konilla tanc i P ou,stani a W a rs:av,s ki e 3o ape lujq do polit,-kóu,, aby nie c:yttili : po-

trstania pretekstu do u,alki politvc:ne.j i nic
lr.l'łol:-y.r.'l'rr,a1
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cclóu'. Pros:q po pltlsttt _ t,is:e'j nacl
te: tttk uv,a:ant.

tt1

t'

:n

v t,

h

ntogi'lq:

v, ryht nie ntożna ntiet(:adnvt'lt ptete ns'ji _ 1ll:ct'iu,ltie , nale:y ich occttit( na'ju,l,żs:q : nlo:liy.l.t.ll

Zastatruv'ia.jqce .jest upodobanie, :.jakint
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Alfred Konarski

INWESTYGJE W GMINIEIII

Wydział Inwestycji Urzędu Gminy ornontowice infonnuje' iż została podpisana umowa na budowę boisk sportowych w ramach
pro-qramu Orlik 2012 przy ul. Akacjowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę: BOISKA
Do PIŁKI NOZNEJ _ o nawierzchni z lrawy
syntetycznej. BOISKA DO KOSZYKOWKI
SIATKOWKI - o nawierzchni syntetycznej,

I

zap|ecza socjalno-sZatniowego' oświetlenia
boisk z naświetlaczami i instalacją odgrornową' ogrodzenia terenu z bramami wjazdo8

wymi i furtką wejściową, budowę infrastruktury technicznej i odwodnienia boisk' ciągów
komunikacyjnych oraz parkingu dla potrzeb
obsłu.si kompleksu Sportowego.
Ponadto informujemy, iż trwają prace związane z wykonaniem remontu uI. Zwycięstwa
wraz z oświetleniem niskim, od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą powiatową _ ul. Chudowską' Dobiega końca budowa ul. Łakowei.
Ulica Łqkowa trakcie reaIizacji inwestycji
0ł0s /lrnontonit
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My, ornontowiczanie, ko|ejny raz od 7 do 2o |ipca uczestniczyliśmy w Powiatowym obozie SzkoIeniowo-Wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
.or.
w Wiśle Ma|ince. Powiat rep,rezentowa|i druhowie i druhny z Wyr, Gostyni,
nontowic, Łazisk Górnych i Srednich, oęesza, Woszczyc i Jaśkowic.Łącznie na
obozie przebywały 34 osoby, zczego 9 stanowiĘ dzieci zornontowic: Karo|ina
cios, Daria Nieradzik, Klaudiusz Nieradzik, Adam pietryga, Mateusz Trojanowski,
Szymon Krawieczek, Dawid Niemiec, Dominik Liszka ipiotr Kotlorz.
Po dwuletnie.j przerwie związanej
Szkolenie to tylko częśćobozu' reszta to

z uczestnicnvent nasze_go powiatu na obozach międzr'narodoqvch przyszedł Czas na
szkolenie no\\'Ćgo reginrentu młodych adeptów sztuki pożarniczej. W programie obozu
nasi druholr ie nlieli okazję zapoznać się
z podstart'ori'l nl i profesjonalnym sprzętem
pozarniczr nr. poznali pojęcia i symbole nie-

zbędne ri' strukturze straży pożarnej , ćwiczyIi s1'mulacje akcji gaśniczych i brali udział
w szkoleniu z zrkresu pierwsze.j pomocy
przedmeclvcznej. Od pierwszego dnia obozu do eczanrinu włącznie ćwiczyliśmymusz.

tre. B1'ł to dośćtrudny element szkolenia'
któr1' najwięcej kłopotów sprawiał nowicjuszom' Szkolenie zakończono egzaminem
plzeprowadzonyrn przez zawodowych pracownikó''v Państwowej Straży Pożarnej. Egzamin teoretyczny oraz praktyczny został

przez wszyslkich zaliczony pozylywnie.
Wyróżniający się druhowie zdobyIi brązowe, srebrne i złote odznaki Młodzieżowych

Drużyn Pożarniczych. Uczestnicy będący na
obozie po raz drugi i cechujący się wzorową
postawą i kulturą osobistą zdobyli clodatkowo tvtuł dowódcv.

przecież wakacje, a więc wypoczynek. To była
moja rola i pomoc w tym, aby szkoły nie było
zaduzo. Uczestniczyliśmy w wycieczkach pieszych do centrum Wisły. .edzie zwiedziliśmy

strażacki obóz
młodzieżyosP

Muzeum Adarna Małysza' na Szczyt Cieńków'
do Wisły Czame. naprze!rycz Salmopol w okolicach Szczyrku. Zwiedziliśmy również Patacyk Prezydencki w WiśleCzamem oraz nową
skocznię w WiśleMalince. Członkowie obozu brali też udział r,t I.ywa|izacji sporlowo.pozamiczej' tj. rozelywkach piłki siatkowej, pitki
nożnej' w tumiejach tenisa stołowego, badmintona, w konkursach zrt'ijania lin, węży gaśniczych. w konkursach teoretycznych i konkursach na wesoło.

Wyniki zma'gaIi sportowo-pożarniczych
przedstawiały się następująco: I nliejsce _ Ornontowice, II _ Łaziska Górne. III _ orzesze
Jaśkowice.
obozow a rzeczywistośćto dyżury, kuchnia,
namioty. warty, trochę sportu i zabawy tra basenie i boisku. Towarzyszące nam kolonie
zŁomży i Płocka orsanizowały z nami wieczome dyskoteki i konkursy. Słońce nam nie

zawsze świecito. a znów nocą deszcztt i bĘskawic nie brakowało. Tr.ochę brakowato ciepła'

ale strażak wody ani ognia się nie boi. Mieliśmywięc prawdziwą zabawę. Powstały też

nowe przyjaŹnie, sympatie i doświadczenia'
któle mam nadzieję w przyszłościzaowocują.

Dziękuję komendzie obozu: komendanto-

wi Józefowi Dudłakolvi. który panował nad
wszystkim _ kuchnią. szkoleniem i bezpie-

qłils hrnln|lwit

czeństwem; zastępcy komendanta Sławomi.

rowi Porochońskiemu _ za pracę wycho-

wawczą i opiekę medyczną. Zarząd Powiatowy dziękuje zastępcy komendanta Karo|owi
Zuber za sprawy organizacyjne i sporlowoturystyczne, a takze za wzorowe prowadzenie
obozu. Jednak przede wszystkim dziękuję Sła.
womirowi Bijakolvi za organi zację obozu oraz
gościom, którzy przybyli na podsumowanie

szkolenia i ofiarowali różne pamiątki, czy|i
staroście mikołowskiemu Henrykowi Jarosz-

kowi' wójtowi .tminy Ornontowice Kazimierzowi Adamczykowi, naczelnikowi OSp
Orzesze dh. Bu|anda. Podziękowania chcę
złożyc< Konlendzie PSP w Mikołowie zaprze.

prowadzenie szkolenia i egzaminu Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych' Zaszczyclł nas
swoją obecnościąwiceprezes Zarządu oddziału Wojewódzkiego ZoSP RP w Katowicach
Rafał GĘcar' który jednocześnie ocenił bar.
dzo dobre przygotowanie i prowadzenie obozu. W zakończeniu obozu wziął udział naczelnik Bezpieczeństwa Powiatu Mikołowskiego
Wieslaw Kawa|a. Ponadto dwukrotnie młodziezową drużynę pozarniczą odwiedził Ka-

pelan Krajowy Strażaków Adam Grajcar'
przywoząc kołacz dla uczestników obozu
w WiśleMalince.
Za s tę
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Bramkarze: Maciej Matyjaszczyk, Sławomir Czachow-

ski, Łukasz Nowak (Zagłębiak Dąbrowa Górnicza)

obrońcy: Arkadiusz Nurkiewicz, Marcin Piekarz,

Szczygieł Łukasz (MK Katowice), Radosław Chołuj'

Sebastian Kubisz, Mateusz Matras, Robeń Picuła, Radosław Sa|amon (Górnik Czerwionka)
Pomocnicy: Tomasz Szpoton (Grunwa|d Ruda Ś|.),
Rafał Szpoton (Grunwa|d Ruda S|.), Piotr Micha|ak'
Arkadiusz Majorczyk, Paweł Drapała' Paweł Wrób|ewski (Grunwa|d Ruda S|'), Rafał Krupa
Napastnicy: Jacek Janiak, Robeń Mete|ski, Krzysztof
Sza|a, Andrzei Sarzała, Dawid Boczar, Damian Starowicz (Grunwald Ruda Sl. od 1.10.2009)

Trener: Jarosław Zaide|

GWAREK ORNONTOWICE
1. 08.08 godz. '17.00 Zapora Porąbka - Gwarek ornontowice
ć' '15.08 godz. 17.00 Gwarek ornontowice _ Unia Bacibórz
e 22.08 godz. 17.00 Polonia Marklowice - Gwarek Ornontowice
A
29.08 godz. 17.00 Gwarek ornontowice - Górnik Pszów
5. 05.09 godz. 17.00 Rekord Bielsko - Gwarek Ornontowice
6. 12.09 godz. 17.00 Gwarek ornontowice _ Unia Rędziny
7. '19.09 godz. 17.00 Grunwa|d Ruda Ś|. - Gwarek ornontowice
_ AKS Mikołów
8. 26.09 godz. 17.00 Gwarek ornontowice
03.10 godz. 16.00 LKS Czaniec - Gwarek Ornontowice
10. 10.10 godz. 16.00 Gwarek Ornontowice - GTS BojszowY
'1
1. 17.10 godz. l5.30 RKS Czechowice - Gwarek Ornontowice
12. 24.10 godz.15.30 concordia Knurów _ Gwarek ornontowice
to. 31.10 godz. 14.00 Gwarek ornontowice - PrzyszlośćRogów
07 -11 godz. 13.30 KS Zory - Gwarek Ornontowice
'I 1.11 godz. I3.30 Gwarek ornontowice
- Po|onia Łaziska

Sezon piłkarski
rozpoczgty

W sobotę 8 sierpnia br. rozpoczeły sie rozgrywki piłkarskie
|V ligi, w której uczestniczy drużyna seniorów ,,Gwarka,, ornontowice. Do naszej grupy dołączyĘ drużyny: AKS Mikołów, RKS Czechowice. KS Zory oraz ,,Unia,, Rędziny (w miei.
sce GKS Jastrzębie ||, który wycofał się z rozgrywek).
Pierwszy mecz druzr nl ..Glt'arka'. rozegrała na ri'r'jedzie z Zaporą

Porąbka. gdzie poniosła porażkę
0:3. Była to przegralla na własne
życzenie. Na jpierlr.. przed końcem
I połowy. zu farrl Robena PicuĘ na
polu kunrrnl sedzia dlktuje lzut
karny i ..Porąbka.. prowadzi l:0.

Nastepnie ri' 3] nlin. II połowy

czerwoni.l kartke otrzl'nruje Totrrasz Szpclttltl i jak się okazało, nie
była to jedy'na czerlt'ona kartka.
W krótkinl odstępie czasu otrzymali czerwone kartki: brarnkarz
Maciej Matyjaszcz.vk ztt faul przed
polern kamym oraz napastnik Jacek Janiak za cl;-skus.je zsęr|zią.
Osłabiony brakienr trzech zawodników .'Gwarek.. przegr.ywa 0:3.
W kolejnyrn druginr meczu roZegranym l5 sielpnia br. z Unią

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL
tel.032 2355-174

Rlcibórz zlrt tlclnicl' ..Gwłrka..
skupili sie nr grze.

a nie na clyskusjach z sedzia. JtrŻ lr I połowie
po składn1'clr akcjach Piotr Michalak ulllieściłl rltzr piłke rr silttce
przeciwnika. Po pl zelrr ie stluciliśmyprzypadkową branrkę sanlobójczą (Kubisz), ale to nie zała.
mało naszych piłkarzy.

Żądni zw y cięstwa gospodarze zdobyli jeszcze trzy brarnki.
Najpierw Andrzej Sarzała pięk-

trynl strzałenr z odległościl 6
lnetrów urnieściłpiłkę w siirtce.
Kolejne dwie brarnki zdobył Mateusz Matras

- pierwszą głową po

dośrodkowaniu Jacka Janiaka.
a drugą z rzL|tL| karne.go. Mecz
zakończył się zwycięstwern
,.Gwarka" 5:1

Andrzej Kotyczka

KslĘGAnNtE

www. ksiegarnianeumann.osdw. pl

MALOWANIDTAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
PŁYTY KART0N0W0,GIPS0\\T' GŁADZIE
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ornontowicami wiążą go już ty|ko wspomnienia. Jak podkreś|a,w swoim
fachu był niegdyśjednym z pierwszych pracowników kopa|ni

',Budlyk',.
W końcu jednak rozstał się z górnictwem, poniekąd także z Po|ską' Niemal dwadzieścialat temu - podobnie jak wielu innych - zdecydował się na wyjazd do
Niemiec. Kiedy przyszedł czas życiowych refleksji, wybrał się w samotną podróż
Szlakiem św.Jakuba zwanym potocznie camino; w pie|grzymkę do hiszpańskiego Santiago de ComposteIa, do grobu jednego z Apostołów Chrystusa. A co widział i co przeżył,', - prze|ał na papier.'.

,,ROWEREM DO SANTIAGO DE COMPOSTELA"

U grobu śW.Jakuba

,,Roweretn do Santiago de Compostela" to
refleksyjny dziennik z podrózy Piotra Kopacza; byłe.eo pracownika omontowickiego,'Budryka", obecnie,,niemieckiego" przedstawiciela chorzowskiej firmy specjalizującej się
w konstrukcjach stalowych. Już tylko z te.so
wz.elędu _ pomijając wz.elędy rodzinne _ jego

kontakty z Polską pozostają niejako na porządku dziennym. Jednak
przy okazji jednej z ubiegłorocznych wizyt przywiózł w rodzinne
strony nie tylko pomyst na własną
książkę' ale od razu tekst i mnóstwo fotoslafii ze swej rowerowej

wyprawy...
Jak się okazato, catośćte.eo wszystkiego
stanowito idealną wręcz clokumentację, z zawartościąwielu cennych' praktycznych uwa.e,

które mo.eą posłużyćjego naśladowcom'

Z drugiej Strony trudno tu o naśladownictwo
czy nowalolstwo. bowienl tuntitto to w istocie średniowieczny trakt pątniczy. szczegóInie popularny w Europie Zachodniej. Trudno
oczywiście w kilku zdaniach oddać jego klimat; malowniczych terenów południowej
Francji, tym bardziej północnej Hiszpanii czy
wreszcie samych wrazeń iprzezyć z podróży... _ ostatecznie więc zostały one zebrane
w wydaniu książkowym.
Co ciekawe, sama książka urzeka nie tylko
autentyzmem przezyć autora, lecz też jego
dystansem do rzeczywiści' nawet religijności.
Intry.eujący wydaje się bagaż życiowych do-

świadczeń samego podróżnika, bądź co bądź

człowieka w dojrzałym wieku. Skąd chyba
wyłania się pewnego rodzaju rezerwa. zjaką
podchodził do wszystkie.Ęo, co stanęło mu na

drodze. Poza tym lektura o wyprawie do
-9robu św.Jakuba to również lekcja pokory w zderzeniu z trudami samotnej wyprawy, własnymi słabościami,w cichościwłasnych przemyś|eń. na które w codziennej eonitwie zazwyczaj brakuje nam czasu. A szkoda. Być rnoże
wielu z nas trzeba wtaśnie takiej samotni jak
r'untilto;,,pobycia'' Samelnu z sobą. Po co? _
aby nabrać sit do dalszej wędrówki, juz poza
utartym szlakiem; przez zycie. (r)

rfr
]

łl''1'

iź:..ii

t

!i

tr'i

i'i

il

t* }i
,i

,,

a+:;
fi

l?,

ilt

If

fiłLs urnontowit

nr 88 sierpień 2oo9

11

NASZA

LO

JUBILEUSZOWA

r lB,0lill

Oferta
dla młodych

t

-łtsłł

ry
t

p,

r\t\t

ORZESKO-KNUROWSKI
BANK sPÓŁDzlELczY

Serdecznie zapraszamy

vvwl,lf.okbank.pl

oDDzIAŁ W oRNoNTow|cAcH
UL.ZWYG|ĘSTWA26a

z siedzibąw Knurowie

tel.(032) 33 9{ 800,804,806

. Starostowieł

GprtlttroParaf i alnych

ł

Urzqd Gminy ornontowice

rek rn Enontow lcffih
Program im
#
13.45 - wymarsz spod Qffii B
14.oo - uroczysta msza św.

KONKURS

.l
a/

dla mieszkańców ornontowic
oraz Wszystkich miłośników gminy
mieszkaj4cych poza jej granicami

o"

oKRĘGoWE sTAcJE KoNTRoL| PoJAzDoW
.-1r CZERWIONKA

J.I \= *7/
\/

^

( oCA/

MYJNIA
BEZDOTYKOWA

JUż GzYl|l.|A!
rocarczerwionka@interia.pl
www.oskp-rocar.pl

12

$.tsil[.Jł'*
u|.

tel.fax 032 43-18.333

FURGoŁA 155, te|./fax 03242.73-150

i

FOTOGRAFICZI{Y
,,ornontowice - moia mała oiczyzna
uięta W czterech porach roku - Laton'

_ cześćoficialńa iear"fUsfuczna ,
i t<rrt2p
* *ii.;ctryft s"

*--\

|ż.n
' -O.iC

ogłasza

Ce|em konkursu jest ukazanie pięknych widokÓw, urzekĄących miejsc, zadziwiających budynków, budow|i architektonicznych, zjawisk natury, które świadcząo pięknie gminy.
Motywem przewodnim konkursu jest,,Lato w Ornontowicach".
Regulamin konkursu można zna|eźćna stronie internetowej
www.ornontowice.pl

Serdecznie zapraszamy

czynne: pn-pt 7.00-20 00, soboty 8.00-14 00

do wzięcia udziału w konkursie
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