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Święto Edukacji Narodowej

„Jurajska” wyprawa
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Darmowe flagi
dla mieszkañców

P

rzy udziale licznie przybyłych gości i delegacji 10 października świętowaliśmy 90-lecie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach. Zanim jednak
podczas oficjalnej uroczystości rozbrzmiały życzenia i gratulacje, pierwsze kroki skierowano w stronę miejscowej
świątyni.

90 lat pszczelarstwa

JĘZYK ROSYJSKI
od przedszkola
do emerytury
tel. 0-697 895-054

NASI RADNI
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Analizując zdarzenia na terenie powiatu mikołowskiego – rozmawiając z policjantami z Mikołowa, Łazisk Górnych czy Orzesza, przytłoczonych mnogością zdarzeń, na które tak naprawdę policjanci nie mają wpływu – myślę, że warto podyskutować na ten temat w szerszym gronie.

Przestêpstwa na ¿yczenie

z

z

z

z
z
z
z

4

G³os Ornontowic

nr 90 październik 2009

Winien jestem naszym Czytelnikom wyjaśnienie, dlaczego we wrześniowym numerze „Głosu…” nie napisałem ani słowa o katastrofie w kopalni „Wujek-Śląsk”,
która miała miejsce 18.09.2009 r. Otóż dlatego, że wyjechałem z kraju, a tekst
przekazałem redakcji tydzień wcześniej.

Obserwator

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL
tel. 032 2355-174

MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G£ADZIE
TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE

www.ksiegarnianeumann.osdw.pl
ZAMAWIASZ PRZEZ INTERNET – ODBIERASZ W KSIÊGARNI
G³os Ornontowic

Edward Jab³onka

336-12-65,

0-501-971-451
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Œwiêto
Edukacji
Obchody tegorocznego Święta Edukacji Narodowej rozpoczęto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym uroczystą akademią, w czasie której uczniowie pod opieką Moniki Kucharek
i Anity Geratowskiej zaprezentowali program artystyczny.
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P aździernik
to w szkołach miesiąc bardzo intensywnej pracy, z przystankiem na
świętowanie 14 dnia miesiąca, kiedy to tradycyjnie od lat obchodzone jest święto edukacji, zwane popularnie Dniem Nauczyciela, a ustanowione na pamiątkę powstania
Komisji Edukacji Narodowej – centralnego organu władzy oświatowej
powołanego w Polsce przez Sejm
14 października 1773 r. na wniosek
króla Stanisława Poniatowskiego.
Dodajmy, że Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego
typu instytucją w Europie.

Narodowej
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J

uż po raz trzeci Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach zorganizował dla najmłodszych mieszkańców gminy wypoczynek w formie jednodniowej wycieczki w ramach programu „System profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodziną w Gminie Ornontowice na lata 2008–2015”. W ciągu zaledwie
kilku dni chęć udziału w wyjeździe zgłosiło 45 dzieci.

Niesamowite prze¿ycia
najm³odszych mieszkañców
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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GIMNAZJALNE OTRZĘSINY,
CZYLI… „KOCIAMBRY”
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SPOR(T)NONTOWICE
– sport i rekreacja szans¹
na aktywizacjê spo³ecznoœci lokalnej
Taką nazwę przyjął projekt, który jest realizowany na terenie gminy Ornontowice od II połowy br. i będzie trwał aż do
końca przyszłego roku. Projekt ma na celu promocję kultury
fizycznej i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców
gminy Ornontowice.
Chcemy przypomnieć Mieszkańcom o pielęgnacji krzewów
bzu w okresie jesiennym, dlatego poniżej przedstawiamy
proste zabiegi proponowane przez naszego pasjonata przyrody, Ronalda Winklera.

W trosce o nasze

„Ornontowickie Bzy”
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Dyscyplina

Termin

Miejsce

Turniej siatkówki plażowej

Sierpień

Boisko GKS Gwarek
Ornontowice

Turniej siatkówki o „Puchar
Wójta Gminy Ornontowice”

Październik – grudzień
każda środa,
godz. 20.00-22.00

Sala Gimnazjum
im. Noblistów Polskich
w Ornontowicach

Turniej piłki nożnej I

Wrzesień

Boisko „Za apteką”

Zajęcia szkoleniowe
piłki nożnej dzieci

Wrzesień – grudzień
każdy wtorek-czwartek
godz. 16.00-17.30

Sala Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych

Turniej piłki nożnej II

Październik – grudzień
każdy poniedziałek
godz. 17.00-19.00

Sala Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych

Turniej piłki ręcznej

Październik – grudzień
każdy poniedziałek
godz. 15.30-16.30

Sala Gimnazjum
im. Noblistów Polskich
w Ornontowicach

Turniej koszykówki o „Puchar Październik- grudzień
Prezesa GKS Gwarek”
każda środa,
godz. 17.00-19.00

Sala Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych

Turnieje tenisa stołowego

Wrzesień – grudzień,
każdy poniedziałek,
piątek godz. 18.00-20.00

Sala Gimnazjum
im. Noblistów Polskich
w Ornontowicach

Nauka pływania I

Wrzesień – grudzień,
każdy piątek
godz. 16.00-17.00

Pływalnia
w Szczygłowicach

Nauka pływania II

Wrzesień – grudzień
każda sobota
godz. 9.00-12.00

Pływalnia
w Czerwionce

Biegi Przełajowe

19 wrzesień, 7 listopad

Teren gminy Ornontowice
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W

dniach 2-3 października odbył się
XI Złaz Górski Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikołowskiego, w którym wzięli udział również uczniowie
i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Szkolny Z³az Górski
Powiatu Miko³owskiego

Kiedy otrzymałam propozycję spędzenia dwóch tygodni wakacji pływając
żaglówką po Mazurach, byłam nieco zatroskana. Nigdy dotąd nie pływałam
żaglówką, a jeszcze spędzenie na niej dwóch tygodni stawiało przede mną wiele
pytań. Jaka będzie pogoda, jaki będzie wiatr, jak duża będzie żaglówka, jaka będzie załoga, kto będzie gotował, jak się będzie spało, a co z komarami? Wszystko
się jednak szybko wyjaśniło.

Wakacje pod ¿aglami
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P U N K T K O N S U LTA C Y J N Y

DLA OSÓB UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU
I SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
ORAZ OFIAR PRZEMOCY
(przeznaczony dla osób uzależnionych,
członków ich rodzin, sprawców oraz ofiar przemocy)

psycholog Krzysztof Kruszyñski – w ka¿dy roboczy pi¹tek miesi¹ca
prawnik Joanna Pieczarka-SwadŸba – w ka¿dy pierwszy oraz trzeci pi¹tek miesi¹ca

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

W celu unikniêcia d³ugiego zalegania worków z posegregowanymi
odpadami, prosimy o ich wystawianie wg poni¿szego harmonogramu:
2009 r. listopad: 16, grudzieñ: 14
2010 r. styczeñ: 11, luty: 8, marzec: 8, kwiecieñ: 5, maj: 4 i 31,
czerwiec: 28, lipiec: 26, sierpieñ: 23, wrzesieñ: 20, paŸdziernik: 18,
listopad: 15, grudzieñ: 13
(harmonogram znajduje siê równie¿ na ostatniej stronie, przekazanej przez
firmê Remondis, ksi¹¿eczki).
Worki nape³nione na|e¿y wystawiæ w widocznym miejscu przed posesj¹
do godz. 7.00 rano w dniu wywozu. Zawartoœæ worków powinna byæ zgodna
z opisem na worku.

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

JU¯ CZYNNA!

Ornontowic

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