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Atmosfery rodzinnego ciep³a i spokoju
oraz wielu radoœci z prze¿ywania
Narodzin Bo¿ej Dzieciny,
zaœ wszelkiej pomyœlnoœci i zdrowia
oraz spe³nienia marzeñ
w Nowym 2010 Roku
wszystkim Mieszkañcom i Sympatykom
Gminy Ornontowice

Prawdziwie radosnych i rodzinnych
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz uœmiechu i pomyœlnoœci na ka¿dy dzieñ
Now
ego Roku
Nowego
Mieszkañcom Powiatu Miko³owskiego
¿ycz¹

¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Stanis³aw Malczyk

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
Eryk Muszer

Wójt Gminy Ornontowice
Kazimierz Adamczyk

Staros
ta Miko³owski
tarosta
Henryk Jaroszek

Niech radość i spokój
Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszą Mieszkańcom Ornontowic
przez cały Nowy Rok 2010.

Życzę Wam dużo zdrowia
i spełnienia marzeń.

Górnicze świętowanie rządzi się wprawdzie swoimi zwyczajami, to jednak kto występów w Gminnym Domu Kultury nie
widział, ma po prostu czego żałować. Niezawodnie artystyczny popis dała młodzież szkolna, ale też specjalnie na Barbórkę miejscowa grupa teatralna „Naumiony” przygotowała zabawny spektakl.

Tadeusz Gruszka
Senator RP

Specjalnie
na Barbórkê

OG£OSZENIE
Przewodnicz¹cy Zwi¹zków Zawodowych ZZ Kadra JSW
S.A. KWK „Budryk” Miros³aw Dynak oraz ZZ Jednoœæ Pracowników JSW S.A. przy KWK „Budryk” Wies³aw Wójtowicz informuj¹, ¿e na podstawie udzielonej zgody na dokonanie zbiórki
publicznej na terenie Gminy Ornontowice w KWK „Budryk”
w dniu 10 listopada 2009 r. zebrano kwotê 4354 z³, któr¹
rozdysponowano wœród osób potrzebuj¹cych wymienionych
w piœmie przewodnim, przekazanym do Wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka. Ofiarodawcom serdecznie dziêkujemy, ¿ycz¹c przy okazji zdrowych i weso³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Szczêœliwego Nowego Roku 2010.
Za Przewodnicz¹cych
Miros³aw Dynak
G³os Ornontowic
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Narkotyki nie są „wynalazkiem” XX wieku. Obserwując historię ludzkości, środki
psychoaktywne towarzyszą człowiekowi na każdym etapie jego rozwoju. O szkodliwości, ograniczeniach czy też zakazach stosowania poszczególnych używek,
decydują społeczności, których część stanowimy. Poszczególne kręgi kulturowe
w różny sposób podchodzą do alkoholu, nikotyny czy też szeroko rozumianej grupy
środków określanej mianem narkotyków. Dość wspomnieć kraje islamskie, gdzie
istnieje całkowity zakaz spożywania alkoholu czy niektóre religie zakazujące nawet picia kawy.

N A R K O T Y K I Cz.1

WYDARZENIA Z TERENU ORNONTOWIC

Dziękuję wszystkim osobom, które zauważają niewłaściwe zachowania w swoim otoczeniu i starają się wpłynąć zmianę tego stanu rzeczy.
Mam nadzieję, że Państwa sygnały o istniejących problemach i właściwa
praca policjantów spowoduje wreszcie, że sprawcy zakłócania porządku
publicznego i niszczenia mienia przestaną czuć się bezkarni. Skutek naszych wspólnych działań nie zawsze jest widoczny od razu i nie zawsze
jest to błyskotliwy sukces. Bywa, że jest to czasochłonny proces dokumentowania i prowadzenia postępowania przed Sądem. Czasem szybciej, czasem później, ale zawsze konsekwentnym działaniem możemy
wyeliminować te zachowania, które już należą do marginalnych.
W ostatnim czasie w Ornontowicach odnotowano:
z 6.11. zgłoszono oszustwo przy zakupie samochodu osobowego;
z 8.11. na ul. Bujakowskiej zatrzymany został nietrzeźwy – 1,47
promila alkoholu w wydychanym
powietrzu, kierujący rowerem;
z 10.11. zgłoszono włamanie do
piwnicy w bloku mieszkalnym
przy ul. Akacjowej, skąd sprawca dokonał kradzieży elektronarzędzi wartości 2 tys. zł
(w tym przypadku przestępca
został ustalony, a część skradzionych przedmiotów odzyskano);

4

z 14.11. na ul. Zamkowej zatrzymany został nietrzeźwy – 0,91
promila alkoholu w wydychanym powietrzu, kierujący samochodem;
z 14.11. na ul. Dworcowej zatrzymany został nietrzeźwy – 1,60 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, kierujący samochodem;
z 16.11.2009 r. przyjęte zostało zawiadomienie o przestępstwie
groźby karalnej;
z 17.11. z parkingu KWK „Budryk”
przy ul. Zamkowej skradziono
samochód VW Passat wartości
1500 zł (odzyskany na terenie
Marklowic);

z 19.11. zgłoszono wybicie szyby
w przystanku
MPK
przy
ul. Dworcowej (wartość zniszczonego mienia 700 zł na szkodę ZGKiW w Ornontowicach);
z 23.11. zgłoszono włamanie do
mieszkania przy ul. Żabik;
z 24.11. na ul. Cichej zatrzymany
został nietrzeźwy – 1,83 promila w wydychanym powietrzu,
kierujący samochodem;
z 24.11. z parkingu KWK „Budryk”
przy ul. Zamkowej skradziono
samochód VW Golf wartości 4
tys. zł (odzyskany na terenie
działania Komisariatu Policji
w Gorzycach);
z 26.11. zgłoszono wybicie szyby
w wiacie przystanku MPK przy
ul. Dworcowej (wartość zniszczonego mienia wynosi 1000 zł
na szkodę ZGKiW w Ornontowicach);
z 27.11. na parkingu KWK „Budryk”
skradziono 4 kompletne koła
z zaparkowanego samochodu
Opel Astra (wartość skradzionego mienia ok. 800 zł).

G³os Ornontowic

Prócz przypadków odzyskania skradzionych pojazdów celowo podkreśliłem dwa diametralnie różne przykłady zdarzeń.
W jednym przestępstwo zaistniało, policja w oparciu o rozpoznanie dzielnicowego, analizę przebiegu zdarzenia i przesłuchania
świadków ustaliła sprawcę, co
pozwoliło zarówno na odzyskanie
mienia, jak i na ukaranie przestępcy. Odmienną sprawą są
dwukrotne przypadki wybicia
szyb w wiacie przystanku przy
ul. Dworcowej. Kosztowne, bezsensowne i bulwersujące zachowania.
Nadal pojawiają się kradzieże
pojazdów i części samochodowych z terenu niestrzeżonego
parkingu przy KWK „Budryk”.
Dzielnicowy z tego rejonu już ponad rok temu zwracał się do dyrekcji kopalni z prośbą o rozważenie możliwości zainstalowania
na terenie tego parkingu kamer
monitorujących. Na razie bez odzewu ze strony kopalni.
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Wszystko ma swój początek i swój koniec. Tym banalnym, ogólnie znanym powiedzeniem chciałbym pożegnać się z Szanownymi Czytelnikami „Głosu Ornontowic”.

Obserwator

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL

tel. 032 2355-174

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

MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G£ADZIE
TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE
Edward Jab³onka

336-12-65,

0-501-971-451
G³os Ornontowic
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K

olejna parafialna pielgrzymka zorganizowana przez
ks. proboszcza Jerzego Kiełbasę zawiodła pątników
do miejsc najświętszych dla wszystkich chrześcijan
– do Ziemi Świętej.







Miejsce narodzenia Jezusa

ŒLADAMI





Jerozolima













Kana Galilejska

fot. Janina Kopel

Morze Martwe i Pustynia Judzka
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Haifa ogrody Bachajów

JEZUSA
Bazylika Grobu Pańskiego

Masada

Uczestnicy pielgrzymki na schodach Bazyliki Grobu Pańskiego

G³os Ornontowic
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
SZKOLNY KONKURS
PIĘKNEGO CZYTANIA

XV KONKURSU
WIEDZY BIBLIJNEJ

KONKURS
INTERDYSCYPLINARNY

KAROLINKA 2009

ŚWIĘTO
PLUSZOWEGO MISIA

eTWINNING
KAROLINKA 2009

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
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Po ponad dwumiesięcznej rywalizacji
w siatkówkę 3 grudnia już było wszystko wiadomo – Puchar Wójta Gminy trafia do drużyny AKACJOWA. Jednak zacznijmy od początku…

Kolejny Puchar Wójta Gminy
w siatkarskich
rozgrywkach!

nr dru¿yna

1
2
3
4
5

Barbórkowy
Turniej Skata

pkt.

Akacjowa
Volley Team
Iniemamocni
Old Boys
All Stars

4
3
2
1
0

sety
punkty
mecze
zdob. strac. zdob. strac.

12
11
6
4
4

2
3
9
11
12

325
327
317
319
306

280
256
344
345
369

4
4
4
4
4

I V KO N K U R S
ŒWI¥TECZNE ORNONT
OWICE 2009/20
10
ORNONTO
2009/201
Konkurs pod Patronatem Wójta Gminy Ornontowice
Kazimierza Adamczyka

na najpiêkniej ud
ek
or
owan¹
udek
ekor
oro
posesjê w Or
nont
owicac
h
Ornont
nonto
wicach
w okr
esie Œwi¹t Bo¿ego Nar
od
zenia
okresie
Narod
odzenia

13 grudnia w sali Gminnego Domu Kultury w Ornontowicach
odbył się już po raz trzeci Barbórkowy Turniej Skata. Organizatorem turnieju był GKS Gwarek Ornontowice. Turniej zorganizowano w ramach projektu SPOR(T)NONTOWICE, współfinasowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Ö

Ö

Ö

Ö

Zachêcamy do wziêcia udzia³u w konkursie!
G³os Ornontowic
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Koniec roku jak zwykle owocuje w podsumowania w wszystkich kategoriach. GKS
Gwarek Ornontowice już w listopadzie zakończył sezon pionierowej dyscypliny,
jaką jest piłka nożna, bardzo dobrym wynikiem uzyskując drugie miejsce w tabeli. Obok kochanej przez większość piłki nożnej ornontowicki klub wychodzi na
przeciw oddolnym inicjatywom społeczeństwa, realizując projekty pozwalające
na promocje różnych dyscyplin sportowych. O projekcie SPORTNONTOWICE,
który rozpoczął się w drugiej połowie roku 2009 również warto napisać kilka słów.

Sportnontowice

czyli sportowe ¿ycie Ornontowic
Przez te 6 miesięcy dyscypliny, które zostały ujęte w projekcie, znalazły duże zainteresowanie ze strony nie tylko mieszkańców
Ornontowic. Koszykówka, siatkówka, piłka
ręczna i piłka nożna w wydaniu amatorskim
jako sporty zespołowe pokazały jak bardzo lubimy wspólnie z rodzinami i znajomymi spędzać aktywnie czas. Każda z dyscyplin była
najpierw trenowana i ćwiczona po to, aby
w końcowej fazie rozegrać turnieje w zdrowej
rywalizacji sportowej pomiędzy kolegami i koleżankami z boiska.

Obiekty sportowe w Ornontowicach pozwalają na duże pole do popisu wielu dyscyplinom, nawet takim jak tenis ziemny. Na tartanowym korcie przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich również odbywały się zajęcia
z gry w tą jakże popularną dyscyplinę. Dla
zapaleńców tenisa w „mniejszym” wydaniu
również została przedstawiona propozycja
uczestniczenia w ćwiczeniach na sali gimnastycznej pod okiem trenera.
Oczywiście sport nie musi nam się kojarzyć tylko i wyłącznie z używaniem piłki w różnych formatach. Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy został zorganizowany kurs
nauki pływania na pobliskich krytych pływalniach. Wyjazdy odbywały się w każdy piątek
i każdą sobotę przez 2 miesiące. Znowu starsze pokolenie wybrało jakże spokojny sport,
jakim jest gra w skata. Czwartkowe spotkania
seniorów pozwalały na zasmakowanie nutki
„karcianego hazardu”.
Projekt zakładał również organizację różnego rodzajów imprez promujących zdrowy
tryb życia. Mieszkańcy mogli uczestniczyć

m.in. w takich wydarzeniach jak jesienny rajd
górski, minifestyn sportowy czy biegi przełajowe w Ornontowicach i Rybniku.
Ogólnie w projekcie do tej pory wzięło
udział ok. 300 osób, z czego niezmiernie się
cieszymy, licząc na dalsze tak duże zainteresowanie ze strony osób chętnych do spróbowania sił w promowanych dyscyplinach sportu. Projekt będzie realizowany do końca 2010 r.
Wszelkie informacje można uzyskać na specjalnie przygotowanej stronie internetowej
www.gksgwarek.pl/projekt
Marcin Mrozek

Projekt SPOR(T)NONTOWICE – sport i rekreacja szansą na aktywizację społeczności lokalnej jest wspierany finansowo przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Œwiêto chórzystów

UBEZPIECZENIA
f Komunikacyjne
f Maj¹tkowe
f Rolne
Rolne (równie¿ z dop³atami)
f Na ¿ycie
f Podró¿y
f Emerytalne

Wiele firm
ubezpieczeniowych
do wyboru
Dojazd do Klienta

Aleksandra Dolata

tel. +48 796-701-806
www.AleksandraDolata.pl

Dla ka¿dego Klienta z Ornontowic – upominek GRATIS
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Gminny Dom Kultury i Bibliotekę czekają od nowego roku gruntowne zmiany.
Z podzielonego GDKiB powstanie samodzielna Biblioteka Publiczna oraz ARTeria
– Centrum Kultury i Promocji. Ta druga instytucja będzie kontynuatorem działalności domu kultury, a dodatkowo będzie zajmowała się promocją gminy, co dotychczas było obszarem działania Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy
w Urzędzie Gminy.

Niebawem
„ARTeria”

G³os Ornontowic
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CZERWIONKA
DÊBIEÑSKO
czynne: pn-pt 7.00-20.00, soboty 8.00-14.00

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

JU¯ CZYNNA!

W celu unikniêcia d³ugiego zalegania worków z posegregowanymi
odpadami, prosimy o ich wystawianie wg poni¿szego harmonogramu:
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.

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

Ornontowic
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