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GWAREK ORNONTOWICE
DZIĘKUJE ZA 1%
Zarząd GKS Gwarek Ornontowice serdecznie dziękuje
wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% swojego podatku na rzecz Klubu. Jednocześnie informujemy, że
w 2009 r. na nasze konto z tytułu 1% wpłynęła kwota
20.251,30 zł. Uzyskane dochody z 1% zostały przeznaczone na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży
naszej gminy, a w szczególności:

1. Dofinansowanie obozu sportowego
2. Przewóz sportowców na turniej do Francji
3. Opłata za energię elektryczną
4. Zakup sprzętu sportowego
5. Opłaty regulaminowe za wyszkolenie zawodników
6. Nagrody sportowe

1.600,00 zł
2.630,00 zł
2.937,00 zł
2.274,00 zł
2.400,00 zł
8.410,30 zł
20.251,30 zł

Prosimy pamiętać o nas w tym roku!
Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym PIT:
GÓRNICZY KLUB SPORTOWY
„GWAREK” ORNONTOWICE

Nr KRS 0000025579

Wa¿ne dla w³aœcicieli psów
Dla zachowania bezpieczeństwa prosi się mieszkańców będących właścicielami psów, aby zwierzęta te wyprowadzać
poza posesję pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej
do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy ras uznawanych ustawowo za agresywne winny
mieć założony kaganiec.
R&057'07'( #-0 9( -,2/92 1$? 918$&'0A 0 70&(: =2/'0 5)19' ' '7?
9&$5$7( 6(-: &2%./97'( & 8(6$? 72/@ 9&'(89.:C
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W celu unikniêcia d³ugiego zalegania worków z posegregowanymi
odpadami, prosimy o ich wystawianie wg poni¿szego harmonogramu:
2010 r. 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.
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o jest narkotykiem? – to podstawowe pytanie, które nasuwa się jeśli chcemy
zacząć rozmowę o substancjach psychoaktywnych. I jak to zwykle bywa, najprostsze pytania sprawiają najwięcej kłopotów. Definicji narkotyków jest wiele.
Jednak, aby nie wprowadzać zbyt wielkiego zamieszania, najprościej wszystkie
wątpliwości ukrócić sięgając po treść Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie w załącznikach znajdują się wykazy substancji na
dzień dzisiejszy zabronionych. Przyjmujemy więc, że narkotykiem są wszystkie
substancje psychotropowe, które aktualnie są nielegalne. Postaram się wymienić kilka, najczęściej spotykanych narkotyków.
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Witam Wszystkich w Nowym Roku. Mam nadzieję, że będzie lepszy od czasu, który już
za nami. Ostatni miesiąc 2009 r. był w Ornontowicach okresem dosyć spokojnym. Niestety pod koniec grudnia odnotowano kolejne przypadki niszczenia mienia. Dodam
jednak, że dzielnicowi z Ornontowic w wyniku upartej pracy ustalili sprawcę zniszczenia wiaty przystanku MPK przy ul. Dworcowej w Ornontowicach (zdarzenie z listopada
2009 r.). Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego przestępstwa i w Komisariacie
Policji w Orzeszu toczy się postępowanie przygotowawcze w tej sprawie.

! 28.12. nieznani sprawcy wybili szybę wystawową w kiosku przy ul. Zwycięstwa.
Wartość 450 zł na szkodę ZGZG, a także
szybę w budynku Ośrodka Zdrowia przy
ul. Klasztornej wartości 400 zł oraz szybę
w drzwiach klatki schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Żabik o wartości 550 zł
na szkodę ZGZG.

W grudniu w Ornontowicach odnotowano:
! 2.12. na terenie szatni KWK „Budryk” przy
ul. Zamkowej w Ornontowicach nieznany
sprawca dokonał kradzieży portfela z dokumentami i pieniędzmi;
! 6.12. dzielnicowi zatrzymali na ul. Zamkowej nietrzeźwego kierującego samochodem. Kierowca miał 1,82 i 1,85 promila alkoholu w wydychanym powietrzu;

W styczniu i lutym dzielnicowi planują przeprowadzić wyrywkowe kontrole posesji pod
kątem przestrzegania Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach – szczególnie właścicieli posesji, którzy nie mają podpisanych umów na wywóz nieczystości. Przypominam, że w myśl art. 10 przytoczonej
Ustawy, zaniechanie tego obowiązku podlega karze grzywny. lk

! 10.12. nieznany sprawca po wyłamaniu okna
piwnicznego w domu jednorodzinnym przy
ul. Orzeskiej dokonał kradzieży pieniędzy;
! 19.12. o godz. 2.30 na ul. Solarnia dzielnicowy wspólnie z policjantem referatu kryminalnego dokonał zatrzymania pięciu osób poruszających się po Ornontowicach samochodem Opel Kadett, którzy posiadali przy sobie
narkotyki. Byli to młodzi mieszkańcy Orzesza.
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Organizowane co roku spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych mieszkańców
naszej gminy stało się już tradycją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach. Już po raz dziesiąty, tym razem w piątek 18 grudnia w restauracji
„Calvados” przy ul. Zwycięstwa 33 odbyło się spotkanie wigilijne.

Wigilijna wieczerza
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„Pasja sposobem na pracê”

„Angielski? Naturalnie…”

Od stycznia do czerwca br., na terenie gminy Ornontowice realizowany jest projekt „Pasja sposobem na pracę”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W styczniu br. roku rusza na terenie Ornontowic projekt
„Angielski? Naturalnie… – podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w Gimnazjum w Ornontowicach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

L95;HI$ 6I>H95"<=% ;H6$ 15 @B:=>7" 6:I7G .>&=<:;</=%BM 59<:
N9H1=>BMO :<&>H6:I<G%BM =< $H9H=>H ?9=5=$5">BP Q9@4< RS 5678O
;<I< :56$<=>H "%89<=< 645N971 "6:%6$I>BM BME$=%BMO "HT&>H
@1:><G " B%I/@ 645$I<U : 49:H16$<">B>H/<&> >=$H9H6@;0B%BM :<"5V
17"P W@1:>HO : I$79%&> &5A=< 6>E 8E1:>H 645$I<DO @B:%=>/> :H
6"5>BM &G51:>HUB:%BM :<>=$H9H65"<U > 4<6;> 645678 =< A%B>H
:<"515"HP
F51<$I5"5 @B:H6$=>B% 495;HI$@ 8E10 &>H/> 5I<:;E 4595:&<V
"><D : 159<1B0 :<"515"%&O I$79% 5I9HN/> >=1%">1@</=H 49H1%6V
45:%B;H 456:B:H.7/=%BM 5678 15 "%I5=%"<=>< 5I9HN/5=%BM :<V
"517" 59<: 549<B@;H I<A1H&@ >=1%">1@</=0 NB>HAIE I<9>H9%P

L95;HI$ 9H</>:5"<=% 8E1:>H 15 B:H9"B< R\]] 9P " Q>&=<:;@&
>&P ^58/>6$7" L5/6I>BM " ?9=5=$5">B<BMP - 9<&<BM 495;HI$@ .9@V
4< _\ @B:=>7"O : 58HB=%BM I/<6 ` > ``O 156I5=</>D 8E1:>H :=<;5V
&5ND ;E:%I< <=.>H/6I>H.5 > 49:%.5$5"%"<D 6>E 15 H.:<&>=@ .>&V
=<:;</=H.5 : $H.5 "G<N=>H 49:H1&>5$@P aG51:>HA @B:E6:B:<D 8EV
1:>H =< :<;EB>< 151<$I5"HO "HT&>H @1:><G " "%;<:1<BM $H&<V
$%B:=%BM 59<: ">HB:59I<BM b>/&7" <=./5;E:%B:=%BMP -6:%6$I5
$5 &< 6G@A%D 8H:45N9H1=>5 451=>H6>H=>@ :=<;5&5NB> ;E:%I< <=V
.>H/6I>H.5O < 45N9H1=>5 "4G%=0D =< 451=>H6>H=>H N9H1=>H; />B:8%
4@=I$7" :158%"<=%BM =< H.:<&>=>H .>&=<:;</=%& : ;E:%I< <=V
.>H/6I>H.5P

XMB><G8%N :58<B:%DO ;<I : "G<6=H.5 M588% :958>D 1589:H 4G<$=%
:<"71Y XMBH6: 6>E 15">H1:>HD 15 "%I5=%"<=>< ;<I>BM :<"5V
17" &<6: =<;/H46:H 49H1%645:%B;HY *8% "%9<:>D BMED @1:><G@
" 495;HIB>H =</HA% "%4HG=>D <=I>H$EO I$790 &5A=< 4589<D :H 6$95=%
!!!"#$%#%&#!'()"*+ > :G5A%D " -%1:></H Z5:"5;@ > L5:%6I>"<V
=>< [@=1@6:% K9:E1@ Q&>=%P

3:B:H.7G5"H >=b59&<B;H =< $H&<$ 9H</>:<B;> 495;HI$@ 4@8/>I5V
"<=H 8E10 =< G<&<BM cQG56@ ?9=5=$5">Bd 59<: =< 6$95=<BM >=V
$H9=H$5"%BM !!!"#$%#%&#!'()"*+ 59<: !!!"#$%#%&#!'()"),-"*+
`=b59&<B;H 5 495;HIB>H @:%6I<D &5A=< " -%1:></H Z5:"5;@ > L5V
:%6I>"<=>< [@=1@6:% K9:E1@ Q&>=% !T+WX 2' 22)4Y)'Y&, 59<:
" Q>&=<:;@&P

7-C?-P.-EQ
;A RS.+PT,=ST@- @ C?AU+BS=+V

7-SZFS-EQ ?A;.=S>@ ;A .-=,T+?+PA@-,=- P@A=SZ ;.=+S=
RS.+PT,=ST@+E @ TQE C?AU+BS=+X

G³os Ornontowic

nr 93 styczeń 2010

5

Od

18 lat w drugą niedzielę stycznia w całej Polsce rozbrzmiewa koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Niezmiennie od 18 lat dyryguje nią człowiek
wielkiego serca – Jerzy Owsiak. I właśnie wrażliwe serca są
instrumentami, na których gra się w tej niepowtarzalnej Orkiestrze. Celem tegorocznego „grania” było zebranie dodatkowych środków pieniężnych na rzecz diagnostyki dzieci
z chorobami onkologicznymi.

Wielka Orkiestra
Œwi¹tecznej Pomocy

– pe³noletnia!
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PODZIĘKOWANIA SZTABU
WOŚP W ORNONTOWICACH
Organizatorzy Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornontowicach zwracają się ze słowami podziękowania do wszystkich darczyńców i tych,
którzy włożyli w organizację tego dnia
swoje serca i poświęcili tej szlachetnej
akcji swój czas i siły.

!

za współpracę przy organizacji XVIII
Finału WOŚP w Ornontowicach dziękujemy: wójtowi Kazimierzowi Adamczykowi, zastępcy wójta Michałowi Adamczykowi, Urzędowi Gminy Ornontowice, dyrektorowi ARTerii – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach Waldemarowi Pietrzakowi, dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – Gizeli Siedlaczek i Bożenie Kubicy,
dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Iwonie Smorz, prezesowi GKS
„Gwarek” Andrzejowi Kotyczce, komendantowi policji Piotrowi Gawliczkowi i zastępcy komendanta policji Krzysztofowi Midziałkowi, prezesowi Zarządu OSP Sławomirowi Bijakowi, Stowarzyszeniu FASO –
Forum Aktywności Społecznej Ornontowic,
dyrekcji Gimnazjum w Ornontowicach –
Wojciechowi Hoszkowi i Monice Orłowskiej-Przybyle, nauczycielom Gimnazjum,
prowadzącym aukcję i konferansjerkę, Katarzynie Pieter i Patrycji Wiechule;

!

za wsparcie finansowe, dzięki któremu
obejrzeliśmy pokaz sztucznych ogni na
boisku Gwarka – „Światełka do nieba” – dziękujemy: Zakładom Automatyki Rotametr –
Rudolfowi Malczykowi, Firmie „TELEINSTAL” – Bożenie i Benedyktowi Kasprzyckim, Firmie Butrans – Piotrowi Gluch
i Krzysztofowi Wilczek, Orzesko-Knurowskiemu Bankowi Spółdzielczemu – oddział
Ornontowice, Przedsiębiorstwu Usług
Technicznych „Dakpro” – Krzysztofowi Profaska, Aptece „Nova” – Janinie Pis, Barbarze Nowak, Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” z Łazisk Górnych, Marii i Piotrowi
Gabor;

!

za wsparcie działań Sztabu XVIII Finału
WOŚP dziękujemy: Rodzicom uczniów
Gimnazjum, kapeli „Śląskie Bajery”, Firmie
MERC-LUX Dariusza Rzymskiego, Tadeuszowi Kostyra, uczennicom Gimnazjum
Klaudii Adamczyk i Patrycji Ciszewskiej,
Danucie Mańka, Serwisowi Ogumienia Zbigniewa Kubicy, Jerzemu Mozgalik, Piotrowi Sosna, Piotrowi Borkowskiemu, Alinie
Hoszek, Małgorzacie Badeja, Grzegorzowi
Krawczykowi, Marzenie Słupik z Saloniku
Urody „Marzenie”, Cukierni Urszuli Cichoń, Cukierni Ireny Ciućko-Smakowskiej,
Zakładowi Wędliniarskiemu Państwa Widenka, Zakładowi Wędliniarskiemu Grzegorza Zdrzałka, Pizzeri „Duet”, Zakładowi
Usługowo-Pomocniczemu dla Jednostek
Oświatowych, Damianowi Smorz, Henrykowi Sodzawiczny, Gabrieli Malczyk, firmie
„Sebimal”.

Kartka z gimnazjalnego kalendarza
„Nocne spotkanie
z Harrym Potterem”
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Za zabezpieczenie imprezy dziękujemy
policjantom z Komisariatu Policji w Orzeszu oraz strażakom z OSP Ornontowice.
Wreszcie ze słowami wdzięczności za dobre serca zwracamy się do wszystkich
Mieszkańców Ornontowic, którzy jak co
roku wsparli działalność Sztabu Orkiestry
utworzonego przy Gimnazjum w Ornontowicach, a tym samym przyczynili się do
pomocy chorym dzieciom.
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Kartka z gimnazjalnego kalendarza
Konkursy przedmiotowe
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Pokaz młodych talentów

13. Targi Książki w Krakowie
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Adam Rząsa – uczeń klasy IV Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach,
kształcący się w zawodzie technik ekonomista – otrzymał na rok szkolny 2009/2010
dwa stypendia: Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen w szkole oraz
Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia.
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INFORMACJA

O TERMINIE
SK£ADNIA WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SPECJALNEGO
Informujemy wszystkich zainteresowanych uczniów i studentów, iż 15 marca
2010 r. mija termin składania wniosków
o przyznanie stypendium specjalnego.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bip.ornontowice.pl z panelu „załatw
sprawę” i dalej „pobierz druk” lub w pok. 207,
I piętro Urzędu Gminy Ornontowice.
Treść regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego
znajduje się na stronie internetowej www.ornontowice.pl w panelu „edukacja”, dalej „stypendia” – „STYPENDIA SPECJALNE”.

MALOWANIE-TAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE
P£YTY KARTONOWO-GIPSOWE, G£ADZIE
TAPETY NATRYSKOWE, TYNKI SZLACHETNE
Edward Jab³onka
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Z UNIĄ EUROPEJSKĄ DO SUKCESU…

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„RAZEM DĄŻYMY DO SUKCESU
– AKTYWNA INTEGRACJA
W GMINIE ORNONTOWICE”
ZA 2009 ROK

Realizacja projektu systemowego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Ornontowicach planowana jest na
lata 2007-2013. Działania podejmowane są w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej. Za nami więc kolejny, drugi już etap
tego przedsięwzięcia.
W 2009 r. projekt był realizowany w okresie od czerwca do grudnia. Całkowita wartość projektu wyniosła 103.594 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 92.716,63 zł, a wkład własny
(10,5%) 10.877,37 zł.
Projekt zakładał objęcie wsparciem 10 mieszkańców gminy Ornontowice. Ostatecznie w projekcie wzięły udział same kobiety. Koszt przypadający na jedną osobę wyniósł 10.359,40 zł. W trakcie realizacji
projektu zakwalifikowane panie w ramach zawartych Indywidualnych
Kontraktów Socjalnych dążyły do osiągnięcia następujących celów
szczegółowych:
1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice.
2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice.
4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS
Ornontowice.
5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców
Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.
Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpłynęły na osiągnięcie celu głównego:
ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I ZAWODOWEMU
MIESZKAŃCÓW GMINY ORNONTOWICE KORZYSTAJĄCYCH
ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ
W projekcie pracowali: kierownik GOPS, koordynator projektu,
2 pracowników socjalnych, główny księgowy, psycholog, doradca zawodowy, prawnik, wykładowcy Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Bytomiu, kosmetyczka.
Osoby uczestniczące w tym przedsięwzięciu wzięły udział w 78 spotkaniach grupowych oraz w wielu spotkaniach indywidualnych. Działania podejmowane w projekcie odbywały się przez 590 godzin. I tak
grupa docelowa została objęta następującym wsparciem.
Od czerwca do sierpnia 2009 r. wszystkie uczestniczki projektu
wzięły udział w spotkaniach z doradcą zawodowym (3 spotkania, 16 h),
psychologiem (5 spotkań, 40 h) i prawnikiem (3 spotkania, 18 h).
W lipcu 2009 r. 9 osób spośród 10 uczestniczek projektu uczęszczało na zajęcia w ramach kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” (15 spotkań, 10 h). W okresie od lipca do sierpnia 7 osób reali-

zowało kurs „Kosmetyka i wizaż” (19 spotkań, 150 h). We wrześniu
i październiku 7 osób odbyło staż w zakładzie kosmetycznym Center
Sun w Ornontowicach – zajęcia zostały zaplanowane indywidualne
dla każdej z pań (100 h). Od lipca do września 3 osoby spośród
10 uczestniczek projektu uczęszczały na zajęcia w ramach: kursu „Bukieciarstwo i decoupage” (15 spotkań, 75 h) oraz ukończyły kurs „Artystyczne formy papieru” (15 spotkań, 75 h). W listopadzie natomiast
4 osoby wzięły udział w seminarium „ABC podejmowania działalności
gospodarczej” (1 spotkanie, 10 h). Uczestniczki projektu łącznie otrzymały 37 dyplomów i 33 zaświadczenia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki pozyskanym środkom
z Europejskiego Funduszu Społecznego doposażył biuro projektu na
łączną kwotę 13.641 zł, zakupił aparat fotograficzny o wartości 1.000 zł
oraz gadżety z nadrukami promującymi projekt w wysokości 3.360 zł.
Artykuły promocyjne zostały rozdane mieszkańcom Ornontowic oraz
osobom spoza terenu gminy w celu promowania Unii Europejskiej,
dzięki której środkom możliwe jest podejmowanie kompleksowych
działań w ramach projektu.
Rezultaty twarde projektu:
– Liczba osób, które ukończyły udział w projekcie
zakładane: 7, osiągnięte: 10
– Liczba osób, które zostały objęte kontraktami socjalnymi
zakładane: 10, osiągnięte: 10
– Liczba uczestników projektu, którzy uzyskali zaświadczenie potwierdzające zdobycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych:
zakładane: 5, osiągnięte: 10
Uczestniczki projektu mogą poszczycić się osiągnięciem następujących rezultatów miękkich:
– kształcenie umiejętności grupy docelowej w zakresie pełnienia ról
społecznych;
– zmniejszenie się deficytów kompetencji interpersonalnych i społecznych osób biorących udział w projekcie;
– podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania
kwalifikacji zawodowych wśród uczestników projektu;
– zwiększenie poczucia własnej wartości wśród grupy docelowej projektu
– wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych osób biorących udział w projekcie;
– zwiększenie kompetencji GOPS w realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji.
Wartość dodana projektu:
Projekt systemowy „RAZEM DĄŻYMY DO SUKCESU – AKTYWNA
INTEGRACJA W GMINIE ORNONTOWICE” umożliwił objęcie kompleksowym wsparciem większej niż dotychczas liczby osób oraz wdrożenie na szerszą skalę instrumentów aktywnej integracji.
Realizatorzy projektu dziękują za bezpłatne udostępnienie sali
w Urzędzie Gminy Ornontowice do prowadzenia zajęć dydaktycznych
w ramach projektu.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mają nadzieję, że podejmowany przez nich wysiłek będzie owocował i wszystkie
Panie biorące udział w projekcie zwiększą swoje szanse na rynku pracy, docenią swoje walory i możliwości, a ostatecznie poprawią swoją
sytuację społeczno-bytową. Życzymy im tego z całego serca.
Zapraszamy mieszkańców Ornontowic do wzięcia udziału w naszym projekcie w 2010 r. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc
jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej
www.ornontowice.pl
Joanna Bieniek
koordynator projektu
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31 grudnia 2009 r. zakończył się I etap projektu SPOR(T)NONTOWICE i można już
dokonać krótkiego podsumowania. Podstawowy cel projektu, jakim było podniesienie aktywności mieszkańców Ornontowic w zakresie kultury fizycznej i sportu, został osiągnięty w pełnym zakresie. Działania te przyczyniły się do wzrostu
inicjatyw sportowych w gminie oraz zwiększenia świadomości o korzyściach płynących z uprawiania sportu. Łącznie w zajęciach i imprezach sportowych wzięło
udział ponad 570 osób.

Sportnontowice

– podsumowanie pierwszego etapu
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OTWARTE MISTRZOSTWA ŚLĄSKA WU-SHU

Mamy utalentowan¹ m³odzie¿
150 zawodników wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Śląska Wu-shu, które tradycyjnie zorganizowano w grudniu, tym razem w pobliskiej Czerwionce,
w przestronnej hali sportowej ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół.
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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).
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Dobrze znów tu być
– dziękujemy!

P

rzed rokiem Brenna kojarzyła się z inauguracją obchodów ćwierćwiecza chóru
„Jutrzenka”. Tym razem, w trakcie kolejnych rekolekcji, mówiło się już o zwieńczeniu tego jubileuszu, przy czym trudno o bardziej wymowny akcent niż niespodzianka, jaką zgotowali chórzystom wójt i przewodniczący Rady Gminy…

Rekolekcje z niespodziank¹
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Każdy z nas szuka takiego miejsca, do
którego zawsze z chęcią i radością powraca. Takim właściwie miejscem dla nas jest
Ośrodek Spotkań i Formacji w Brennej.
Ten dom i Jego mieszkańcy sprawiają,
że zawsze jesteśmy tu mile widziani i czujemy się naprawdę wyjątkowo. W tym roku
to już nasze 10. rekolekcje w Brennej i bardzo cieszymy się z tego małego jubileuszu
i z tego, że znowu możemy tu wspólnie być.
Bardzo ważne jest dla nas, iż przez te 10
lat, co roku niezmiennie wita nas ten sam
uśmiechnięty ks. dyrektor Damian Suszko.
Pamiętamy dokładnie jak przyjechaliśmy tu pierwszy raz, pełni obaw i ciekawości, jak to będzie w tej Brennej? Gdy zebraliśmy się w kaplicy w oczekiwaniu na rozpoczęcie rekolekcji, można było wyczuć
pewne napięcie, a cisza była taka jakby za
chwilę miało wydarzyć się coś naprawdę
wielkiego. Wtedy właśnie pojawił się kapłan
– młody, energiczny, o miłym dźwięcznym
głosie. Gdy przywitał się z nami i przedstawił, bardzo szybko uświadomił nam, że nie
będzie miał dla nas tyle czasu, ile chciałby
nam poświęcić, gdyż ma tylko siostry do
pomocy, a resztą musi zajmować się sam
– więc trzeba zrobić zakupy, by nas wszystkich nakarmić, trzeba napalić w piecu, byśmy nie zmarzli i jeszcze odwiedziny kolędowe w parafii zaliczyć; po prostu proza
życia. Tak właśnie wyglądał wtedy zwykły
dzień naszego księdza rekolekcjonisty. Pamiętamy także jak na pierwszej konferencji ks. Damian powiedział nam coś bardzo
ważnego – iż modlić możemy się wszędzie,
nie tylko w kaplicy, lecz także poprzez wędrówki drogą krzyżową w plenerze, w leśnej ciszy wśród ptaków i zwierząt, podziwiając górskie szczyty, w gromadzie i w samotności. Było to dla nas coś nowego, gdyż
przez 14 poprzednich lat braliśmy udział
w rekolekcjach zamkniętych. Tu mogliśmy
także na zewnątrz spotkać się z Bogiem
i bardziej czynnie włączyć się w przeżycie
tych wyjątkowych dni. Ks. Damian ustala
nam tak program rekolekcji, byśmy mieli
czas także na próby śpiewu, tym bardziej,
iż jest to wyjątkowy czas śpiewania radosnych kolęd, które tu, w kaplicy, przy żłóbku
brzmią naprawdę pięknie i radośnie.
Niestety prawdą też jest, iż chór przez
te 10 lat nieco się postarzał, więc gdy przychodzi czas, by zapisać się na rekolekcje,
to zawsze trochę marudzimy i narzekamy,
że autokar pod górę nie da rady wjechać,
że za wysoko, że bagaże trzeba taszczyć,
itp. Jednak gdy prezes sporządzi listę i puści ją w obieg, to następuje pełna mobilizacja i wszyscy w miarę możliwości gotowi są na kolejny wyjazd. Czujemy wtedy tę
siłę, która nas jednoczy i sprawia, że wdrapujemy się z radością na tę górę jak Zacheusz na Sykomorę, by zobaczyć Jezusa
i poczuć Jego bliskość. Bo przecież nikt
z nas nie wie, ile jeszcze razy Bóg pozwoli
nam się tu spotkać, więc dziękujemy za
każdy darowany nowy rok.
Na zakończenie tych krótkich wspomnień pragniemy gorąco podziękować ks.
dyr. Damianowi Suszko, za ten wspólnie
przeżyty czas dziesiątych już rekolekcji. Cieszymy się bardzo, że każdy początek Nowego Roku spędzamy właśnie w tym Domu
Bożym w Brennej na modlitwie i Eucharystii. Ufamy, iż dzięki modlitwie będzie nam
dane nadal się spotykać tu co roku.
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Wszystkich, którzy wybierają się na ferie zimowe zapraszamy

6 LUTEGO 2010
NA BEZP£ATNY PRZEGL¥D

STANU TECHNICZNEGO
SAMOCHODU
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