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Najlepsi Czytelnicy 2009

„Koncert zimowy”

Jan Jaskółka
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OBWIESZCZENIE

DZIEÑ
KOBIET!
Szanowne Panie!
Z okazji Waszego œwiêta ¿yczymy
odwagi i si³, by porwaæ siê na cele
i zmiany, które z pozoru wydaj¹ siê
trudne a póŸniej wprost wymarzone,
zadowolenia z siebie, radoœci ¿yciowej.
¯yczymy równie¿ jak najmniej trosk,
umiejêtnoœci dostrzegania piêkna
w zwyk³ej codziennoœci, przychylnoœci
losu i aby ka¿dy dzieñ przynosi³ radoœæ
w sercu i uœmiech na twarzy…
a Dzieñ Kobiet trwa³ bez koñca.
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NASI RADNI

„Twoja firma
– nowe horyzonty”

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie przystąpił do realizacji projektu pod nazwą „Twoja firma – nowe horyzonty” w ramach Działania 6.2, Priorytetu VI Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
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To już trzeci z kolei numer „Głosu Ornontowic”, w którym poruszany jest problem
narkomanii i narkotyków. I choć zabieram cenne miejsce w tym miesięczniku to
uważam, że ten temat jest na tyle istotny, by starać się go przekazać w całości.
Oczywiście - środki psychoaktywne ciągle ewoluują, tak samo jak zmienia się
charakter zjawiska narkomanii. Tak więc to, o czym dziś mówimy z każdym dniem
ulega zmianie. Jednak mam nadzieję, że choć część z podanych informacji uwrażliwi Państwa na to, co dzieje się wokół nas, w kręgu naszych znajomych, bliskich
i najbliższych. „Najłatwiej” pozostawać obojętnym, nie dostrzegać i nie reagować. To jednak bardzo krótkowzroczny sposób na życie. Jeśli mówimy o narkotykach w kontekście naszych dzieci, dorastającej młodzieży, to niedostrzeżenie w porę zagrożenia spowoduje nieodwracalne w ich życiu szkody. Każdy dzień po trochu tworzy ich przyszłość. Każdy dzień z narkotykiem stawia tę przyszłość pod
znakiem zapytania.
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N A R K O T Y K I Cz.3
6. GRZYBY HALUCYNOGENNE
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7. ŚRODKI WZIEWNE

DOWODY OSOBISTE

ZA DARMO
8. OPIATY

z

WYDARZENIA Z TERENU ORNONTOWIC
Styczeń okazał się miesiącem o bardzo niskiej liczbie zgłoszonych do Komisariatu
Policji w Orzeszu przestępstw z terenu Ornontowic. Odnotowano zaledwie pięć przestępstw dotyczących gminy Ornontowice:
z w nocy z 1 na 2 stycznia nieznany sprawca
po uprzednim wyłamaniu drzwi w mieszkaniu, znajdującym się w bloku mieszkalnym przy ul. Żabik, dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 150 zł.
z 14.01 na terenie KWK „Budryk” ujawniono
w szafce ubraniowej jednego z pracowników zwój drutu strzelniczego i zapalnik;
z 22.01 osoba pokrzywdzona zgłosiła w Komisariacie Policji oszustwo dokonane za
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Od 1 stycznia 2010 r. dowód osobisty
wydawany jest bez opłat, niezależnie od
tego czy wydawany jest po raz pierwszy, w związku ze zgubieniem lub kradzieżą starego dokumentu tożsamości,
czy też wymieniany z powodu zmiany
adresu zameldowania lub nazwiska po
zmianie stanu cywilnego.

pośrednictwem Internetu. W wyniku doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzona osoba utraciła
2.200 zł;
z 23.01 w sklepie przy ul. Orzeskiej nieznany
sprawca, wykorzystując nieuwagę osoby
robiącej zakupy, dokonał kradzieży dokumentów i pieniędzy;
z 24.01 na ul. Zwycięstwa policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem (0,55 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
Policjanci w styczniu przeprowadzili 42 interwencje na terenie Ornontowic. lk
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„Pierwsze uczniowskie doœwiadczenia 8
drog¹ do wiedzy”

lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach odbyło
się spotkanie z najlepszymi czytelnikami 2009 roku. Laureaci plebiscytu –
mimo iż nie wszyscy mogli być obecni
w umówionym terminie - otrzymali nagrody w postaci książek i pamiątek
promocyjnych.

Już w roku szkolnym 2008/2009 z inicjatywy dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Gizeli Siedlaczek nasza
szkoła zakwalifikowała się do udziału
w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Projekt
realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najlepsi Czytelnicy
2009 roku wybrani!

W

maju ub.r. do egzaminu maturalnego w naszej szkole przystąpiło 88 uczniów
technikum, z czego egzamin zdało 73, co stanowi 83%. Najlepiej wypadł
egzamin maturalny z matematyki, biologii oraz wiedzy o społeczeństwie, zdawalność wyniosła 100%.

Uczniowie ZSP w Ornontowicach
ucz¹ siê po to, by zdaæ egzaminy

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL
tel. 32 2355-174

www.ksiegarnianeumann.osdw.pl
ZAMAWIASZ PRZEZ INTERNET – ODBIERASZ W KSIÊGARNI
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym








ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Ogólnopolski laureat

W styczniowym wydaniu „Głosu Ornontowic” pisaliśmy o sukcesach Adama Rząsy, ucznia IV klasy ornontowickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, który
zakwalifikował się m.in. do finałowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości. Miło nam do tego tematu wrócić, informując, iż 11 lutego
w Rzeszowie podczas wspomnianego finału uzyskał on tytuł laureata, zdobywając II miejsce w kraju.
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Choć jest mieszkanką Czerwionki, gdzie urodziła się 10 marca 1955 r., to jednak
z Ornontowicami związała swoje całe życie zawodowe. Tu rozpoczęła pracę, tu
wzrastają pokolenia jej wychowanków, tu również realizowała swe pasje i święciła triumfy jako pedagog. Mimo „emerytalnego” stażu, nadal służy dzieciom
i młodzieży swą wiedzą, doświadczeniem i wyjątkową, pełną werwy i zaangażowania osobowością.

ORNONTOWICKIE BZY

Jeden z pierwszych występów 7-letniej wówczas skrzypaczki

Tuż po rozpoczęciu pracy zawodowej w ornontowickiej podstawówce

Wśród ostatnich wychowanków, przed przejściem na emeryturę

Na zdjęciu po lewej: z uczennicami Katarzyną Rysz i Renatą Chmiel; w środku – w rodzinnym domu u wraz z mamą Otylią, wśród ogromu kwiatów,
jakie otrzymała od dzieci, młodzieży i współpracowników w dniu przejścia na emerytuję; po prawej: z mężem, mamą oraz synem i synową.
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INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIA£ INWESTYCJI
W 2009 ROKU
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Od

11 stycznia piłkarze „Gwarka” Ornontowice, prowadzeni przez trenera
Jarosława Zajdla, rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej. Po
wstępnych treningach na zaśnieżonym boisku przy ul. Klasztornej oraz w sali
gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej nadszedł czas sparingów.

Czas na sparingi

Noworoczny
Turniej Szachowy
60. zawodników reprezentujących
14 klubów wzięło udział w Noworocznym Turnieju Szachowych. Jego gospodarzem była „ARTeria” – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, zaś organizatorem – miejscowy GKS „Gwarek”.

Po

raz pierwszy w historii występów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Ornontowic w międzyszkolnych
rozgrywkach sportowych organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy udało się awansować do zawodów na
szczeblu wojewódzkim. Ten historyczny triumf udało się uzyskać w piłce ręcznej chłopców.

Rejonowe zawody
w pi³ce rêcznej ch³opców
szkó³ ponadgimnazjalnych

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

336-12-65,

0-501-971-451
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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. 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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