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WYBORY
PREZYDENCKIE
20 czerwca odbyła się I tura wyborów
prezydenckich. W Ornontowicach
spośród 4382 mieszkańców uprawnionych do głosowania, do urn wyborczych udało się 2578, zatem frekwencja była wyższa od krajowej i wyniosła w naszej gminie blisko 59%.

XV Dni Ornontowic

Otwarcie „Orlika”

Witamy w Ornontowicach

31 maja na osiedlu przy ul. Akacjowej
odbyło się uroczyste otwarcie boiska
„Orlik”. Prócz wójta Kazimierza Adamczyka i przewodniczącego Rady Gminy
Ornontowice Stanisława Malczyka symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali
Janusz Abramowicz z Wydziału Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
oraz Piotr Zienc – wiceprzewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego.
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W

czerwcu zakończyła się realizacja jednego z projektów wdrażanych na terenie Ornontowic ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Tym samym dostrzec można pierwsze efekty starań władz lokalnych w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój
mieszkańców Ornontowic. Projekt, którego realizacja trwała od stycznia do czerwca br. nosił nazwę „Pasja sposobem na pracę” i skierowany był do młodzieży z terenu Ornontowic uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

„Pasja sposobem na pracê”

Szanowni Mieszkañcy
Gminy Ornontowice

Procesja Bo¿ego Cia³a
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Bezpieczeñstwo w Ornontowicach
26 maja w Urzędzie Gminy Ornontowice odbyła się sesja tematyczna związana
z bezpieczeństwem na terenie Ornontowic. Jednym z punktów było przedstawienie stanu bezpieczeństwa przez przedstawicieli Policji. W sesji Rady Gminy
ze strony Policji wzięli udział: komendant Komisariatu Policji podinsp. Piotr Gawliczek, zastępca komendanta Komisariatu Policji w Orzeszu asp.szt. Krzysztof Midziałek, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie kom. Jacek Augustynowicz oraz kierownik Rewiru Dzielnicowych w Ornontowicach Komisariatu Policji w Orzeszu mł.asp. Lucjan Kret. Poniżej przedstawiam zebrane dane statystyczne obrazujące stan bezpieczeństwa w gminie Ornontowice w latach 2006-2009.
Sumaryczne zestawienie przestępstw
na przestrzeni lat 2006-2009
Ogólna liczba przestępstw
w latach 2006-2009
Interwencje policji

Wybrane kategorie przestępstw
w latach 2006-2009

WYDARZENIA Z TERENU ORNONTOWIC
z 4.05 w godz. 12.00-20.00 z parkingu KWK
„Budryk” przy ul. Zamkowej dokonano kradzieży samochodu VW Golf wartości ok.
8000 zł;
z 6.05 przyjęto zawiadomienie o usunięciu
kamienia granicznego;
z 8.05 na ul. Zwycięstwa policjanci zatrzymali
nietrzeźwego, kierującego samochodem
Toyota – wynik badania 0,26 mg/l;
z 12 maja w godz. 12.15-12.20 w budynku
przy ul. Dworcowej dokonano kradzieży
laptopa wartości ok. 800 zł;
z 15 maja na ul. Zamkowej policjanci zatrzymali nietrzeźwego, kierującego samochodem
Daewoo Tamiz – wynik badania 0,27 mg/l;
z 24 maja przyjęto zawiadomienie o kradzieży kompletu mebli ogrodowych z rejonu
baru „Oaza” przy ul. Zwycięstwa;
z 29 maja przyjęto zawiadomienie o włamaniu do budynku gospodarczego przy

ul. Zamkowej i kradzieży spawarki oraz młota
pneumatycznego wartości ok. 1200 zł;
z 30 maja na ul. Zamkowej policjanci zatrzymali kierującego samochodem marki Chrysler (wynik badania 2,36 mg/l) oraz na ul.
Chudowskiej kierującego samochodem Seat
Toledo (wynik badania 0,35 mg/l).
Ponadto przyjęte zostały zawiadomienia dotyczące uszkodzenia ciała oraz dwóch przypadków znęcania. Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu interweniowali w maju na terenie
gminy Ornontowice 27 razy.
Z uwagi na powtarzające się skargi mieszkańców Ornontowic dotyczące „bezpańskich”
psów informuję, że dzielnicowi Rewiru Dzielnicowych w najbliższym czasie zwrócą szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów regulujących obowiązki właścicieli tych zwierząt.
Poniżej podaję treść przepisów karnych:

G³os Ornontowic

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń: Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł.
Art. 145 Kodeksu Wykroczeń: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany.
Art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z § 6
ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Ornontowice:
Kto nie wykonuje obowiązków określonych
w regulaminie podlega karze grzywny (osoby
utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane
są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na
terenach zabudowanych, a także w miejscach
wspólnego użytkowania). lk
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ROCZNICA NADANIA IMIENIA
I UFUNDOWANIA SZTANDARU

HAPPENING
„JESTEM ŚWIADOMY,
WIĘC REAGUJĘ”
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Urodził się 26 lipca 1945 r. w Ornontowicach. Jego ojciec Stefan był właścicielem
miejscowej restauracji (obecnie bar „Oaza”), matka Ema z d. Kwapulińska pochodziła z Królówki i była bratanicą ornontowickiego proboszcza, ks. Juliusza Kwapulińskiego.

ORNONTOWICKIE BZY

W otoczeniu stryja, ks. Juliusza Kwapulińskiego

W gronie ministrantów z ornontowickiej parafii

W drużynie LZS Ornontowice

Wśród uczestników rajdu na Szlaku Orlich Gniazd

Z żoną Janiną na Górze Tabor w Ziemi Świętej

Z wnukami – Paulą, Filipem i Patrykiem

Na dole kopalni „Makoszowy”

Jako prezes Zarządu GKS „Gwarek” Ornontowice
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Oto jeszcze jeden kawałek naszej ornontowickiej historii. Jeszcze nie rozpoczęła się
wojna między faszystowskimi Niemcami a Rosją. Krótko po agresji Hitlera na Polskę
w 1939 r., na terenie Ornontowic Niemcy zaczęli budowę autostrady w północnym
rejonie naszej miejscowości. Tam, gdzie obecnie biegnie trasa do Gierałtowic, najpierw sprowadzili młodych Żydów. Musieli oni kopać rowy i przygotować teren
do składowania urządzeń firm Krutwig i Hartwig, mających budować autostradę.

Pod gazetami
chleb dla g³odnych
Artykuł napisany na podstawie wywiadu z Marią i Jadwigą, siostrami Joachima Gabrysia – zasłużonego harcerza i członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornontowicach – który zmarł 5 listopada 2004 r.



W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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GWAREK ORNONTOWICE

Drugie miejsce!
TURNIEJ SKATA

Zakończyły się rozgrywki mistrzowskie
piłki nożnej IV ligi. Drużyna „Gwarka”
zajęła ostatecznie drugie miejsce w tabeli grupy II, ze stratą 9 punktów do
Polonii Łaziska.

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
Biblioteka i przedszkolaki

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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W

powiecie mikołowskim, wśród gimnazjalistów, moda na taniec zatacza coraz
szersze kręgi. 28 maja w Gimnazjum im. Noblistów Polskich odbył się
II Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych o Puchar Wójta Gminy Ornontowice.
Do rywalizacji w tegorocznym spotkaniu przystąpiło ponad 80 uczniów i uczennic z sześciu gimnazjów naszego powiatu.

Roztañczone
Ornontowice
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30

maja na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach odbyły się Towarzyskie Zawody
Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody. W rywalizacji wzięli udział zawodnicy i ich konie z klubów jeździeckich
i stajni: Pszczyna, Bujaków, EQUIVERSO, Omega, KANTER, PARUS, JUMPING
TEAM, Profit, ARABKA, Korona, Kokoszyce i Standura.

Towarzyskie Zawody JeŸdzieckie
w Skokach przez Przeszkody

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

Wiele firm
ubezpieczeniowych
do wyboru

W NASTĘPNYM NUMERZE
z 24 czerwca w obecnoœci przed- kiego Gimnazjum im. Noblistów
stawicieli w³adz samorz¹dowych,
grona pedagogicznego i rodziców
odby³a siê uroczystoœæ zwi¹zana
z wrêczeniem œwiadectw kolejnym absolwentom ornontowic-

Polskich. Wzorem lat ubieg³ych,
w lipcowym wydaniu „G³osu Ornontowic” opublikujemy ich nazwiska i zamieœcimy relacjê z tej
uroczystoœci.

Dojazd do Klienta

Aleksandra Dolata

tel. +48 796-701-806
www.AleksandraDolata.pl
G³os Ornontowic
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REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Sfotografuj Lato

CZERWIONKA
DÊBIEÑSKO

z G³osem Ornontowic”

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



MYJNIA



BEZDOTYKOWA
SURPRFMD#FHQWUXPDUWHULDSO

JU¯ CZYNNA!
rocarczerwionka@interia.pl
www.oskp-rocar.pl

W celu unikniêcia d³ugiego zalegania worków z posegregowanymi
odpadami, prosimy o ich wystawianie wg poni¿szego harmonogramu:
2010 r. czerwiec: 28, lipiec: 26, sierpieñ: 23, wrzesieñ: 20, paŸdziernik: 18, listopad: 15, grudzieñ: 13
ZZZFHQWUXPDUWHULDS

ZZZZLUWXDOQHRUQRQWRZLFHSO

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.

Ornontowic

ZZZFHQWUXPDUWHULDSO
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