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W przeciwieństwie do lat ubiegłych, te-
goroczne dożynki świętowaliśmy nie
w sobotę' lecz w niedzie|ę. 13 września
uroczystej mszy św. przewodził ks. pro-
boszcz Jerzy Kiełbasa, zaś homi|ię wy-
głosił pochodzący z ornontowic fran.
ciszkanin, o. Bernardyn Bednorz.

Na czele korowodu nraszerowała orkiestra
z ostropy. Tuż za nią kroczyli tegoloczni Sta-

rostowie dożynek _ Iwona Zajusz i Karol
Krenczyk; potem członkinie KGW niosące
okazałą koronę, poczty sztandarowe, wtadze
samorządowe, młodziez szkolna i przybyli go-
ście. W Gminnym Domu Kultury dokonano
symbolicznego przekazania bochenka chleba na
ręce wójta Kazimierza Adamczyka iprzewod-
niczącego Rady Grniny Stanisława Ma|czyka.
którym to wypiekiern chwilę póŹniej dzielili się
oni z wszystkimi uczestnikanli dożvnek' opra-
wę artystyczną całej uroczystości zaperr'niłr.
występy przedszko|aków i nlłodzież1 szkolnej.
a ponadto zespołów ,,Marzanki,, i,,Sląskie Ba.
jery,,. oczywiście w ramach poczęstunkLl nie
zabrakło śląskiego kołocza' Dożynkowej urocZy.
stośCi towarzyszyła wystawa drobnego inwen-
tarza. którą przygotowali rniejscowi hodowcy.
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Szanowni Mieszkań,y,
SympaĘcy ornontowic!

Być mo'że niektótym Mies:kańt,on nas:ej Gmitry tegoft)czne
obchody Swięta Plonóv,v,ydał.v- się niet,o sktonlniejsze' to jed-
nak ubiegłoroczna obec'ność.Jercgo Bu:ka _ już teruz pnew,od-
niczqcego Parlarnentu Ettrope.jskiego _ nie pozv,ala na podźv,i-
gnięcie tej ,,poplzeczki', . Minlo to jak najgolęt,ej plagnę podzię-
kować Starcstom i organi:atolont clo:,-nek :a pnygotou,anie te-
goloc:znej urcczystośr'i, nąde v,s:l,stko -'a dochowanie trudycji.
Wszak, co naju,ażniejs:e, żniv'a należv- :alit':yt| do udanych, za
co nalezne jest róu,nież d:iękt':lnienie.

] 8 w r" e ś n i a u c z e s t n i c :l, l i ś n \' |' u |o (. Z y s b,- m o tv, ąl.c i u ha li s p o r-
towej u,Łaziskach Gól-llych' Piękny to obiekt, na który póki co nie
możemy sobie jes:c:e po:u,olić. Zakładam.jednak, że sporu część
nas:ych Mies:kąńt'óu, :et'ltce skol:l,stat< :, jego szerckiej oferty, do
t'zego serdet':nie :achęcant. Nie cht,qt'jednak po;ostać zą daleko
v'Ęle, postanou,iliśmy v,spólnie : Radq Gminy poczynić starunia
o budou,ę podobnego obiektu ptŻy o,łlotltowic'kim Zespole Szkd
Ponadgimnazjalnych. Jttż w paździemiku pnystqpimy do fazy pl.tl-
jektowej, by niebau,em pokusić się o śtodki pomo(,o|1,e _ v) szcze-
gólttości unijne - na rcalizac,ję tego Ępu obiektu, którcgo brukv, or-
nontov,icach jest coruz batdziej odczuwalny.

Tymc'zasenl na rczpoczęty lok s:kolny, a niebav,en takżc aka-
demicki,v,szystkint naszym ut':niont i studenton życ:ę pou,od:e-
nia v' zdobyu'aniu wiedzy' 

Z po:crrov,ie,ient
Kazimierz Adamczyk

Wójt Gminy ornontowice

{ m*r**r"**r. E ,"."***o"".r***

REALIZACJA UNIJNEGO PROJEKTU

,,R?zem dążymy
do sukcest"
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w ornontowicach już
po raz drugi realizuje projekt systemowy ,,RAZEM DĄżYMY
DO SUKCESU _ AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ORNON-
ToWlcE" w ramach Programu operacy|nego Kapitał Ludz.
ki, Poddziałania7.1'1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnój
integracji przez ośrodki Pomocy Społecznej.

Realizacja projektu zaplano. ka Pomocy Społecznej zgłosity
wana Została w okresie od czerw. się same kobiety. Pracownicy
ca do grudnia 2009 r. Całkorvita socjalni zawarli z paniarni. któ-
wartość przedsięwzięcia opiewa re spełnity kryteria rekrutacyjne
na kwotę 103.594 zł, w tym dofi- kontrakty socjalne. W ramaclr
nansowanie ze środkórł,Unii Eu- kontraktów wobec uczestniczek
ropejskiej w wysokości 92.1 |6.63 projektu Zostaną Zastosowane co
zł i wkład własny -eminy omon. najmniej trzy instrunlenty ak-
towice w kwocie |o.811 '31 zł. tywnej integracji: społecznej.

W czerwcu br. do projektu edukacyjnej, zawodowej lub
zrekrutowanyclr zostało l0 osób. zdrowotnej.
W tvm roku do Gminneso ośrod- dokotic:ettit' nd .str. 8

1{ASI RADI{I
Na oktadce: Ryszard Milanolvski
- przewodniczący Komisji Zdrowla i Spraw
Socjalnych Rady Gminy Omontowice; eme-
rytowany pracownik kopalni,,Budryk"

l|ekroć są powody do dumy, trudno tego nie podkreś|ać..'
Wtym przypadku chodzi o jubileusz 1O5-lecia Orzesko-Knu-
rowskiego Banku SpółdzieIczego' którego rodowód sięga or-
nontowic(!) _ nie bez powodu wspomina|iśmy o tym W po-
przednim wydaniu,,Głosu ornontowic''.
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lOs-lecie Banku
2... Ornontowic

Przed miesiącem zapowiadali-
śmy również jubileuszową Galę.
którą przy.qotowywano w Zabrzu.
Tak też 28 sierpnia odbyla się wy-
jątkowa uroczystość. którą za-
szczycito wielu znamienitych go-
ści: począwszy od wicelninister
edukacji narodowej Krystyny Szu-
milas, posła Andrzeja Sośnierza,
prezesa Związku Banków Polskich
Krzysztofa Pietraszkiewicza, pre-
zesaZarządu Banku Polskiej Spół.
dzielczości Mircsława PotuIskie.
go,poprzez liczne grono przedsta-
wicieli władz samorządowych, po
przedsiębiorców i zasłużonych
pracowników banku. Urząd Gmi-

ny ornontowice _ wyróżniony
przez Krajowy Związek Banków
Spó'łdzielczych M et|a lent i m. F ru n-
cis:ka Stefr':yka - reprezentowali
wójt Kazimierz Adamczyk oraz
Jego zastępca, Michał Adamczyk.
W trakcie wytwornie zorqanizo-
wanego przyjęcia nie szczędzono
słów uznania pod adresem Jubila-
ta plasowanego przez niezalez-
nych ekspertów sektora bankowe-
go wśród najlepszych w Po|sce.
Gratulacje te składano na ręce pre-
ze sa Zatządu oK Banku Spółdziel-
czego Józefa Kapłanka oraz Bo.
gusława Mierzwy, przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej. (r)

fiłus łtnonowit



Przedstawiam Państwu policjantóq którzy pracują na terenie ornontowic.
W załączonym do gazety dodatku znaiduje się mapa ornontowic z wizerun.
kami dzielnicowych (mapa również dostępna na portalu internetowym
VWVW. ornontowice. pl w zakładce,,Policja w ornontowicach,,).

Gmina ornontowice została podzielona na
cztery części. Kazda z tych części _ na ma-
pie wyodrębniona innym kolorem - jest re-
jonem odpowiedzialności policjanta' którego
wizerunek znajduje się obok tego rejonu. od
dnia podpisania porozumienia pomiędzy
Wójtem Gminy ornontowice a Komendan-
tem Wojewódzkim Policji w Katowicach,
Z pierwotnego składu dzielnicowych pozostał
tylko jeden funkcjonariusz. Awanse, sprawy
losowe powodowały rotacje kadrowe. obec-
nie, po kilku latach szukania najlepszego skta-
du personalnego Rewiru Dzielnicowych
w ornontowicach, mam nadzieję, ze przed.
stawieni funkcjonariusze będą stałym zespo-
łem, który dzięki swojej pracy zdobędzie Pań-
stwa zaufanie. Publikacja mapy Ornontowic
z wizerunkami policjantów to zaproszenie dla
Mieszkańców ornontowic do poznania swo-
jego policjanta. Wizyta dzielnicowego nie
musi być związanaz konkretnym zdarzeniem,
Dzie|nicowy to osoba, którego praca polega
na szeroko rozumianej współpracy z miesz-
kańcami. Nie tylko w kontekście tamania pra-
wa czy opieki nad rodzinami dotkniętymi pro-
blemem przemocy domowej' ale również jako
mediator w sporach sąsiedzkich, problemach
porządkowych lub,'pomost'' pomiędzy
mieszkańcami a instytucjami (sąd, urząd,
opieka społeczna). Z racji wykonywanego
zawodu policjant albo jest w stanie udzielić
porady albo wie gdzie taką poradę można
zna|eźć. Przedstawieni policjanci to grupa
doświadczonych funkcjonariuszy. Posiadają
bagaż doświadczeń zawodowych i wiedzy
policyjnej pozwalający im we wtaściwy spo-
sób mierzyć się z nękającymi Państwa pro-
b|emami. Zcałąpewnością nikt nie jest le-
karstwem na całe zło. Nie wszystkie, czasem
trwające |atarni, zatarg| spory lub problemy
rodzinne da się rozwikłać. Nie oczekujmy
cudów. Ale możecie Państwo otrzymać rze-
czową, osadzoną w realiach polskiego prawa
pomoc. Kto więc dla Państwa pracuje?

REJON PIERWSZY - ul. Dworcowa,Zwy-
cięstwa (prawa strona, jadąc w kierunku Gie-
rahowic), Bankowa, Pośrednia, Polna, Kole.
jowa, Chudowska jest miejscem pracy mł.asp.
(młodszego aspiranta) Marka Jeziorskiego
(marek.jeziorski@ slaska.policja.gov.pl). To
jedyny policjant pracujący od początku istnie-
nia Rewiru Dzielnicowych w Omontowicach,
czyli od roku 2002. Ma 36 lat. Zna specyfikę
pracy w ornontowicach i służy pozostałym
dzielnicowym swoją wiedzą o gminie. osiąga
doskonałe wyniki w pracy prewencyjnej.

REJON DRUGI _ ul. Zwycięstwa (lewa stro-
na, jadąc w kierunku Gierałtowic), Boczna'
Jasna, Lipowa, Nowa, Krótka, Słoneczna, Gra-
niczna' Cicha, ogrodowa, Solama, okrężna.
W tym rejonie pracuje mł.asp. Krzysztof
Wojtynek (krzysztof.wojtynek@ slaska.poli-
cja.gov.pl). W Policji pracuje od 2001 r. Ma
30 |at. Wcześniej pracowat w Wydziale Kry-
minalnym Komendy Powiatowej Policji w Mi-

kotowie oraz jako policjant patrolu w Komi-
sariacie Policji w Łaziskach i orzeszu. Stano-
wi nieocenioną pomoc w sprawach kryminal-
nych oraz realizowaniu dokumentacji proce-
soweJ.

REJON TRZECI - ul. Bujakowska, Orze-
ska, Akacjowa, Grabowa, Marzankowice,
Hutnicza; mł.asp' Grzegorz Lussek (grze-
gorz. I ussek@ s laska. pol icj a. -eov. p I ) j e st dzie l-
nicowym w rejonie wymienionych ulic. Pra-
cuje w Policji od 1999 r. Ma 33 lata. Od
1999 r. pracuje w Komisariacie Policji
w orzeszu' Przed podjęciem pracy w Rewi-
rze Dzielnicowych pracował w Zespole Pa-
trolowo-Interwencyjnym. Jako instruktor na-
uki jazdy jest wyrocznią w sprawach dotyczą-
cych przepisów ruchu drogowego. Pozostali
dzieInicowi korzystają z jego pomocy przy
rozw iązy w aniu wątpliwoś ci zw iązany ch
z przepisami ruchu drogowego.

cjanta, by przyjrzał się z bliska istniejącym
nieprawidłowościom' oczywiście w spra-
wach pi|rrych najistotniejsza jest szybkość
informacji, dlatego niezbędne jest wówczas
informowanie telefoniczne Policji, co daje
pewność odpowiednio szybkiego działania.
Moze zdarzyć się przerwa w pracy dzielni-
cowego wynikająca z przyczyn 1osowych,
dlatego wiadomości wymagające natychmia-
stowej reakcji lepiej przekazać bezpośrednio,
by szybkość działania Policji była adekwat-
na do charakteru zdarzenia.

By zadośćuczynić sktadanym obietnicom
podaję zdarzenia' które miały miejsce na tele-
nie Omontowic w sierpniu:
o 2 sierpnia miała miejsce kradziez przewo.

dów energetycznych na terenie KWK ,,Bu-
dryk"

o 9 sieĘnia policjanci zatrzyma|i na ul' orze-
skiej nietrzeźwego kierującego samocho-
dem. Badanie trzeźwości wykazało 0,9l
oraz 0,8'7 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu;r

o 10 sierpnia miało miejsce włamanie do au-
tomatu do gry znajdującym się w lokalu
przy ul' Zamkowej ikradziez pieniędzy;

To My, Dzielnicowi
REJON CZWARTY * ul. Zamkowa, Zabik,
Łąkowa, Klonowa, Miarki. Leśna. Cypryso-
wa, Świerkowa, Jarzębinowa' Klasztorna.
Tarlaczna. W tym rejonie pojawił się nowy,
policjant. To st.sierż. (starszy sierżant) To.
masz Sierka (tomasz.sierka@slaska.poli-
cja.gov.pl,). Rozpoczyna pracę w Rewirze
Dzielnicowych i wiąże z wykonywaniem
swoich obowiązków duize nadzieje. W Poli-
cji pracuje od 1999 r. Ma 33 lata. Wcześniej
pracował w Wydzia|e Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie' a następnie
jako koordynator Zespołu Patrolowo Inter-
wencyjnego Komisariatu Policji w Orzeszu.
Równocześnie był policjantem Grupy Szyb-
kiego Reagowania Komendy Powiatowej
Policji w Mikołowie. JeSt stanowczym, wy-
sportowanym policjantem o radykalnych po-
glądach w kwestii rozwiązywania problemów
_ często na zasadzie aleksandryjskiego )'wę-
zła gordyjskiego''.

Wymienieni dzielnicowi mieszkają poza
terenem ornontowic. Każdy z nich posiada
rodzinę.

To najkrótsza charakterystyka policjantów
Rewiru Dzielnicowych w Ornontowicach.
Mam nadzieję, ze choć trochę funkcjonariu-
sze stali się Państwu b|iżsi. Jeśli pominąłem
jakieś interesujące Państwa kwestie' po od-
powiedzi na te pytania odsyłam już bezpo-
średnio do samych policjantów. Rozumiem,
że telefon stacjonarny jak również jeden te-
lefon komórkowy dla wszystkich dzielnico.
wych nie pozwalał na dotarcie do tego wta-
ściwego _ do ',nasze.9o'' dzielnicowego. Dla-
tego przy dzielnicowych na mapie Ornonto-
wic pojawiły się ich indywidualne adresy
mailowe. Mam nadzieję, że ułatwi to kwe.
stię powiadomienia dzielnicowego o proble-
mach wjego dzielnicy czy zaproszeniu poli-

o 12 sierpnia Komisariat Policji w Orzeszu
zostat powiadomiony o wybiciu szyby
w wiacie przystanku autobusowego przy
ul. Dworcowej;

O l2 sierpnia przyjęte zostało zawiadomienie
o kradzieży krzeseł z lokalu przy d.Zwy-
clęstwa;

O 19 sierpnia dokonano kradziezy samocho-
du marki Citroen C 3 z parkingu przy KWK
,,Budryk";

o 25 sierpnia dokonano kradziezy kół samo-
chodowych z pojazdu znajdującego się na
parkingu KWK,,Budryk";

O 31 sierpnia na ul. Akacjowej policjanci za-
trzy ma|i nietrzeźw ego kierującego samo-
chodem. Badanie trzeźwości wykazato
0,64 i 0,58 mgl alkoholu w wydychanym
powietrzu;r

Policjanci Komisariatu Policji w Orzeszu
w sierpniu przeprowadzili na terenie Omon-
towic 26 interwencji.

Przedstawione zdarzenia to wybrane prze-
stępstwa dziejące się w przestrzeni publicznej.
Każda informacja mogąca przyczynić się do
usta|enia sprawców któregokolwiek z poda-
nych zdarzeń będzie niezwykle cenna dla
dzielnicowych, a przede wszystkim dla poli-
cjantów Referatu Kryminalnego Komisariatu
Policji w orzeszu. Nie muszę dodawać' ze
najważniejsza d|a ograniczenia tego. czego nie
chcemy oglądać w omotowicach.

Zapraszam do mobi|izowania policjantów
do pracy. (Ę
IW chwili obecnej prawo stanowi, iż u kierującego
dozwolona zawartość alkoholu w wydychanym powie-
trzu (lub krwi) to wartość poniżej 0'1 ng/l (0,2 promi.
la). Zawartość pomiędzy 0'l mg/l (0'2 promila) a 0,25
mg/l (0,5 promila) jest traktowana jako wykroczenie
(art. 87 kw). Wartość powyżej 0'25 mg/l (0'5 promila)
to przestępstwo (art. l78 a kk).
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We wszystkim na|eży zachować umiar i właściwe proporcje. Taką zasadą kieruję aby u:dtowić tę brunżę i ciqgle tylko się mówi,
się już od dawna, dlatego szum medialny, iaki nasze naiwyższe władze zrobiĘ ażadnychdziałańniewidać-Rzqdnaponlysł

wokół jednego polskiego żołnierza, uważam za grubą przesadę. i c'llce ptyv,atyzacji sektoru wydobywczcgo, do
c,:ego zac'hęca również pozytywny pnyktad

Na wojnie w Afganistanie :gind polski :d- plov,adzona jest regularna v,ojna rc:pętana kopalni ',Bogdanka,' , któru na plywatyzat'ji
nier, kpt. D. Ambozitiski. Ptc: 1lluwit, clwct tl'- pt:e: Anetykanóv,, którJ uw,ażajq się za żan- :alobiła ponad 500 mln zt, pneznac:ajqc' .je
godnieprusa,telewi:jai ruditllo'tt:usttl.'telt.fakt tlamlów świąta i siłq chcą:aplowadzić swoje na batdzo potrcebne inu,estyc'ie.

lic:yć: tynt'żc sant nu:e :tlstttt. :tlllitl'. I,l rjlt'. I .;;;i;i;:i:,iłi:ix"::i,;i:i, 
:.,",''. l {lhsgrwator

n a w o.j n i e g i nq ż ot n i e r a,iii i,,,|i ;,,,,,; i,,,,,i ;, i,;,i l l

na wszystkie sDony, c:l;tliąt, : |1ie30 OnluI:e t|u-
gedię nalodową, Uw,ażant,:e tlale:l'n:-e!y.o i te-
alnie spojzeć lla śntielt. kpt. 'Ąnbto:itiskiego. '.

Bvł :<lwudon''l.nt :ułtt i t't.:t,tlt i ll,t tt'r,itlC
v, Afqa n i s ta n i e p oj e c lt uł tl o b rtllr o I t l i c. v rcl -

n nt' ll koltt tu kI u' :tl t tlł ki ( |1 1 1l t=l :tt't l i 1 ; 1l 
j 1 1 1 ia1-

dze. Ząv,odou,l' :ołttiet: Io tuki sunt :altticl .jak
każdy inny. Mo:na powietl:ieć. a |.r"lr\.(,t t::c-
bą,:e v, :akresie c:ynnośr.i ntiuł :atlulit, :tt.ctl-

c:ać, c:yli lil.w,idov,ar,, albo _ tttl:l.tt'ujut' r-et.'
po inieniu _ zabijać aJgcttiskiclt talibólt'' Jcst
ut':ywiste,:c jako:olniat= n,t ttt,ittit' nttt.ri .ti!'

ma w ljm nic nad:w\(':ajnegtl' cllot'ia- ból po
strucie bliskie.j osobv .jcst dla ka:tlej tod:iny
o7romny, więc chcę ttt lt.\.nt:it. współc:uc'ie
i żaI, że zginqt nas: todak: c:l'jś sl,n, ną: i o.j-

ciec. D:iwi nnie tt,lko dlac:ego, gdv ginie :ot-
nien honoru.je się go .jak v,łsokiego dostojni-
ka, a jak ginie cvt'ilnt' ptacov'ttik, nie ntajqcy
w zakresie (':\|n]Io.(, określonej ntożliwości
unary życia, traktu.je się to :v,.v-kle nomtalnie,
można na *. e t p ox, i ed: i e ć nu rgi na l n i e.

Zwykle .jest to klótka wzntianka w gazecie'
dwa zdania v, telev,i:ji i rudiu. C:y dla władz
pa ń s tw owy c h :y c i e b t d ov, l a ń c' a, g ó m i ka, ll u t -

nika, .jednym stov,em cywilnego prucownika
jest mnie.j wafte ni: życ,ie żołniera? C:y c1l-

wil, któt1l :ginqł róv,nież na posterunku p,a1y
nie nta bliskit.h i rod:iny? Byłbynl bard:o
v, tl : i ę t, : tly, g d l, by k t o ś n t ri gł od 1 ltllł, i e cl : i c t! n t i
,n te p\1tania.

Sytuac.ja staje się tltlcltę :lłliżott,, ,1al o1li-
sanej na v,stępie, gdl llctsttt1li jtlkaś kttct'stt.tl-

'fa, np. u, kopalni, kicdt ginie kilkiltustu gór-
ników na stanoy,isktt pt.ttt'l'. \\'tcdl' nIO:enI\'
:obac:yć w kopalni tta.jwa'tlie'js:c osobl,
v'państwie, ale na ptlgrebtlclt .jtt: się nie po-

.juwia.jq. Obecni sc1 co najtrt:ej pt=adstctv,iciele
vtacl: lokalnych.

Dla porqdku - v' Afganistanic tt, ciqgu kil-
ku lat zgjttęto l I polskich :otniet:,-. W ciqgu
ka:dego roku v, kopalniach ginic ponad 20
gótn i kóv,. W 1: m owlt e, p tav,rl a )

Sptav,q, któlu nielozeru,alnie y,ic!:e si? :e
śntien,ią kpt. Ambro:itiskiego je st kv,estia, co
polsc,y żotniel.ze n.lbiq w Afganistanie' Tant

porqdki, co u,taśnie c:yniq v, Afqanistanie'
a v,c:eśnie.j w, Itaku' Ro:untient zobov,iq:ania
v'y-nikajqce : c'złonkostv,a w NATO, ale powill-
niśnty bvć nochę baldziej klytyc,:ni, a nie ślepo
ufać i podążać :a Anter,-kanani. 'Iu: u' c:asia
II u,ojny śu,,iatov,ej to Anterykanie wespót
: B 4; ty.j t, zll ka nl i by l i gł ón, ny nt i s ptaw r' a nt i fa k-
tu, :e Polska :ostała po pt ostLt sptzedana _ nie-
o|ic jalnie u, 1943 r, w Te hetunie, a .już oJic'jal.
llic u, ]945 r. v,Jatcie _:a spokój' jaki prc:y-
de ttt USA F.D. Roosvelt c'hciął mieć Ze sfiony

Stalina, bo uv,ażat, że nie naleźy go dtażnić
nruło v,ażnymi :qdaniami co do ż1lwotttyr'h in-
teresów Ptllski.

Nie ro:ttntient v'ięc be:klytyc:ne8o zapo-
tt:enia Polaków, w USA, które .ju: v,ielokrot-
nie poka:ałl., że nla.jq nas gtęboko gd:ieś, a nty
nieustannie wpadant1: w zacllv,yt, kiedv któl1lś
z anterykańskit'h w'ładcólv powie ciepte słowo
o PoIsce, ltśniechnie się albo nav,et poklepie
po plecach. Tt:eba *- koticu spo.jreć na glo.
bus i :obąc: v-ć, że Ameryka .jest na drugin koń.
t,u śv,iata, a Polska .jest u' Europie. Tu .jest
nas:e nie.jsce i tu 1low,inniśnty za'latw,iać na-
s:e na.jbanl :i e.j :llrotne spltl|Ą,y.

Na konicc ufgatiskiego tanrutu .ies:c:e re-

fleks.ia..' 'Ittk to 'jest, kiedy nie tak:nóv,day'-
I1o ' 

pEe: l 0 lut ZSRR prou,ad:it wojnę w Ąfsa-
tli.stctllie? Wóyt,t.:cts żotniere rud:ieccy byli btu.
talltnti cł7resotanti walt':qt'.,-nti : biednvmi ta-
libunti. Wtedy Anterykanie t:yląnie ponngali
Afgalit.:tkont, a ZSRR bvt potępianv, .jako na-

.jeźdźc.a i agrcsor'Tela: na.jeźdźcq v, Afganista-
nie sq Anrcrykanie i it'h so.jus:nicv: NATO, i to
oni sq nt,ażani za u,alc:qc,-t,lt u, słusznej spla-
v,ie, a atgańscy talihr;v,ie Sq :ł1l21i , któnlch na-
leży :nis:c,:yt!. Co :a hipohl:ja!

Ro:unient, :e u,śtód talibóv, sq niebe:pier':.
ni ten'ol^łśc.i, bo:av,s:e byli, a!e takie pokręt-
ttc :ottglouattie ltolitvt:ttvnti tucjttttti.jcst nic-
atyę',,n, nie do pl:y'jęcia.

Du:o ostatnio sł1lt'hać o :tej s1,tuac'.jiw gór.
nicru,ie, o tym, że tl:eba rudykalnych d:iałań,

Zapowiadana pt:,e nqd prywatyzac.ja kopalń
pod:iałata na prczydenta L. Kaczyńskiego jak
przysłowiowa czen|ona ptacltta na byka.
Zrcsztq wszystko, co zaprcporuje ten nqd spo-
Ęka się : wetem lub gv,ałtov,nq kryĘkq pt.e:y-
denta, któty cotaz wyruźnie'j jest necznikient
stanov,iska PiS' czyli swojego bruta bliźniaka'

Na obchodac'lt 29. roc'znicy Porozunlień
Jasuzębskic'h L. Kaczyński powied:iat, że t,i,
któ-y ntvślq, :e kopalnie nlożna spryu'aty:o-
wać, baldzo się ntylą, czytll :yskat wielki po-
klask wśród zwiqzkowców.

D:iatacze zwiq:,kowi w gótttictwie, to pla-
wie tacy santi nietykalni, nieonrylni iv,s:ec'lt-
mot'ni lud:ie. .jak dziatacze stoc'zttiowi. Kryty-
kujq rqdowe platty, santi ttic Pt.t4lottttjąt' nic
v,:anian, :achowujqc się jak ta d:iewica, c'o

chr'iataby i plzy.jenność ntieć i cnotę Zachować.
otli santi czasani żyją jeszc:e w PRL-u,:rcs:tq
więks:ośt, z t'tic'h dziata w związkat,h ponad 20
lat' Może dla uzdlou,ienia aktualne.j Ę1tuaC.ii,
dobtze bytoby wrócić do tamtych czasów, połq-
czycl kopalnie : elekfiownianti i koksownianti
(v,ówczas byty w 'iedn1,nl rcsorcie), co wyda.je
sig całkient t o:sqdnym t ozwiq:anien'

Będąc ostatniow banku,zdtlnliałent się loz-
w,ojem biul oktucji w tej blanży, cltociaż podej-
reu,onl, źe w, innych brunżach .jest podobnie.
Realizujqc bardzo ptostq operucję, niła pani
po dłttższynt c:asie stukania u, klawiaturę,
wydntkowału ukoło ntettowq u'stęgę, papient,
czym wpruw,ita nlnie w osłupienie. Wyobruzi-
tent sobie, iltt klientów banków .jest w skali kru-
ju i ile papient tneba zużyć dla ich obstugi'
To jest niev,yobrużalna ilość. S:koda t1,lko la-
s ów, i tl q c v c. h n a pt: e nti at, kt ó t1 c h pod obtlo .j e s t
battl:ct nru'to.

P a m i ętanl cza s v,pl ov'ad:a nia kontp ute lów.
Móv,iło się, że dzięki tenu zaoszc:ędzinty tttnó.
stwo papieru, bo precież u,s:ystkie dane i in-
.fonnacje będq w panlięt'i kotllputeru. A jakie
sq realia? odnoszę wrużenie' ie teru: zttżywa
się co na'jntniej tt:y ruZy więcej papient. A.jes:-
c:e nierlau,no mieliśnty książec:ki os:r,:ędtto.
śc'iov,e' v, których operuc:je, .jakich właśnie
ostatnio clokonyv,atent, polegały na du,óch
y,pisac'llw odpowiednie rubtyki.To była pruu,-
d:iv,tl oszt':ędllość.

Alfred Konarski

odbiór WorkóW przez firmę REMoNDls
W ce|u uniknięcia długiego Zalegania WorkÓW Z posegregowanymi
odpadami, prosimy o ich Wystawianie wg poniższego harmonogramU:
2009 l. wrzesień..21, paŹdziernik 19, |istopad: 16, grudzień: 14
2010 r. sĘczeń: 

.1 
1' |uty: 8, rnarzec: 8, kwiecień: 5, maj: 4 i31 ,

czerwiec: 28' lipiec: 26, sierpień: 23, wrzesień: 20, paŹdziernik: 18'
listopad: 15, grudzień: 13
(harmonogram znajduje się rÓWnieŻ na lstatniej stronie, pzekazanej przez
f i rmę Re m o nd is, ksi4Żeczki)'

Worki napełnione nalezy WystawiĆ W Widocznym mieiscu przed po.
sesią do godz. 7.00 rano W dniu WyWoZu. Zawartość WorkóW powinna
byc zgodna z opisem na worku.

INWESTYGJE W GMII{IE. . .
Wydział Inwestycji Urzędu

Gminy Onlontowice informuje.
iŻ zostały rozpoczęte prace zwią-
zane z budową boisk sportowych
w ramach programu Orlik 2012
przy ul. Akacjowej w Ornonto-
wicach. Ponadto została podpisa-
na umowa na przebudowę ciągu
pieszego ul. Orzeskiej na odcin-
ku ok. 650 m, od ul. Tartacznej
do skrzyżowania z ul. Buja-
kowską (chodnik o szerokości

1,5-f m z wjazdami do posesji
oraz elementami uspokojenra ru-
chu drogowego).

W związku z prowadzonyrni
inwestycjami na terenie gminy
zwracamy się z apelem do wszyst-
kich mieszkańców oraz osób przy-
jezdnych o wyrozumiałość, cier-
pliwość oraz zachowanie szcze-
gólnej ostrożności podczas poru-
szania się w Ęonie objętym pra-
cami budowlanymi.
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{ września po faz jedenasty W histo-
I riifunkcjonowania gimnazjum w zre-

formowanej szko|e, zabrzmiał dzwonek
na lekcje. Inauguracja nowego roku
szkolnego miała miejsce na sa|i gimna-
stycznej. Po raz pierwszy gimnazjali-
stom w tej uroczystej chwili towarzy-
szył sztandar ufundowany przez Gmi.
nę i Rodziców z okazji jubileuszu 10-le.
cia szkoły w czerwcu tego roku.

MlodzieŹ została przywilana najpicrw
pr.zez kolezanki i kolegów trzecioklasistów,
którzy zaakcentowali tez pamięć o tragicz-
nym wrześnitr sprzed 70 lat. Następnie dy-
rektor ,qimnazjunl Wojciech Hoszek po po-

r r r ? ? a t^i

kalendarza

witaniu gości, nauczycieli i uczni(lw oddał
nrikrotbn w ręce wójta Kazimierza Adam-
czyka, który w imieniu .gminnych władz sa-
morządowych zyczył młodzieży sukcesów
zarćlwntr w nauce, jak i w realizacji swoich
pasji i zainteresowań.

W tym roku Gimnaz'junr im. Noblistów
Polskich w ornontowicach otwarło l0 oddzia-
łów klasowych. Uczy się w nich 203 uczniów,
w tym 70 pierwszoklasistów. Wychowawca-
mi trzech klas pierwszych zostały panie: Mo-
nika ortowska-Przybyła (Ia), E|żbieta Le-
wicka (Ib) oraz- Anna Profaska (lc). Do gro-
na nauczycieli clołaczyły panie: Justyna
Szmajduch (j. an-eielski) oraz Katarzvna
Kotyczka (muzyka).

W bieżącynr roku szkolnynl -cinlnaz-1uliści
poznają blizej postacie dwóch patronów szko-
ty: Władysława Reymonta (Nobel l924) iCze-
sława Miłosza (Nobel l980).

. .łĘr|' +'
L l, E[:t:Rr

iiLll:EtŹ, j

Pierwszego wrześniowego poranka uroczystą akademią rozpoczął się w Zespole
Szkofno-Przedszkolnym nowy rok szkolny 2009/2010.

podstawowej objęły opieką: Hanna Potyka
(kl. l a)' Halina Neumann (kl. Ib) oraz Boże-
na Machulik (kl. Ic).

W związku ze zmiananri w prawie oświato-
wym pierwszacy będą ttczęszcza|i na zajęcia
komputerowe' Dla nich została przy.9otowana
nowa pracownia komputerowa. Przedszkolacy
Ilatomiast mogą korzystać z doposażone.9o pod-
czas wakacji placu zabaw w przedszkolu.

Jak co roku na uczniów czeka bogata ofer-
ta za1ęć pozalekcyjnych' z którą można się
z.,lpoznać m.in. na slronie intemelowej zespo-
łu ( v, tl,, u,, o n t o n t o v, i c a' e d u. 1l l ). Zna|eźć tam
również mozna wszelkie informacje dotyczą-
ce żvcia szkolneso.

W tym roku w Przeclszkolu im. Kubusia
Puchatka zajęcia prowadzą: Danuta Golec _
grupa ,,Ktlttl''' I|ona Gerus i Mańa Bończyk
_ 

'srupa ',Ps:c:ółki'', Katarzyna Szymura _
grupa ,,BietlroÓl'i ", Anna Milanowska gru-
pa ,'Bratki, Bożena Płaszczyk _ .,St0kft)tki,,
oraz Joanna Łuc _ ..Rrj:l.r.:tl'.. obecnie do
przedszkola uczęszczałącznie l,14 dzieci' a do
szkoły 338' Z kole\ klasy pierwsze w szkole
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wiście doskonirle u ict|zl. 
{} (Jl',{ )|)l( |u lc oCZy- 

|
: ;:l l'::lll:: ::: JUbiIgUSZsię odnosić jedynie do datl. reaktl u'ou,ania miej- -

[:];#.H**.i:,l:J:,T::.:1lł :ffi :[ od rod zo n eiprzed wojnq. Wórtr'zlr. tllle.j:corre shlżebniczki

ffin"":.Pńffi".'ił,...-.!*:'ilili ;:::""'::il:il o c h ro n k i
miejscowych dzieuczar. Po wojnie w budynku r

Starsi wiekiem llrieszkarlcv Ornontou ic oczy-

klasztornym przez jakiś czas funkcjonowało
przedszko|e. potem także ośrodek zclIowia. To
jednak dawne dzieje. gdyż od 20 lat _ za sprawą
byłego proboszczu ks. Junl Slezirlnr _ funkc.jt>
nuje tutaj reaktywowana ochronka.

Jak nie trudno się domyślić. jubileuszowe
spotkanie było okazją to wielu nritych wspo-
mnień. Zwlaszcza. iż wsptlnlnienil te przywo-
tywała w pamięci ciekawa wystawa dawnych
fuografii. Z zainteresowaniem o.elądali ją za-
równo wychowankowie ochronki, jak i rodzi-
ce czv dziadkowie. Jednak w ramach zor.Ęani-
zowanej uroczystości głównymi bohateranli
były dzieci - nie tylko same mo.qły się zapre-
zeIltować. a|e tez z nryślą o nich przygotowa-
no szereg ..ttroclzintlwvch.' atrakcji; począw-
szy od dmuchanych zjeŻt|zalni. po rozmaite
stodkości. Wspólnenlu. rcldzinnemu biesiado-
waniu sprzyjała,oprawa muzyczna' którą za-
pewnił zespół ..Sląskie Bajery.'.

Nie z pustymi rękoma na to wyjątkowe
przyjecie dotarli tu również przedstawiciele

/
władz samorządowych, wójt Kazirnier.z
Adamczyk oraz przewodnicz4cy Rady Gni-
ny Stanisław Malczyk ijego zastępca Sławo-
mir Bijak. Nie byłoby jednak tego wszystkie-
go. gdyby nie pomysłowość i zaangażowa-
nie naszych służebniczek, jak i samych ro-
dziców, którzy wpaclli na pomyst' aby w ten
oto sposób uświetnić jubileusz ornontowic-
kiej ochronki. (r)

Wydarzenie, które opisuję , związane iest z październikiem, mali po|ecenie z Komendy Woje- cu, który ogizymat. Dopiero wte-
a więc z miesiącem, w którym kato|icy najgorliwiej odma- wódzkiej Policji - mieli śię udać dy Franciszek go rozpoznał' ..
wiają różaniec święty. Pragnę ukazać siłę jego oddziatywa. do Lwowa pod wskazany adres, Rozmowa ńięa'y nimi była
nia na ludzi wierzących''. cdzie wszyscy zosta|l zattzyma- krótka. Żołnierz po*i"d,iuł 111u

Franciszek Gtuch urodził się Kiedy wojna się skończyła jeń- ni, w tym także bohater opowia- tak.. ,,Jesteście w wielkinl niebez-
wŁanach Wielkich koło Gliwic cy rosyjscy rozjechali się do dania. pieczeństwie. W nocy pnyjdę po
w 1892 r. W młodości pracował swych rodzin. Franciszek takżć PoinwazjiRosjannaPolskę l7 ciebie z rosyjskim.niundurem.
w jednej z kopalń w Zabrzl. udał się do swojego domu w Ła- września 1939 r. wszyscy poli- L}bierzesz go i wyjdziesz ze nną.,'

x;:l"i"iffi'3JJiT":łj:,Jił Różaniec r"'JffĘil""''i#l.#":},*j'jeńcy wojenni z armii ros
Byli wśród nich młodzi jeńcy mó- uchronił go od niechybnej śmier-
wiącypopolskuz terenu,::Iił uratował mu życie ii;'-ji[- - Lnffi::,J'';l,T;niej Ukrainy. Do pracy pr

dzi|izawszegłodn| ,,Kiedy jedli- w roku 1984. Do śmierci miesz-
śmy śniadanie pnyniesione z do-
mu widziatem ich głodne oczy.
Dzielitem się z ninli moinl skt.onr
nym positkient.W tym czasie pa-
nowała ogólna bieda. Wojna do-
kuc:ata ws:ystkim. Na wsi. w go-
spodarstwie był chleb, a więc nie
cierpiałem gtodu. Pewnego dnia
zapnyjaźniony Ze nmq jeniec to-
syjski poprosit mnie dyskretnie
o różaniec. Spełniłem jego prośbę
i podarowałem mu różaniec' Pew-
nie był katolikiem'' - wspominał
Franciszek.

nach Wielkich. Po plebiscycie na
Górnym Śląsku jego teść, szyka-
nowany zaudziat w powstaniach,
sprzedał gospodarstwo i przepro-
wadził się wraz z rodziną do Orze-
sza. Franciszek został zatrudnio-
ny w orzeskiej policji i był dziel-
nicowym w Omontowicach. Po-
znał tu wieIu ornon[owiczan,
z którymi utrzymywał znajomość
nawet po zakończeniu II wojny
światowej.

Kiedy zbliżał się tragiczny
wrzesień 1939 r., policjanci otrzy.

cjanci zostali poprowadzeni dalej
na wschód. Na pierwszym posto-
ju jeden z pilnujących zołnierzy
podszedł do Franciszka izapytał
go o nazwisko. Wtedy zotnierz
powiedział:,,Po:najesz mnie
Franciszku?,, . ,fiie, nie poznaję''
- odpowiedział. ,,W czasie I woj.
ny światowej pracowałem na ko-
palni w Zabnu, a ty pnynositeś mi
chleb. Pnypominasz sobie?" Jed-
nak Franciszek nadal nie rozpo-
znat dawnego znajomego. Żoł-
nierz przypomniał wtedy o rózafr

kał z córką Krystyną Płachetką
w orzeszu przy ul. Jaśkowickiej.
Jak wspominał, w ornontowicach
bywat często.

Tę wzruszającą historię pan
Głuch opowied'ział' na plebani
w orzeszu w obecności księży
i mojej. ówczesnego organisty.
Trudno byto nam ocenić tę smutną
opowieść, ale przysięga, jaką zło-
żył w uświęconym miejscu kaza-
ta nam uwierzyć wjego prawdo-
mówność.

Zygfryd Joachim KoĘczka
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Cała grupa docelowa w pierw-
szym miesiącu rea|izacji pro-
jektu brała udział w zajęciach
z doradcą zawodowym, któ-
ry przeprowadził zaięcia z za-
kresu ,,Poruszania się po Io-
kalnym rynku pracy".

Panie poznĄ nretody i techni-
ki poszukiwania pracy' nauczyĘ się
sporządzać dokumenty apl ikacyjne.
dowiedziaĘ się jak wytląda roznlo-
wa kwalitikacyjna. na czylr pole-9a

autoprezentacja. Zajęcia w fomlie
warsztatów grupowycłr oraz spo-
tkań inclywidualnych prowaclził
Błażei Nowrot doradca zzrwodo-
wy II stopnia' który na co clzień pra-
cuje w Powiatowynr Urzędzie Pra-
cy w Mikołowie.

W czerwcu i lipcu odbyły się
zajęcia z psycholoeienr' podczas
których trupa docelowa miała
okazję bardziej się zintegrować.
Uczestniczkorn projektu przybli-
żone zostały nl.in' pojęcie kre-
atywności' kolnunikacji interper'
sonalnej' asertywności, .eospocla-
rowania czasem. Panie podczas
spotkań wzmacniały san]oocenę
i poczucie własnej wartości.
ksZtałtowaty umiejętność pode.j-
mowania decyzji. Zajęcia w for-
mie -grupowej, jak i indywidual-
nej prowadzita psycholog
Agnieszka Sitko.

Po tych działirnilrch patlie roz.
poczęły kursy' dzięki którym zdo-
będą lub podwyższą kwalifikacje
zawodowe. Dziewięć pań w lipcu
ukończyło l 00-goc1zinny kurs
''Spl:cdav.ctt : obsłttg,tt kas 'l'isful-
ll'l.r'll'' i otrzytrrało stoSowne Za-
świaclczenia. Dzięki temu zostały
prZygotowane do pocljęcia zatrud-
nienia na stanowisku sprzedawcy.
Z opinii wykładowcy wynika. iż

Prócz tegcl na zajęciach znalazĘ się
takie ternaty jak:

zasady prawa pracy.
_ Iówne traktowanie w zatnrclnieniu.

stosunek pracy,
_ rozwiązanie unowy o pracę

a wygaśnięcie stclsunku pracy'

- czas pracy,
zatrudnianie w fonnie telepracy.
wynagrodzenie Za pracę i ochro-
na wynagrodzenia za pracę.

- urlopy pracownicze.

- uprawnienia związane zroc|zi.
cielstwem.
Zajęcia prowadzone były

przez .Ioannę Pieczarka.
Swadźba' pracownika Sląskiego

REALIZACJA UNIJNEGO PROJEKTU

Urzęcllr Wo.je wódzkiegtl w Kato-
wicach.

Sieclenr parl clo korlca srerpnnt
uczęszczało lrł zajęcia prort'adzo.
ne w rirll-lach kursu ''Ko.sllir,I'l'ł-ri
i v'i:rt:'' . Zajęcia rozpoczęły się
20 lipca i prowadzone były do 27
sierprria (łącznie l.50 .sodzin).
Z relacji uczestniczek kursu wy-

r-
nika. iż sa barclztl zadort'cll<lne.
Panie tltlbr'łr już zajecia z zakre.
stt poclstarł. ktlsllctyki oraz wyko-
nywania makijaży oko]icznościo-
wych. W drugiej części kursu po-
znawaty zagadnienia dotyczące
sztuki stylizacji paznokci.

Trzy panie zostały skierowane
na kurs ,.Bukicciurstyt,o i tlccupa-
gc''. który byt realizowany od
27 lipca do 1.ł sierpnia. Catość za-
jęć zosta-la przeprowadzona ptzez
75 godzin' Uczestniczki potrafią
wykonywać sanlodzielrrie konrpo-
zycje kwiatowe. Robią to z wiel-
kiln zaangażowanienr i pasją. Po-
znały lóżne techniki i n-rożliwości
łaczclria kwiattirł' sztuczn1',ch i zv-
tt'r'ch. Na ktllliec krtrsu poznałr.
coraz barclzie.j popularnr tlt,cttlttt-

.qc. Tłk prz}'goto\Ąane br.da nlia-
ły duże szlnse na zllulcziellie pru-
cy. lt lytn sat)ly|]1 rtlzwinięcie
swoich.urniejętności i zaintereso.
wań. obok prezentujemy prace
wykonirne przez kursulllki.

Obecnie panie uczestniczą
w kursie .,Ań\'st\,(:ttc 'fbtntl, 1lu-
1lit,l.tt', , który pottwa do końca
wrześtria bl..

-t

,,Rdzem dążymy
do sukcesutt

::1 -

I - 
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Podczas zajęć panie miały za-
gwarantowany catering. Usługa ta
była wykonywana przez firmę
,,Kosmos" S.C. z Knurowa.

Wszystkie kursy, dzięki któ-
rym uczestniczki projektu miaty
możliwość podwyższenia sw,oich
kwalifikacji zawodowr,ch lub ich
zmiany, prowadzone były przez
wykładowców Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Bytomiu.

Gminny ośrodek Pomocy Spo-
łecznej korzystał nieodptatnie
z sali nr 408 budynku Urzędu
Gminy Ornontowice. gdzie pro-
wadzone byly wszystkie zajęcia
w ramach projektu. Dzięki temu
wszystkie działania projektowe
odbywĄ się na terenie gminy, co
było dużym udogodnieniem dla
uczestniczek projektu' które nie
musiały do1ezdzać na zajęcia poza
reren gmlny.

Wszystkie dziatania podejmo-
wane przez Gminny ośrodek Po-
mocy Społecznej w ornontowi-
cach na rzecz aktywnej integracji
nie byłyby możliwe, gdyby nie
środki finansowe otrzymane
z Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję' że podejmo-
wany przez nas wysiłek będzie
owocował i panie biorące udział
w projekcie ,,RAZEM DĄŻyMY
DO SUKCESU -AKTYWNA IN.
TEGRACJA W GMINIE OR.
NoNToW ICE'' zwiększą swoje
szanse na rynku pracy, docenią
swoje walory i możliwości, a osta-
tecznie poprawią swoją sytuację
spo,leczno-byt ow ą. Ży czymy im
tego z całego serca!

Joanna Bieniek
Kootdynator Projektu

W 64 min. z rzutlu wolnego
świetnym uderzeniem R. Krupa
zdobył drugą bramkę. Mało tego'
w 70 min. po błędzie defensorów
pięknym trafieniem Z,,szesnast-
ki'' R. Krupa zdobył trzeci4 bram-
kę, a warto podkreślić, że ten za-
wodnik pojawit się na boisku do-
piero w 46 min. I to nie zgasiło na-
dziei miejscowych. W podbram-
kowym zamieszaniu w 77 min.
sprytem wykazat się napastnik go-
spodarzy, kierując piłkę do siatki
z '.ma'!ą pomocą'. próbującego
wybić futbo|ówkę Ł. Szczygła.
Niestety, na więcej ,'rekordzi-
stów'' tego dnia nie było stać.

Rekord Bie|sko-Biała
- Gwarek Ornontowice 't:3 (0:0)
0:1 Krupa (54 min.) 0:2 Krupa (64
min., z rzutu wolnego) 0:3 Krupa
(70 min.) 1:3 Pilch (77 min)

W 6 kolejce IV ligi ,,Gwarek"
omontowice podejmował na swo-
im boisku Unię Rędziny. Jest to
zespół, który awansował do IV ligi
w miejsce wycofanego zrozEry-
wek GKS Jastrzębie II.

Tym razem ,'Gwarek'' nie dał
żadnych szans gościom. Mimo
usilnych prób ataku Ze stlony na-
pastników Rędzin, pierwsza poło-
wa meczu skończyła się wynikiem
1:0 dla gospodarzy. W 44 min.

bramkę zdobył głową Piotr Mi-
cha|ak. W 55 min. dośrodkowanie
do Jacka Janiaka i było 2:0. W 70
min. podanie Rafała Krupy do
Tomasza Szpotona i ten z l6 me-
trów podwyższył wynik na 3:0.
W 80 min. goście zdobyli z rzutu
wolnego honorowego gola i byto
3: 1 . ostatnie minuty meczu goście
grali w osłabieniu, kolejno w 86.
i 90. min. boisko opuścili za zóhę
kartki dwaj zawodnicy Rędzin.
Gwarek Ornontowice
- Unia Rędziny 3:1 (1:0)
1:0 Michalak (44 min.) 2:0 Janiak
(55 min.) 3:0 T. Szpoton (70
min.) 3:1 Andrzejewski (80 min.)

Zawody planowane na sobotę
19 września z ..Grunwaldem''
Ruda Śląska zostały odwołane
z powodu tragicznego wypadku na
kopalni ''Wujek-Sląsk''. W naj-
bliższą sobotę, f6wrześniao godz.
16.00 zostanie rozegrana 8 kolej-
ka IV |igi' w której ,'Gwarek'' or-
nontowice będzie podejmował
AKS Mikołów. Zapowiadają się
ciekawe zawody.

Andrzej KoĘczka

GWAREK ORNONTOWICE

Dobra passa
W 5 kolejce lV ligi ,,Gwarek', ornontowice zmierzył się w me-
czu wyiazdoWYm z silną drużyną,,Rekordu'' Bielsko.Biała. Już
od pielwszych minut piłkarze Gwarka starali się narzucić
agresywny styl gry' W 54 min. po świetnym dograniu z |e.
Wego skrzydła główkował T. Szpoton. Jego strzał bramkarz
gospodarzy zdołał sparować na słupek' a|e już dobitka Rafa.
ła Krupy zna|azła drogę do ce|u.

MALOWANIDTAPETOWANIE, SUFITY PODWIESZANE

PŁYTY KART0N0Wo,GIPS0WE' GŁADnE

TAPETYNATRYSKo\łT,TYNKISZLACHETNE flńI
Edward J abłonha E 33ó. | 2.ó5, ó 0.50|.97 |.Ą5| El

--OhFoxrowrGE
TURIIIEJ KOSZYKOWKI O PUGHAR PREZESA

GKS GWAREK 0Rll0l{T0WlGE L
||osc m|e1sc ogran|czona - maks. 8 zespołÓw *-

Miejsce: sala ZSP w Ornontowicach, ul. Dworcowa 1 
-

Termin: Wrzesień 2oo9 - styczeń 2010 rlf
Dzień: środa, godz. 17.00-19.30 I lSystem turnieju: ,,każ.dy z każ.dym''

||ość zawodnfH"H.1"l1oo.'l?n.",*o*'"n .,i! r l tr
Bez wpisowego lll Przewidziano nagrody !!! ::::: -: ^-:

Zapisy - ter. 0 508-220-s58 E"iL1!3-"gLEniEH

D0Fl1{A1{s0WA1{lE K[szT[W I{AUKI ści bądŹ Stopniu niepełnosprawności, zamieszka-

,,Uczeń na Wsi'' nie na terenie gminy oraz średni miesięczny do-
chód brutto nie przekraczający .1 

531 ,2o zł na jed-
nego członka w rodzinie. Wnioski będą wydawa-
ne oraz przyjmowane od dnia 30 września br.
wpokoju nr 113 Urzędu Gminy.

Szczególowe intormacje o programie mozna
uzyskać na stronie internetowej www.pfron-org.pl
oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr 113) bądź pod
numerem tel. 0-32 33-06-240.

Urz4d Gminy ornontowice inlormuje, że istnie.
je moż|iwość dofinansowania kosztów nauki
d|a ucznia niepełnosprawnego w ramach pro-
gramu ,,Uczeń na Wsi'' z Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych'

Jednym z podstawowych kryteriów skorzysta.
nia z ww. programu jest m.in. posiadanie przez
ucznia ważnego orzeczenia o niepełnosprawno.

ORNONTOWICE
dom towarowy ANATOL
tel. 032 2355-174

xglĘcArillE
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Warunki pogodowe ubiegło-
rocznej rywa|izacji byĘ kosz-
marne, toteż chyba W rewan-
żu lub w nagrodę za Wytrwa-
łość tym razem uczestnikom
kolejnej edycji Jesiennych
Biegów Przełajowych o Pu-
char Przewodniczącego Rady
Gminy Ornontowice przy-
świecało słońce. Jak na koń-
cówkę września było też wy-
jątkowo ciepło.

Wzorem lat ubiegłych jako
pierwsze na linii startu zameldo-
wały się przedszkolaki. choć
w przypadku najmłodszych uczest.
ników imprezy właściwiej byłoby
chyba mówić o. '. żłobku. Tak czy
inaczej półtoraroczna Dorotka
Porembska również dotarła do
mety. Przy okazji _ skoro już przy
metrykach urodzenia jesteśmy _
nie wypominając wieku, najstar-
szynr zawodnikiem był Paweł
Krupa (kolejny raz zrzędu).

WYNIKI KLASYFIKACJI
I grupa przedszkolna dziewczat

.1. 
Marzena Przewłoka' 2. A|ekśandra Bednarek' 3. Dagmara Zurawska

l grupa przedszko|na chłopcóW.l. 
ŁUkasz PiIny, 2. Rafał Warda, 3. Krzysztof Krukoylka

I grupa klas l-ll dziewczat
1. Anna Wyrobek, 2. Angelika Kokot, 3. Agata Smolorz

l glupa k|as |.l| chłopców
1. Szymon Szymura, 2. Marcin Leszczyk, 3. Paweł Goloa

I grupa klas lll-lV dziewczal
1. Patrycja Kie|ar,2' JuIia Żdrzałek, 3. Justyna Bi1ak

l glupa k|as |||.|V chłopców
1. Konrad Bednarek, 2. Dawid Rzymski, S. Wiktor Matysek

I glupa klas V-Vl dziewczat
1. Daria Rybka,2. Hanna'Hibszer,3. Michalina pasko

l grupa klas v-v| chłopców
1. Mateusz Malczyk, 2. Krystian Zalewski, 3. Wojciech Szwon

l grupa gimnazja|na dziewcząt
1. Karolina Niemiec, 2. Karolina 0zga, 3. Anna Trojankowsxa

l glupa gimnazia|na chłopców
1. Marcin Rybka, 2. Dariusz Jakubowski, 3. Paweł Jakubowski

I grupa kobiel open
1. E|żbieta Lewicka,2. Beata Rydzewska,3. Gabrie|a Barte|

I grupa mężczyzn open
1. Piotr Ma|czyk, 2. Grzegorz Tomecki, 3' Sławomir Mie|czarek

Xl Jesienne Biegi Przefłalowe
o Puch ar Ptzewodniczącego
Rady Gminy Ornontowice

Co do triunrfatorów posZcZe-
.eólnych kategorii, ich nazwiska
przedstawiamy w tradycyjnym
zestawieniu, podając pierwszą
trójkę najlepszych zawodników.
Z rąk przewodniczącego Rady
Gminy Stanisława Ma|czyka
odbierali oni medale i dyplomy,
zaś zdobywcy I miejsc dodatko.
wo puchary. Co więcej, jak przed
rokierrr byty również na.erody
książkowe w postaci przelt'odni.
ka turystyczlto-krajoznawczeeo.
tym razen1 po najbliższych oko.
licach ornontowic ( ,,Knurów
i Gierattov,ice"). Tego typu pu-
blikacją zostato równiez uhono.

rowanych szereg osób. bez któ-
rych trudno sobie wyobrazić or-
ganizację i zabezpieczenie im-
prezy, tak trwale wpisanej w ka-
lendarz imprez sportowych. Tak
więc w.9ronie wyróżnionyclr zna-
lazta się Rodzina Sied|aczek.
która po raz kolcjnv gościła
uczcstników ne u'llrsIle j po.et.ii
oraz Rodzina \Ialczlk. po r.l-
siedzku. ktrira przez larl u po-
dobnr sposób służr łr pLf nl(r.i]'
Podziekori ania za pomo. orsanl-
zacji biegóu' odbiera]i także Gra-
ż1'na Jastrzębska, Bronisłarr.a
Mierzrva, Jerzy Nocoń, Słarr.o-
mir Bijak, Arkadiusz Pamuła.

ponadto wicedyrektor Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego Bożena
Kubica i dyrektor Gimnazjum
Wojciech Hoszek. oczr'wiście
nie zaponrniano o przerr odniczą-
cynl Radr'Gnlinr. którr sprawu-
Je patronar nld inlpreza. jak i je-
lo poprzedniku .\lfredzie Ko-
narskim. TriJr cl jnie wśród
\\ \ r()/ll'''J..\.n ztlrlrzll sie rów-
nieZ \'-, j'.; ..,_-., ( t1t1,yJ1t11 i11111,

R.',;--. '.r : :\ i--r rrzellt Bijak - Syl-
rr ia. Just1 na l Parr eł. Błoński _
olga. \\'iktońa i Bartosz oraz
Bartel - \larn na. Gabriela
i \lateusz.
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Marzena Przewłoka Lukasz Pilny Anna Wyrobek Szymon Szymura

Patrycja Kielar Konrad Bednarek Daria Rybka Mateusz Malczyk

Karolina Niemiec Marcin Rybka E|żbieta Lewicka Piotr Malczyk

f
\t
.t
r"tt

Dorotka Porembska
_ najmłodsza uczestniczka

1,,-łt?
ś.-

Uczestnicy XI Biegów Przeła.jowych Wyróżnieni w kategor
Rodziny; z lewej przedstawiciele rodziny Bartel, z prawej

ii N aj b a rdzi ej Usp o rtowi o n e
- rodziny Bijak

Paweł Krupa _ najstarszy
uczestnik zawodóW
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ORZESKO-KNUROWSKI
BANK sPÓŁDzlELczY

z siedzibąw Knurowie

Serdecznie zapraszamy
oDDz|AŁ W oRNoNToWIcAGH
uL.zwYc|ĘSTWA 26a
tel.(032) 33 91 800,804,806

Nasza nowa p|acówka: Ghorzów u|. Wo|ności 18 . bankomat24h z funkcja wpłatomatu

Urzqd Gminy ornontorc&
ogła_,sza ?,,,*ONKURS n-5'

TOGRAFICZNY
,,ornontowice - moja mała
ujęta w czterech porach roku - Lato''

dla mieszkańców ornontowic
oraz Wszystkich miłośników gminy
mieszkaj4cych poza jej granicami

Regulamin konkursu można zna|eźć na stronie internetowej

I{UMERY TEIEFOI{OW ALARMOWYGH
] awarie uszkodzeń dróg gminnych, awarie sieci wodociągowej

i kana|izacy.jnej oraz awarie oświet|enia uIicznego
_ mz$61.23:| pon., vvt., cZ,/., pt. od 7.00 do 1 5.00; śr. od 7.00 do 1 7.00;

po godzinach urzędowania oraz w weekendy i święta:
* zgłoszenia awarii wodociągowych

- 0-602 573-061, 0-602 572-862,
* zgłoszenia awarii kana|izacyjnych

- 0-602 573-096, 0-602 572-936,
* zgłoszenie awarii na drogach gminnych

- 0-602 573-096,
* zgłoszenia awarii oświet|enia u|icznego

- 0-602 573-096;
e-mail: lukask2@vp.pl

] uszkodzenia dróg powiatowych _ Powiatowy Zarząd Drog
- o32t22-44499:

I awarie sieci gazowej - 0321235-19-13,0321235-14-71;

I awarie sieci e|ektroenergetycznej i oświet|enia uIicznego
- 032/303-75-71 od 7.00 do 15.00 w dni robocze
oraz całodobowo w niedziele i święta
- O32t3O3-21-55 lub 032/303-03-03;

I pogotowie ratunkowe 999 lub 0321231-20-51

I po|icja - 0.697 850.322 całodobowo.

oKRĘGoWE sTAcJE KoNTRoL| PoJAzDoW
=-a t CZERWTONKA

i ( Q / $ĘBilt""ffi 
|e|-ltax o32 43.-18.333

-|-\-37/ L ul.tURGoŁA 155, te|.^ax o3242-73-150

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