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Dzień Młodego Górnika

Powiatowy Zjazd ZOSP RP

Mikołaj znów w ARTerii

Choinka i lodowy anioł

Szlachetna Paczka
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Wielkie
Strojenie
Choinki

Podobnie jak w ubiegłym roku, na ty-
dzień przed świętami przed remizą OSP
odbyło się Wielkie Strojenie Choinki. To
oczywiście wyjątkowa frajda dla naj-
młodszych, choć atrakcji dla każdego
było dużo więcej. Przygrywała kapela
�Śląskie Bajery�, była gorąca grochów-
ka, był też tradycyjny kiermasz świątecz-
ny, a więc okazja do zaopatrzenia się
w ozdoby, stroiki i nasze publikacje. Nie-
codzienną atrakcją był natomiast rzeź-
biarski pokaz, dzięki czemu na oczach
wszystkich uczestników tego wydarzenia
z lodowej bloku wyłonił się anioł.
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Z okazji zbli¿aj¹cych siê
�wi¹t Bo¿ego Narodzenia

i Nowego 2017 Roku
¿yczymy wszystkim mieszkañcom

Gminy Ornontowice
szczê�cia, spokoju

oraz wszelkiej pomy�lno�ci
w ¿yciu osobistym i sukcesów

w pracy zawodowej
Kazimierz Adamczyk, Tadeusz Zientek,

Ryszard Milanowski, S³awomir Bijak,
Janina Kozio³, Eugeniusz Kaczor, Grzegorz Pa³ka,

Franciszek Go³¹b, Wojciech Kubicki, Symeon Rzymski
£ukasz Machulik i Ryszard Zieliñski

Radni z Klubu GiP Ornontowice

Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Ornontowic
błogosławieństwa Bożej Dzieciny,

cudownej atmosfery świątecznych dni,
wielu radości płynących z przeżywania

tajemnicy Narodzin w Betlejem oraz
wszelkiego dobra i pomyślności w Nowym 2017 Roku życzą

w imieniu Radnych Rady Gminy Ornontowice
Kierownictwa i Pracowników Urzędu Gminy

oraz własnym

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zientek

Wójt Gminy Ornontowice
Kazimierz Adamczyk

Wspaniałych, pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia

oraz pasma sukcesu i spełnienia
wszystkich  marzeń i planów

w Nowym 2017 Roku
życzą

Zarząd i Rada
Powiatu Mikołowskiego

Rodzinnej atmosfery
i wielu radości

na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym 2017 Roku

życzą
Wydawca i Redakcja
�Głosu Ornontowic�
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Ku pamiêci pomordowanych policjantów

!"#$%&'$ )*$+,- ,./.0$1 2%3+34 !,,+'$1-
5.#'$".#36. )!75 85 # 9'/.1.#'3 71$#.:
;'% <'*$/= #'"$*>& +$2%.4+.0?&@ 6.A&'= #A%B,
/"B%?&@ 0$C3DC' 4'E ;F'0F #B*" 6;'0? G$+';'3%+
H,$;&+?/ .%$+ 2%+3,4"$#'&'3C3 5$I4"#.#3*
7"%$J? 5.J$%03*F K$4"E20'3 ;'0-"> &'4+? +.:
4"$1$ -&+&+.0$ 2$;'EL &+1.0/B# !75= /"B%+?
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5%3+?,'-; +.4"$1 #?M%$0? )30.0 NB*&'/F N
"%$/&'3 .M%$, 2%+3,4"$#'.0. 42%$#.+,$0'3 +
,+'$1$C0.A&' )#'>+/- .%$+ G.;'4*' 83#'+?*:
03* # C$"$&@ OPQQ:OPQRF )$"#'3%,+.0? 2%+3+

Zjazd Oddzia³u Powiatowego19 listopada w sali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ornontowicach odbył się
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej.

61.4.#$0'3 +.4"$1 4/1$, )$%+>,- 5.#'$".#3:
6. .%$+ G.;'4*' 83#'+?*03* )#'>+/-F 5%3+3:
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,+'$1- N.*3#B,+/'36. )!75 85 # G$".#':
&$&@= /"B%?;' +.4"$C' 71$#.;'% <'*$/ ' T$%'-4+
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W niedzielę 4 grudnia br. zgodnie
z tradycją, w miejscowym koście-

le została odprawiona msza św. w in-
tencji wszystkich górników i ich rodzin.
Przedtem górnicy, wszyscy w mundu-
rach galowych, zebrali się pod Urzędem
Gminy, skąd udali się w uroczystym po-
chodzie w kierunku kościoła.

Barbórka 2016
VB%0'/.; ".#$%+?4+?1$ 6B%0'&+$ .%/'34"%$

,E"$F 5. ,%.,+3 0$ 2.MC'4/'; &;30"$%+- +1.:
J.0. 4?;M.C'&+03 #'>+$0/' /#'$"B# # ,.#B,
2$;'E&' . +;$%1?&@ 6B%0'/$&@F N3 ;4+? A#F
#+'E1? -,+'$1 C'&+03 %+34+3 6B%0'/B# ' '&@ %.:
,+'0 .%$+ ,?%3/&*$ GNG W<-,%?/XF K'3 +$:
M%$/1.= *$/ &. %./-= M?136. ,?%3/".%$ "3* /.:
2$C0' Y3%+36. 9$%/.#4/'36.F N "?; %./- +3
#+6CE,- 0$ "%$63,'E # /.2$C0' ;'3,+' W8-,:
0$X +%3+?60.#$0. + -%.&+?4"3* $/$,3;''
# ;'3*4&.#?; .A%.,/- /-C"-%?F !"#"

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
świętowano niedawno Dzień Młodego
Górnika. Jak zwykle z tej okazji w szkol-
ne progi zawitało liczne grono gości,
w tym przedstawiciele władz samorzą-
dowych i kopalni �Budryk�.

N -%.&+?4".A&' -&+34"0'&+?C' ;F'0F !"#$%
$# '()$()*%+,-./0)* Z &+1.03/ )$%+>,- 5.:
#'$"- 9'/.1.#4/'36.= 1-23,2$# 4"-#5()/ :
0$&+3C0'/ N?,+'$1- [,-/$&*'= G-C"-%? ' 72.%:
"-= 67#8 9#,*# ,?%3/".% 2%$&? GNG W<-:
,%?/X= 4(-"3:#5 15(#,*"53*( Z /'3%.#0'/
T+'$1- <\5 ' 7+/.C30'$ GNG W<-,%?/XF
5%+?M?1 %B#0'3J M?1? ,?%3/".% /.2$C0' ;(",-
<0#=*"53*(= ,+'E/' /"B%3;- # 4+/.C3 -,$1.
4'E -%-&@.;'L /4+"$1&30'3 6B%0'/B#F

S%.&+?4".AL %.+2.&+E1$ ,?%3/".% )75 >5"%
$# +8"-0= /"B%$ #'"$1$ 2%+?M?1?&@ 0$ -%.&+?:
4".AL 6.A&'= .;B#'1$ .4'>60'E&'$ 4+/.1?
# .4"$"0'; %./- .%$+ +1.J?1$ J?&+30'$ &$13*
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N$J0?; 2-0/"3; -%.&+?4".A&' M?1$ &3%3:
;.0'$ 2$4.#$0'$ 0$ 6B%0'/$ W7/./ 2%+3+ 4/B:
%EXF N "?; %./- -&+34"0'&+?C' # 0'3*] 4#,)%
?30 @"=,"AB 4#,)?30 ;)$3(A3*(B 1-0230,"C
@(D/)*B 4#-)* E2FB 4#,)?30 +,"*:"3#B !#%
/)* ;"-)8G3*(B 4(/H#: E?7:" ' 67#8 +0#%
-2F 5$4.#$0'$ 0$ 6B%0'/B# ,./.0$1 ,?%3/".%

/.2$C0' !I0)C !#30/02*= /"B%3;- $4?4".#$C'
&+1.0/.#'3 "+#F 7"$%3* 7"%+3&@?F

N ,$C4+3* &+EA&' +$2%3+30".#$0. 2%.6%$;
2., "?"-13; WG.0'3& ' 2.&+>"3/= &+?C' %34"%-/:
"-%?+$&*$XF 5%.6%$; 2%+?6.".#$1? ' #?%3J?:
43%.#$1? 6J#,# 1?-)* ' 4(-)KK# L-0": 0$
2.,4"$#'3 "3/4"B# !)-0)J" 1-0.*#:2= $ #?:
4">2'C' # 0'; -&+0'.#'3] !#*?G M)-70($#B
4#,)?30 +,"*:"3#B 1"$-#7 N*"/0B !#*?G
'($*"53*(B 1#8(K O":$(/*(B 4#-/($ E?-2%
$)*B !#*?G @#3(K)53*(B E#5(7 <H8()K)5%
3*(B E#5(7 P#:D0("*B 6$$# '"=7":B L*,#5(#
Q(RR)-B 4#,)?30 Q?G)-B 4(/H#: P#K#$,B
S72,# ;()-0/H#:#B 6J#,# @#-2A3*#B ET)3(%
*# U#0($*#F 5%3+30"$&*E ' .2%$#E ;-+?&+0>
+$23#0'1 N"8#30 1#K)=#= $ 2%.6%$; 2%.#$:
,+'C' 4"$(*# +05),)- ' E#$()K M2K(A3*(F $%&Z
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V.A&' 2%+?#'"$1 #B*" G$+';'3%+ H,$;:
&+?/= 2. &+?; 2%.#$,+30'3 .M*>1 ^C>+$/
8./- Q__` G%+?4+".a )$%3;M$F K$ *36. @$:
41. WT. @?;0-X +3M%$0' .,A2'3#$C' @?;0
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H,$;&+?/= /"B%? #?+0$&+?1 ,#B&@ 4#.'&@
+$4"E2&B# Z H0,%+3*$ G."?&+/E ' HCa%3,$
G.0$%4/'36.F TC$ 42%$#036. /'3%.#$0'$ +$:
M$#> #?M%$0. /.0"%$2-0/"B# 1$#? C3#3*
' 2%$#3*= /"B%+? 2%+3#.,0'&+?C' 1$#.;= ,M$C'
. ,?4&?2C'0E ' #?+0$&+$C' +$#.,0'/B# ,.
/.0/-%4B#F G'3,? *-J 5'#.C3*3 f&+?C' a$*03
/3C03%/'g -2.%$1? 4'E + 2'3%#4+?;' M3&+/$:
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+1.J?C' 2%+?%+3&+30'3]
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;?"),3 ,)1 '.(3-1 =C(<#4
5,6 10*/'&'#$ :,6/,#+( :6' ';1+( F"6'6/#4

TC$ 42%$#036. ' 0'3+$/1B&.036. 2%+3M'3:
6- M'34'$,? #?+0$&+.0. 7"%$J 5.%+>,/.#>=
/"B%$ 0'36%+3&+0?&@ ' W2.,2$,0'E"?&@X 5%3+3:
4.#' +$/-#$1$ # ,?M? C-M 4$,+$1$ 0$ ;-4+C'
/C.+3".#3*F

Biesiada Barbórkowa
Biesiada Barbórkowa została zorganizowana z inicjatywy wójta Kazimierza Adam-
czyka przy współpracy Koła Związku Emerytów i Rencistów w Ornontowicach
oraz Centrum Kultury i Promocji ARTeria. W czwartek 15 grudnia br. spotkali się
górnicy z Ornontowic, zarówno aktywni zawodowo, jak i emeryci, oraz zaprosze-
ni goście, którzy zasiedli w sali ARTerii przy dwóch rzędach stołów, tworzących
ławy lewą i prawą. Oprawę muzyczną zapewniła górnicza orkiestra dęta pod ba-
tutą dyrygenta Grzegorza Pakury.
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2%.#$,+.0$ 2%+3+ W+$#.,.#3 '04"%-/".%/'X Z
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2'#$ ' A2'3#/>]

H21 0,.# ),6 0,<68 :#:( ),6 "#<&*<68
I6) #C:1 .#"(<128 #C:1 '.#"(<*<64
K$ +$/.I&+30'3 #B*" 2.,+'E/.#$1 #4+?4"/';
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T)$# 4#/H?K(* ' !"#$$# ;#-?0)K%L3"=/#F
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1?F S&+0'.#'3 +$2%3+30".#$C' #?%B#0$0?=
#?4./' 2.+'.; 2%3,?42.+?&*' #./$C0.:;-:
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4.C.#3g] d ;'3*4&3 Z !?K(# +()7K#/0)* f/CF kMgl
A2'3# +342.1.#?= #?%BJ0'30'3] 4#J7#K)$#
P":.G ' @(*,"-(# L38#K#* f/CF ddd3gF

9)/2,#,"-3*() 0#*K($#$() 0(82
mP C'4".2$,$ # 0$4+3* 4+/.C3 .,M?1 4'E /.0:

/-%4 %3&?"$".%4/' ,C$ -&+0'B# + /C$4 dk:kdF
i3;$"?/$ /.0/-%4- M?1$ +#'>+$0$ + +';>=
"."3J -&+0'.#'3 ,3/C$;.#$C' -"#.%? 2.3"?&:
/'3= /"B%3 ,."?/$1? %BJ0?&@ $423/"B# +#'>+$:
0?&@ +3 +MC'J$*>&> 4'E #'3C/';' /%./$;'
&+#$%"> 2.%> %./-F N?M%$03 2%+3+ -&+0'B#
#'3%4+3 #?&@#$C$1? 2'E/0. +';.#36. /%$*.:
M%$+-= .,0.4'1? 4'E ,. +$M$# 0$ A0'36-= 2%+3,:
4"$#'$1? /.0'3 2E,+>&3 # /-C'6-= $ 0$#3" /.:
%+?A&' 21?0>&3 + /$C.%?a3%B#= 6,? +$ ./03;
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N .&30'3 *-%.%B# 0$*C324+$ ./$+$1$ 4'E !?K(#
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.&30'.0$ 2%+3+ /.C36B# ' /.C3J$0/'F dd ;'3*:
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4"$0>1 +028"$ @"=7#* + /CF kMF !%6$0'+$:
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+8"K"-0 ' 6J$()30*# '?JK#F
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0$#?/B# J?#'30'.#?&@ - ,+'3&' # #'3/-
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)#%B&'1$ -#$6E 0$ 2%.,-/"?= /"B%3 0$C3J? 42.:
J?#$L &+E4". f2%.,-/"? +M.J.#3= .#.&3 ' #$:
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) /.C3' q 6%-,0'$ # /CF dk& -&+0'.#'3 0$
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;$"3;$"?/' /C$4 dk +.4"$1$ Q"C(# 4#/H?K(*=
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3*()8F N /C$4$&@ k 0$*C324+? ./$+$1 4'E !#%
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;'3*4&- -2C$4.#$1 4'E ;#5): 1"0(":)*F

P"70($# 1"7"5#$(#
N %$;$&@ '0'&*$"?#? WV.,+'0$ G.,.#$:
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# 2%.6%$;$&@ G.,$MC3 ' r..4F S&+0'.#'3 /C$4
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Warsztaty cyrkowe
W ramach programu Ornontowice No-
wych Idei powstała inicjatywa �ONI
łączy pokolenia�, która jako jeden z po-
mysłów zgłosiła warsztaty cyrkowe
przeznaczone dla dzieci młodzieży i do-
rosłych.

N &+$4'3 +$*EL -&+34"0'&? 0$-&+?C' 4'E J.0:
6C.#$L 2'1/$;' ' &@-4"$;'= 2.+0$C' "3&@0'/'
,+'$1$0'$ + 2.*/$;'= aC.#3%4"'&/$;' ' ,'$M.C.
.%$+ M$C$04- &'$13; ' &@.,+30'$ 0$ 4+&+-,1$&@F
5%.*3/" +$/1$,$1= 'J 2.2%+3+ #42B12%$&E ;1.:
,?&@ C-,+' ' "?&@ 0'3&. 4"$%4+?&@ 2.+#.C' ';
0$ 4"#.%+30'3 &+36.A #?*>"/.#36.F

N$%4+"$"? &?%/.#3 2%.#$,+'1 ;(",- 4230%
/02302$= /"B%? .2%$&.#$1 $-".%4/' 2%.6%$;
+ 23,$6.6'/' &?%/-F 7+"-/> &?%/.#> +$*;-*E
4'E *-J ., 2.0$, Qj C$"F 9$ A#'3"03 2.,3*A&'3
,. ,+'3&' ' ,.%.41?&@ .%$+ +$23#0'1 #4+3C/'3
2."%+3M03 ;$"3%'$1? ,. +$*ELF N'E/4+.AL .4BM=
/"B%3 -&+E4+&+$1? 0$ #$%4+"$"? M?1$ #.C.0"$:
%'-4+$;' ,+'$1$*>&?;' 2%+? H8i3%''F N C'4".:
2$,+'3= &@&>& 42%$#,+'L 0$M?"3 -;'3*E"0.A&'=
,$C' 2./$+ ,C$ ,+'3&' # 5%+3,4+/.C- ';F G-:
M-4'$ 5-&@$"/$ # !%0.0".#'&$&@F

N %$;$&@ "36. 2%.*3/"- +.4"$1 +%3$C'+.#$:
0? %B#0'3J ;-%$C 0$ .%0.0".#'&/'; #'$,-/:
&'3 /.C3*.#?;F
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+0,#$7#-
P8($2 L-$"$,"5(/)
65)-3[p21$" ;$"3%'$1- . #?;'$%$&@ QPP
n QPP &;F N /.C.%+3 &+3%#.0?;= 2. M.:
/$&@ 2B1/.C$ M'$13F N A%.,/.#3* &+EA&'
21$"$ 0$ 2.C- &+3%#.0?; 6.,1. M'$136.
.%1$ +3 +1."> /.%.0> ' 4+2.0$;'Fp

)1."3 a%E,+C3 2. M./$&@ 21$"$ 4+"$0:
,$%- .%$+ ;.&.#$0'$ 0$ #?&'.% f/B1/$g
;3"$C.#3 4%3M%03F

9)5)-3[ 21$" ;$"3%'$1- . #?;'$%$&@ QPP
n QPP &;F N /.C.%+3 M'$1?;= 2. M./$&@
2B1/.C$ M1E/'"03F N A%.,/.#3* &+EA&'
21$"$ 0$ 2.C- M'$1?; @3%M 6;'0? # 231:
0?; /.C.%+3F N 6B%0?; 2.C- 21$"$ 0$
2B1/-C' M1E/'"03* 0$2'4] WV9dKH !8:
K!Ki!Nde[X # /.C.%+3 4%3M%0?;Fp

N ,.C0?; 2.C- 21$"$ 0$ 2B1/-C' M1E:
/'"03* ,$"$ 2.#4"$0'$ !%0.0".#'&= %./
-a-0,.#$0'$ 4+"$0,$%- .%$+ ;.&.#$0'$
0$ #?&'.% f/B1/$g ;3"$C.#3 4%3M%03F

T#-&+EA&'.#? . 1>&+03* ,1-6.A&'
+ 61.#'&> Ojj &; +$/.I&+.0? 2'3%A&'3:
0'3; 4%3M%0?; # ,.C03* &+EA&' ,%+3#&$Fp

P:"5(/# +1."$ + .%13; 6B%0.AC>4/'; +$:
;.&.#$0? # 6B%03* &+EA&' ,%+3#&$F
N M.&+03* &+EA&' ,%+3#&$ +$;.&.#$:
03 -&@#?"? 0$ #?&'.%F

p

Poczet sztandarowy wystawiany jest podczas
ważnych spotkań oraz uroczystości państwo-
wych, samorządowych i kościelnych.

Obsadę pocztu sztandarowego stanowi:
· chorąży (sztandarowy),
· asysta (2-ch przybocznych).
Pełnienie służby chorążego i osób asystują-

cych jest funkcją zaszczytną.
Insygnia pocztu sztandarowego
· biało-niebieskie szarfy
· białe rękawiczki.
W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uro-

czystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono
żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany
czarnym kirem (czarną wstęgą), sięgającym 3 pła-
ta sztandaru. Niedopuszczalne jest samowolne
ozdabianie sztandaru.

Ubiór pocztu sztandarowego:
Członkowie pocztu sztandarowego ubierają się:
· chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i ciem-

ny krawat,
· asysta: ciemna garsonka bądź ciemna spód-

nica z białą bluzką. Kobiety nie mają przy sobie
torebek.

W przypadku trudnych warunków atmosfe-
rycznych, gdy uroczystość odbywa się poza po-
mieszczeniem zamkniętym dopuszczalny jest in-
ny taktowny strój.

Członkowie pocztu sztandarowego zakładają
na swój ubiór biało-niebieską szarfę, zwróconą
białym kolorem w stronę kołnierzyka, przewie-
szoną przez prawe ramię i spiętą u lewego boku,
na wysokości bioder. Żaden element ubioru nie
może zasłaniać biało-niebieskiej szarfy.

Poczet sztandarowy zbiera się w miejscu wy-
znaczonej zbiórki na 10 minut przed planowanym
rozpoczęciem uroczystości. Jako pierwszy usta-
wiany jest poczet gospodarza uroczystości.

Na uroczystościach zarówno państwowych,
samorządowych jak i kościelnych, podczas wpro-
wadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy
wstają. W kościele poczet sztandarowy wprowa-
dzany jest i wyprowadzany bez podawania ko-
mend.

Poczet przechodząc przez kościół trzyma sztan-
dar pod kątem 45 stopni do przodu i staje po le-
wej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzo-
nych w kościele, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie mszy św. lub innych uroczystości
członkowie pocztu sztandarowego nie klękają,
nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żad-
nych innych gestów, stojąc cały czas w pozy-
cji �baczność�, �spocznij� lub �prezentuj�.

Postawa zasadnicza �baczność� � chorąży
trzyma sztandar postawiony na stopce drzewca,
przy prawej nodze, na wysokości czubka buta.
Drzewce przytrzymuje prawą ręką powyżej pasa.
Łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do korpusu
ciała. Lewa ręka opuszczona wzdłuż spodni. Asy-
sta stoi na baczność.

Postawa �spocznij� � chorąży trzyma sztan-
dar przy prawej nodze. Lewa noga w pozycji �spo-
cznij�. Asysta stoi w pozycji �spocznij�

Postawa �prezentuj� � chorąży robi wykrok
lewą nogą w przód, trzymając sztandar pod ką-
tem 45 stopni, prawa ręka położona na drzewcu,
lewa ręka powyżej prawej. Stosuje się w czasie
uroczystości kościelnych, podczas podniesienia.

CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO GMINY ORNONTOWICE
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Po przeprowadzonych procedurach przetargowych
w dniu 19 grudnia 2016 r. została podpisana nowa umo-
wa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych pochodzących z nieruchomości, na których za-
mieszkują mieszkańcy w Gminie Ornontowice na rok
2017. Usługę odbioru odpadów będzie świadczyła fir-
ma REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o.

N +#'>+/- + %.40>&?;' /.4+"$;' .,M'.%- ' +$6.42.,$%.:
#$0'$ .,2$,B# # 0$*MC'J4+?; &+$4'3 +.4"$0'3 2%+32%.#$,+.:
0$ /.0"%.C$ +$,3/C$%.#$03* 'C.A&' .4BM .%$+ 436%36$&*' .,2$:
,B# # 6.42.,$%4"#$&@ ,.;.#?&@ 2%+3+ -2%$#0'.0?&@ 2%$:
&.#0'/B# -%+E,- 6;'0?F

9'34'E&+03 4"$#/' .21$" +$ .,M'B% .,2$,B# .%$+ 0-;3%? 2%+?:
,+'3C.0?&@ '0,?#',-$C0?&@ /.0" M$0/.#?&@ 0'3 -C361? +;'$:
0'3F T3/C$%.#$0> /#."E 0$C3J? #21$&$L ,. ,0'$ OPF /$J,36.
;'34'>&$F N21$" ;.J0$ ,./.0?#$L # 2C$&B#/$&@ M$0/- C-M +$
2.A%3,0'&"#3; M$0/.#.A&' 3C3/"%.0'&+03*F TC$ 2%+?2.;0'30'$
4"$#/' .21$" #?0.4+>] \] 0:^"3"GD # 2%+?2$,/- +$,3/C$%.#$:
0'$= J3 .,2$,? 0'3 ME,> 436%36.#$03F N "?; 2%+?2$,/- 2.#'E/:
4+.0$ .21$"$ ,."?&+? #4+?4"/'&@ .4BM # 6.42.,$%4"#'3 ,.;.:
#?; M3+ 2%$#$ ,. -,+'3C30'$ .21$"? 2.;0'3*4+.03*F \_ 0:^"3"%
GD ( ` 0:^"3"GD # 2%+?2$,/- 436%36$&*' .,2$,B#Y !21$"$ # #?:
4./.A&' ` 0:^"3"GD 0$C'&+$0$ *34" ., 2'>"3* ' /$J,3* 0$4"E203*
.4.M? # 6.42.,$%4"#'3 ,.;.#?;F

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Popiół i żużel wytworzony z paleniskach domowych należy

gromadzić w oddzielnych pojemnikach, co oznacza zakaz mie-
szania popiołu z innymi odpadami. Wraz z niniejszą broszurą
informacyjną otrzymują Państwo oznakowane pojemniki do
zbiórki popiołu. Pojemniki będą wywożone zgodnie z harmo-
nogramem dla tej frakcji odpadów.

Pojemniki na popiół oznakowane są w sposób następujący:

Do tak oznakowanych pojemników należy wrzucać czysty,
niczym nie zanieczyszczony popiół z pieców, kotłów centralne-
go ogrzewania oraz kominków. Ze względów na materiał z któ-
rego wykonane są pojemniki popiół powinien być przestudzo-
ny. Apelujemy, aby do przestudzenia popiołu nie używać wody,
gdyż podnosi to wagę odpadu a dodatkowo przy niskich tem-
peraturach powoduje niemożność opróżnienia pojemników.

Mieszkaniec lub inny domownik odbierający pojemnik zo-
staje poinformowany, że od momentu odbioru odpowiada za
jego zniszczenie, spalenie lub zaginięcie jak również za właści-
wy stan sanitarny i estetyczny.

Tak jak inne posiadane przez Państwa pojemniki, do odbio-
ru należy je wystawić w dniu zaplanowanego harmonogramem
wywozu.

Z poważaniem
ZARZĄD REMONDIS

W SPRAWIE ODBIORU
I ZAGOSPODAROWANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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14 grudnia w Zespole Szkół Ponad
gimnazjalnych w Ornontowi-

cach została rozegrana XIV edycja Ligi
Szkolnej w koszykówce dziewcząt, któ-
ra była pierwszym etapem selekcji do
szkolnej reprezentacji i przygotowań do
zawodów międzyszkolnych. Do turnie-
ju zgłosiły się 4 drużyny, w których
łącznie zagrały 23 uczennice.

8.+6%?#/' +.4"$1? 2%+32%.#$,+.03 4?4"3:
;3; W/$J,? + /$J,?;X 2.;'E,+? %32%3+30:
"$&*$;' 2.4+&+36BC0?&@ /C$4F N 4-;'3 %.+3:
6%$0. R ;3&+B#= $ /$J,? + 0'&@ "%#$1 OnQP
;'0-"F N'E/4+.AL 42."/$I M?1$ 0'3+#?/C3
#?%B#0$0$ ' 3;.&*.0-*>&$= $ C.4? /.I&.#3:
6. #?0'/- #$J?1? 4'E ,. .4"$"0'&@ 43/-0,F
N "-%0'3*- "%'-;a.#$1$ 2. %$+ ,%-6' + %+E,-
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Sztafetowe biegi prze³ajowe

SPOTKANIE Z MIKO£AJEM
Wszystkie dzieci wiedzą, iż 6 grudnia to
taki magiczny dzień, w którym spotkać
można Mikołaja. Jak co roku ten wyjąt-
kowy gość przywędrował do Ornonto-
wic, a dokładniej do ARTerii Centrum
Kultury i Promocji.
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26 października w Łaziskach Górnych odbyły się powiatowe zawody w sztafeto-
wych biegach przełajowych. Wzięło w nich udział pięć szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu mikołowskiego, w tym także uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Ornontowicach. Zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców, nasi
uczniowie zajęli miejsca na podium.
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RAZEM MO¯EMY WIÊCEJ!

11 grudnia młodzi piłkarze Gwarka Ornontowice z roczni
ka 2005/2006 wraz z rodzicami i trenerem Mate-

uszem Bańką zorganizowali charytatywne przedsięwzięcie
�Szlachetna Paczka dla Ornontowic 2016�, które odbyło się
na kompleksie �Orlik� przy ul. Okrężnej w Ornontowicach.
Akcja w wyjątkowy sposób połączyła i zainspirowała ludzi
do szlachetnej i bezinteresownej pomocy dla żyjących
wokół nas rodzin najbardziej potrzebujących różnorodnej
pomocy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania darczyńcom, któ-
rymi byli: Glob-Gum Norbert Kops, MERC-LUX Dariusz Rzymski,
Restauracja Calvados Adam Widenka, Holujemy24.com, Piekar-
nia Irena Ciućko-Smakowska, Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Grze-
gorz Zdrzałek, Klub Radnych OKS Rady Gminy Ornontowice, Go-
ściniec u Janusza, Biuro Rachunkowe Audytor Tomasz i Beata Ko-
tyczka, Cukiernia Cichoń, Cukiernia Gatner z Paniówek, Diagneo
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów z Orzesza-Zawiści, GLOSS
Salon Fryzur i Paznokci z Orzesza-Zazdrości, Be Too Tomasz Kur-
pas z Orzesza, Magia Mody Damskiej, Kwiaciarnia Anna Dyrbusz,
Gabinet Masażu Leczniczego Klaudia Nocoń, Sklep Jubilerski Ga-
briela Moskała, Katarzyna Łoboda, Warsztat Mechaniki Pojazdo-
wej i Blacharstwo Zbigniew Węgrzyk z Czerwionki-Leszczyn, H.B.
CRAB Stacja Paliw oraz dla wiele prywatnych osób, które zaanga-
żowały się w organizację akcji. Szczególne podziękowania za
współpracę i wsparcie finansowe dla Prezesa Gwarka Ornontowi-
ce Krzysztofa Zdrzałka oraz jego małżonki.
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Z A P R A S Z A M Y
GRUPA AA �ŚRODEK� � ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 4

(salki przy probostwie), śr. godz. 20.00
PIK AA Katowice, ul. Warszawska 6 pok. 202

tel. 32 725-74-04 od pn. do pt. godz. 17.00-20.00
Infolinia 801-033-242

e-mail pik001@aa.org.pl       strona www.aa.org.pl
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