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Ornontowickie Bzy
r koleini laureaci
od czasu iubileuszowych obchodów 700-Iecia ornontowic,
co roku o tej porze odbywa się uroczysta sesja Rady Gminy
połączona z wręczeniem statuetek,,ornontowickich Bzów,,.

W tym roku w kategońi ,,Działalność Społecz-
na" uhonorowani zostali Andrzej Kotyczka, Bole-
sław Piątek i Henryk Swoboda. W kategorii
,,Pnedsiębiorczy i operatywni,' laureatem tego wy-
różnienia został Rudo|f Malczyk, natomiast w ka-
tegońi ,,Dla omontowic', uhonorowali zosta|i Ur.
szula Pala i Henryk Mandrysz. W trakcie uroczy-
stego spotkania zorganizowanego 26 czerwca
w Gminnym Domu Kultury, wójt Kazimierz Adam-

czyk i przewodniczący Rady Gminy Stanisław Ma|-
czyk nagradzali również sportowców i szkoleniow-
ców z miejscowego,,Gwarka,, oraz Stowarzyszenia
Dalekowschodnich Sztuk Walki ,,TAO", o czym nie-
co szerzej wspominamy na str. 10. Ponadto nagrody
odebrali laureaci kolejnej edycji konkursu fotogra-
ficznego.

Wzorem |at ubiegĘch sylwetkom poszczegóInych
osób, którym przypadĘ tegoroczne statuetki ',ornon-
towickich Bzów,', poświęcimy więcej miejsca w póź-
niejszych wydaniach',Głosu omontowic''. Tymcza-
sem już teraz przyłączamy się do gratulacji|

RMF czy Radio Zet, równie dobrze mogq
być |oka|ne rozgłośnie'.. - wszędzie
PIN! Gwiazda tegorocznych Dni Ornon-
towic! Po widowni można sądzić, ż.e naj-
bardziej znana młodszemu poko|eniu,
jednak me|odyjne przeboje wpadają
przecież:. w ucho niezależnie od wieku.

Kto B\'Ł. zechcc chyba przyznać' iz po
koncertach Gosi .Ąndr.zejew\cz czy Łukasza
Zagrobelnego. \\ \ \uku ptrstaw iona ..poprzecz-
ka'. zapraszanl'ch cltl nas gości _ tyc|-t z' cz'o-
łówki polskiej estrady - zna.jduje się na wła-
ściwyrrl poziorllie. Trudno b1'łoby tenlu Zaprze-
czyć po reakcjach wielbicie|i Iidera zespołu.
Andrzeja Lampeńa. To nie t1,lko rozpozna-
walny wokalista. kornpozytor czy współpro-
ducent nruzyczny (rodenr z Chorzowa). ale też
niezwykle kontaktowa osobowość' o czym
jego fani z orrrontowic mieli się okazję prze-
konać osobiście. Zarniast jednak dalsze.eo
w tym miejscu przekonywania do jego sławy'
Starczy wspomnieć o... Sopot Festiwal 2009
w operze Leśnej; zanliast na żywo w ornon-
towicach, 7 sierynia będzie go można oglądać
już tylko z pozycji fotela przed telewizorem . . .

Warto przy tym wspomnieć,zezespół PIN tak
dalece przekroczył w omontowicach standar-
dowy czas koncertu, że na scenie bawił nie.
rnal dwie godziny. Potem zaś z'aczęło się sza-

XIU DNI lIBNllNTl|WIG
leństwo z rozdawaniertl autografów i wyko-
nywaniem palniątkowych foto.grafii...

Prócz ewiazdy sobo{rliego wieczoru. pozo-
stały czas XIV Dni ornontowic wypełniało
szere.Ę doclatkowych atlakcji. w zależności oc|

upodobań. Wydaje się. że najnlłodszynl wy.
starczyła do szczęścia słodka gastronomia, plus
dnluchane ziezdza|nie' zaś na scenie specjal-
rrie dla niclr przygotowany prograln. Pośred-
nio (wiekowo) zaprezentowaty się w sobotę
cheelleaderki z onror.rtowickiego gimnazjum.
z kolei dla bardziej wytrawnych odbiorców był
kabaret ..EWG.. z ptlgrlnicza Córnego Sląska
i Wielkopolski. W niedzielne popołudnie trzorr
krakowskiego zespołu ,,Kop'' serwował reper.
tuar z lat 50. i 60. - ,,2 p(tki Cottttiki" - po
czym wprost z ,.S:złi.r.r' na sukccs" pojawili
się bracia Kozłowscy z Malborka. czyli zespół

,,Twitts". Wprawdzie ich sceniczny talent *
mając na względzie reakcje publiczności _ ob-
jawił się dość... dyskusyjnie. za fo ,'Cover
Band,' ml|e dopeŁrił czas, jaki w omontowic.
kim Parku Grl-rinnym mi|e można byto spędzić'
nie bacząc na kapryśną pogodę. (r)
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pozoru błahe pytanie może wydawać się bardzo istotne, gdy chcemy natych-
miastowej pomocy Policji lub też kontaktu z dzielnicowym. Gmina ornonto-
wice to teren działania Komisariatu Policji w orzeszu. W orzeszu znajdu.

je się siedziba komendanta podinsp. Piotra Gawliczka oraz zastępcy komen-
danta asp.szt. Krzysztofa Midziałka. Tutai również przyjmują policjanci Zespołu
Kryminalnego prowadzący wszystkie - prócz spraw dotyczących wypadków dro.
gowych - postępowania zwlązane z przestępstwami zarówno w ornontowicach'
jak i w orzeszu. W orzeszu służba pełniona jest całodobowo' co zapewniają
dyżurni tej jednostki' z którymi Państwo macie pierwszy kontakt dzwoniąc do
Komisariatu Policji w Orzeszu.

Komisafiat Policii w 0rzeszu
czV Rewir Dzielnicourych
w Ornontowioach?

Wszefkie interwencje czy zdarzenia wy-
magające natychmiastowej interwencji winny
być zgłaszane dyżumemu Komisariatu Policji
w orzeszu, który na miejsce zdarzenia kieru-
je policjantów Zespołu Patro|owo Interwen-
cyjnego. Zdarza się, mając na względzie ko-
nieczność jak najszybszego podjęcia interwen-
cji, że dyżumi kierują na miejsce zdarzenia po-
licjantów znajdujących się najbliżej osób po-
trzebujących pomocy. wówczas interwencję
przekazują dzielnicowemu bądź policjantom
sfużb kryminalnych.

Komisariat Policji w orzeszu mieści się
przy u|. Matejki 1. Najtatwiej trafić, kierując
się w stronę sklepu ,'Tesco'' w orzeszu' Pełne
dane teleadresowe to: 43-180 Orzesze, ul. Ma-
tejki 1 ; tel. 0-32 221-52-53, fax 0-32 221-56-
21, e-mail: kp.orzesze@slaska.policja.gov.pl

Przy kontakcie telefonicznym z Komisaria-
tem, po włączeniu automatycznej zapowiedzi'
w celu szybszego połączenia z dyżurnym,
można wybrać tonowo numer wewnętrzny |4.
Rozmowy dyżumego z osobami zgłaszający-
mi są rejestrowane, więc wszelkie wątpliwo-
ści co do przebiegu zg,loszenia można wyja-
śnić i weryfikować w póŹniejszym czasie. Jed-
nocześnie na terenie całego kraju działa a|ar-
mowy numer 997 lub zamiennie europejski
numer alarmowy I12. Numery alarmowe od-
bierają osoby pracujące w Centrach Kryzyso-
wych lub dyżumi jednostek Policji o randze
Komendy Miejskiej bądŹ Powiatowej. Zgło-
szenia są Ęestrowane i przekazywane do jed-
nostek' na terenie których pojawiła się potrze-
ba interweniowania Policji telefonicznie lub

za pośrednictwem radiostacji. Na terenie or-
nontowic, dzwoniąc na numer alarmowy 997
lub l l2' skontaktujecie się Państwo z Ko-
mendą Powiatową Policji w Mikołowie. Ko.
mendą Miejską Policji w G|iwicach lub Ryb-
niku albo Centrum Zarządzania Kryzysowe-
go w tych miastach w za|ezności od operatora
telefonii komórkowej, jeś|i zgłoszenie jest re-
alizowane za pośrednictwem takiego telefonu.
Zgłoszenie na numer a|armowy z telefonu sta-
cjonamego przyjmowane jest przez dy zumy ch
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie'

Rewlr Dzielnicowych w Ornontowicach
Komisariatu Policji w Orzeszu

Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych jest
mł.asp. Lucjan Kret. W Rewirze Dzielnico-
wych pracują policjanci z terenu omontowic,
jak również dzielnicowi z terenu orzesza. Dla
zapewnienia mieszkańcom omontowic tatwiej-
szego kontaktu z dzielnicowymi, wójt gminy
omontowice zapewnił miejsce, gdzie policjanci
mogą przyjmować interesantów i realizować
niezbędne prace biurowe. Placówka ta jest
strukturalnie związana z Komisańatem Policji
w orzeszu, a jej siedziba znajduje się w omon-
towicach przy ul. Żabik9. Pełne dane teleadre-
sowe: 43-178 ornontowice, u|. żabik 9; te|.
0-32 235-50-24, tel. kom. 0-697 850-322.

Teren omohtowic' zgodnie z decyzją Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Orzeszu, zo-
stał przydzielony czterem dzielnicowym za-
trudnionym na mocy umowy zawarlej między
Wójtem Gminy ornontowice a Komendantem
Wojewódzkim. obecnie obowiązki dzielnico-

wych realizują: mł.asp. Marek Jeziorski,
sieź. Krzysztof Wojtynek, sieź. Grzegorz
Lussek i mł.asp. Mirosław Goca|.

W1'kaz Ęonów wyg|ąda następująco:
l Rejon słuzbowy nr 1

Dzielnicor'',l': mł.asp. Marek Jeziorski
W1'kaz ulic w rejonie:
D lt o n' oll ct' Zu' l. t' i ę s tlt a ( S t ro na w s c' h o d n i a ),
Batlktnt.ct' Pośrednia' Polna, Koleiowa, Cllu-
dotrska:
I Rejon słuzbowy nr 2
Dzielnicort'r': sieź. Krzysztof Wojtynek
Wvkaz ulic u'rejonie:
Z\.\,('i(,s|-,t'u ( stroną :achotlnia), Boczna, Ja-
sttLl' Liyłolttt. .\itlu,a. Krótka, Słoneczna, Gru-
ltit':tlu. C icltu. o grodolra' Solama, oklężna ;
I Rejon słuzbowy nr 3
Dzielnicort.r': sień. Grzegorz Lussek
\\'rkaz ulic ri rejonie:
Btt.iukottsktt. Oreskct, Akac' jowa, Grubowa,
.lJ Lt r Lr tl k ()\' i ( e. H ilt ni C:a :

! Rejon słuzbowy nr 4
Dzielnicortr : mł.asp' Mirosław Gocal
\\'rkaz ulic s rejonie:
Zd||lk0|\ LI. Kltts:ttlttttt, Żabik, Leśna, Cypryso.
lt cz. śll ic,l*ilrttt, .Iarębinowa, K. Miarki, Kto-
]10wd. B ukl\|d. Łakov'ct' Taftac'zna.

Pou r ższr rr r kaz znajduje się również na
stronie intemeto$ej Urzedu Gminy w Ornon-
ton icach: /rri7;. rlnr'.o rnontowice.pllin-
de.r 'pll1ł ., ,tt |= h(,:ri(,( -e|Isnro&id=997

Dzielnicorr ipełnia:fużbe rr slt.oich Ąonach,
a ponadto prz1jnluja interesantórt' w Placówce
Dzielnicori r ch \\ \\'\ znaczon\ ch godzinach:
poniedziałek. środa i piatek ''r 

godz. 9.00-
1 1 .00. n torek. czq artek n sodz. 1 6.00- 1 8.00.

W celu przr.bliżenia osób dzielnicowych
wszystkim. którzr' dotychczas nie mieli moż-
liwości osobistego poznania,,swojego'' po|i-
cjanta' podjęte zostafu _ wspólnie zWydzia-
tem Promocji i Pozyskiwania Funduszy Urzę-
du Gminy w Omontowicach - prace nad wy-
daniem podręcznego zbioru informacji o in-
stytucjach i organizacjach pomocowych na te-
renie gminy omontowice i miast sąsiednich'
gdzie również miejsce znajdzie graficzne
przedstawienie rejonów pracy dzieInicowych'
Gotowy projekt ukaże się na łamach ,,Gło.
su ornontowic'' jak również równolegle na
stronie internetowej Urzędu Gminy omonto-
wice ltttp : I I wu,v,.omon tov' i c e.p I ( lk)

od 2006 r' propagowanie śląskiego
dziedzictwa kulinarnego jest ważnym
elementem promocji gminy Ornontowi-
ce. W tym właśnie roku drużyna z Or-
nontowic, stworzona przez członkinie
Koła Gospodyń Wiejskich, po raz pierw.
s:y wygrała l Festiwal Kuchni Sląskiej -
Sląskie Smaki,i otrzymała pierwszy
tytuł Eksperta Sląskich Smaków

Wygranie kolejnych dwóch festiwali pozwo-
liło na utrzymanie tego zaszczytne9o tytut]u.
Trzykrotne zdobycie ,,Złotego Dtuszlaka', na
tychże festiwalach uczyniło Koło Gospodyń
Wiejskich z Omonlowic, a tym samym i same
Omontowice, niekwestiowanym,,Ekspertem
Śąslctcn Smaków,'. W tegorocznym festiwalu,

Ekspe]ci Sląskich Smaków
na lU Festiwalu Kuchni SIąskiej
który odbył się 7 czerwca w Pszczynie' bezdy-
skusyjny kunszt kulinamy gospodyń z omonto.
wic nie podlegał ocenie. Tym razem to one oce-
niĄ drużyny zawodowców i amatorów, które
przygotowywĄ specjĄ kuliname Z terenu wo.
jewództwa śląskiego. Jednym z członków jury
tegoż konkursu była Lidia Szary przedstawiciel-
ka omontowickiego KGW. Pozostałe panie jako
Ekspelr:i Ślqskich Smaków udzielĄ porad kuli-
namych oraz częstowĄ swoimi specjałami go-

ści przybytych na stoisko promocyjne gminy or-
nontowice.,,Kopa otnontowicka" oraz,,S:paj-
:a wiśniowa,' po raz kolejny zachwycifu pod-
niebienia. Stoisko promocyjne gminy Omonto-
wice z Ekspertami Śląskich Smaków cieszyto się
ogromnym zainteresowaniem kulinamych tury-
stów. Odwiedziło je wiele znanych osób, w tym
Joanna Bartel, Hanna Szymanderska, jak rów-
nież Dańusz Niebudek.

Aleksandra Malczvk
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Nie tak dawno temu media ąe!1e lvłv optymistycznych informacji, że są w Pol-
sce dwie kopalnie,,,Bogdanka,, i,,Budryk", kóre osiągają najlepsźe rezulłaty i są
na najlepszej drodze do prywatyzacji. t co się okazałó? 

.

Na wanzav,skie.j Giełd:ie Papieńw War- był cel tego potqczenia, o co |Ą,tym wszystkint
tościowych rec:l,u,iście 25 c,zetwt,ą br. zade- chodzito, c:y to JSW bvła pott:ebna ,,.Bttctly-
biuttlwała kopalnia ,,Bogdanka'' ' ale iako je- kowi', , czy odwtotnie? Tiruz z penpektyv,y
dyna. Akc.je kopalni cieszyły się tak dużynt po- czasu wyda'je się, że to dtltgie i ze w Nnt pty.
wodzenient,:e :antówienia drobnych inwesto- padku znowu spruv,d:iło się powiedzenie: ,,t'o
rów hzeba byto :rcdukować o pruwie 90 pro- by ttł jeszc,ze spiepl:,-t(, panowie?', .

cent. Spółka Lubelski Węgiel ,,Bogdanka,, po.
zyskata aż 528 mln zt, którc nla zanliar pne-
:ltac.:yć na inv,estyc.ie. D:ięki temu planu je do
t.oktt 20l4 podnieść u,ydobycie u,ęgla popn,ez
untchomienie nowego pola eksploatacyjnego
,,SteJanóv,', . Ju: d:isiaj ,,Bo54danka,, należy
do c'zotowyc,h prcducentów, prede wszystkint
węgla energetyc:ne80.

Sukc'es ,,Bogdanki'' to niestety polażka na-
szych ślqskic'h kopalń. Mówiło się o ptywaĘ-
Zacji K(ttowic kie go H oldi ngu W ę gl owe go, KW K
,Budryk', S.A. i Jastl:ębskiej Spółki Węglowe.j,
D:iś to.już histolia,wyntienione spdki nie nrulzq
iu: o gie,ld:ie, ale drunlatycznie szuka.jq pienię-
d: t 

1 
t<t tr-e lnvt I t n u i nu'c sttr'.j c.

Pr:edstav'iciele na.s:t'r'h kopalni pytajS,
dlac:ego udało się ,,Bogclanc'e', , a nie nanl.
Najc:ęściej nóu'iq, że nads:edt ktyzys, a po-
nadto tttus:q toc:l'ć nie ustanne walki ze związ-
kov,c'anti. c:ego nie na w lubelskiej kopalni.
W.,"daje się .jednak, że na.jbliżs:y pruwdy .jest
ementov,an\, d ,-rektor jedne.j z kopalń mówiqc,
:e ',Bogdanka,, nliata to Szczęście, że polityt'y
o ttiej :apontnieli. o nas na nies:c:gście pa-
ntiętajq.

To stv'ietd:enie jak ulat pasuje do losu,.jaki
spotka'ł nas:q on1ontowickq kopalnię ,,Bu-
dt.vk', . Będqc santod:ielnq spółkq Skańu Pań-
stwa rud:ila sobie batd:o dobtze do czasu, gdy
wkrot':yta polirlka. otóż około 2 lata ten,tu,
decy:ją podjętq v'Warc:awie - a dokładnie
pEez wt('ept"ntieta, ntinistta gospodarki W.
Pawlaka _ KWK ,,Budtyk'' S.A. została włq-
Czona w sttulktlu! Jastnębskiej Spółki Wgglo-
wej i zantiast.jako jedna : najlepszych kopalń
znaleźt, się na gietd:ie, nrum,- .jednq : s:eściu
kopalń JSW, którc cienko prętlq'

Ogruniczone v,ydobycie do 4 dni )r'a-))go-

dniu, nieustanne przepy,cltanki Zar:t1du :e
zwiqzkowcami i ogóltlie zła atntosferu v, społ-
ce. od dłuższego cZaSLr Zastana'|iam się, jaki

Spruv,q, któla v,iqże się z ogólnq sytuacjq
u,JSW .iest status :!,iq:kov,t'óv,, dla których
otl niedau,na to spótka, a nie pos:t'zególna
kopalnia .jest ptucodav,r.q. Skutkuje to :nac:-
nynt ogtanic:enient etatów biutowyclt :wiq:-
kou,cón' : 6 1 tto 40, : t':l,nt nie ntogq i nie r,hcq
się oni ot:yu,iśt,ie :god:it<, bo tlacq ciepłe biu-

l0tserwator
rcv,e posadki - batd:o dobt--e v,r-nagtad:ane
_ a do cod:iennej. cię:kiej ' 3ótltir':e.j roboty jttż
się laczej nie nada'ju' bo :a bąrcl:o oblośli nie
tylko u, piórka.

o bu r:e n i :v i c1 : kov cl, :au,i ad om i l i w i ę c'

plokutaturę o popełnie niu pre: Zatqd JSW
pr:estępstlĄ,a polega'1qcego,la utntdnieniu
:w i q:kou,cont tl:iułą l no śt' i. J c d n a k prokuru ft ua
od nlóu' iłu A''t:(':c( i d P(,'tI ę1ltltt.u tt itt tt:na jqt', :c
:arut .jest cllybioltl'. Róy'nież Państv,ov,a In-
spekcja Ptac'y tt:truła. że fomnlnie spótka już
od I6 lat.jest pruc'odav,cq clla v,s:ystkic'h jej
gómików. Zu,iqzkow,cy nie dajq :a wygftlnq
i wysłali ryn tazem do Ptoktuatuy oklęgov,ej
w Gliwic.ach zażalenie na decyzję pl.tlknatwy
: JaStEębio' Typowe polskie piekietko' cieka-
we tylko, jak się to ws:vstko skońt.:y?

Wydaje się, że polskie 7ómictwo prceżywa
głęboki ktyzys' niezależnie od tego ogólnoświa-
toh,e8o. Spółki węglowe prespały po ptostll
:nakomitq koniunktury : ubiegłya,|1 lat. Nie
nt a'j q p i e n i ę d :v na ni e : bę d ne i nh, e S ty cj e, 7wa -
ru n t u.j q c e u' p t:l,s :ł o Q' i o d p ov, i e d n i e wy d oby -

cie. Dlatego też, podc:as gdy, na całym świe.
cie : powodtt kry:y.su ceny węgla spadajq'
tt nas niestety: tosnq. EnergeĘcy ponafiq liczyć

i t,olaz cllętniej sięga.iq po węgiet z inlpolttt _
t osyjski, austrulijski, południowoaftykański _
bo .fest tan znac.znie tańszy. Według eksper-
tów, rutunkient ntogq być potężlli zagruniczni
lllwestotzy, ale gtówną plzeszkodq w pr)wa-
tyzac'ii kopalń sq dziś sami gót.lticy, a dokłąd-
nie działącze zwiqzkowi, ponieważ na pD)wa-
ty:ac.ji to oni strucq najbatdziej.

o d powi edzia l ny za gómi c two wi cepre m i e r
W' Pawlak prcy każdej okaz.ji gtosi, .iakinl to
potentatem węglowyni będzie Polska, jak bę-
dziemy rczwijać technologie c:ystego węgla,
którc nie enlitujq C02 '.jac,y jesteśnly be:piecz-
l1i enerqelycz,1ie dzięki tentu, że ntanty :łoza
węgla. Nie ntówi tylko, skqd wziqć na to ws:vst-
ko pieniądze.

7 czelwca odbyty się wybory do Euloparla-
nlentu. Wyniki ntogli nasi C:ytelnicy pl:ecł,-
ta(< w poptzednint numene ,,GlosLt Omonto-
wic,, . Ja chc,iałbynl się zatnymać pt=y jetlnynt
: kandydatów, który nie uzyskał y,pluwdzie
nlandaht, ale tt nas -w omontowicach _:ąiat
drugie nliejsce z 3 l ó. gtosanli, 

=o 
be,apel,iyj-

tlynt zulycięzc'q J. Bu:kiem, na którcgo głoso-
w,ało430.y1,ybolr:ów. Myś!ę o Jenynt Markow-
skim, który sta,tujqc z listy SLD.UP 'jako nr I,
ptzegruł .jednak z Adanlenl Gierkienl, na któ-
rego gtosov,ało plawie cate Zagtębie Dąbow.
skie i to wtąśnie zdec'ydowało o porażce
J. Markowskiego. A szkoda, bo wydaje się, że
v, sytuac.ji ostrcgo kryzysu polskiego gómictwa,
to właśnie on miałby największe szanse zadbac1
o nas:e qómi:'two w Brukseli. Zna pómictwo
od puds:ewki. ptzeszedł wszyslkie s:czeble
:awodowe _ od nadgómika do dyrcktoru ko-
palni _ oruz ptzez kilka lat był sekrctatŻem sta-
nu, wicentinistrcn w Ministersrwie GosDodar_
ki odpowied:ia!ttynt :a gómicnvo' Taii c:to-
wiek mógtby fachowo, rucjonalnie i mam na-
dzieję skutecznie działać ną EeCz polskiego
gómictwa, tak jak skutecznie doprowadził do
utuc h onti e nia kopa l n i,, B udty k" w o krc s i e, ki e -

dy kopalnic byty seryjnie lik-widow,ane.

Miejnty jednak nadzie.ję, że Adanl Gierck
i inni wybruni ślqscy europarlamentanyści
lównież zadbają o nasze gómictwo, bo batdzo
te.l ponocy ponzebuje.

Alfred Konarski

Za sprawą Ekspertów Ś|ąskich Smaków z ornontowic oraz redakcii Radia Kato-
wice po raz pierwszy pod ziemią gotowano ś|ąskie ro|ady, a re|acię na żywo z te-
go niecodziennego Wydarzenia mogli usłyszeć słuchacze na Gałym śląslu.

ornontowickie speci ałv
w Kopalni,,Guido"

ff czerwca 320 metrów pod ziemią, w Za.
bytkowej KopaIni,.Guido... Eksperci Sląskich
Smaków z omontowic - czyli panie z Koła
Gospodyń Wiejskich _ przygotowaĘ rolady
śląskie, z kluskami i modrą kapustą, czy|i tra-
dycyjny na Śląsku obiad niedzielny. iuż od
godz. 9.15 stuchacze Radia Katowice byli
świadkami tego niecodziennego wydarzenia.
Kazdy z nich mógt się dowiedzieć jak przy-
gotować ,,wzorcową'' śląską ro|adę, co decy-
duje o dobrych walorach smakowych sosu

zro|ady oraz kilku innych śląskich sekretów
kulinamych. W audycji radiowej uczestniczyli :

Bronisława Porembska, Małgorzata Gołąb,
Maria Owczarek, Aleksandra Malczyk i Da-
mian Dyrbusz.

Pomysł na tak niecodzienne mieisce do
gotowania, tak tradycyjnej ś|ąskiej pot.u*y.
narodził się w Wydziale Promocji Urzędu
Gminy omontowice, który to również prowa-
dził rea|izację catego przedsięwzięcia.

Aleksandra Malczvk
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JUBILEUSZ GIMNAZJUM !M. NOBLISTOW POLSKICH

,,T0 iuż 10 latlIl,,,,.?
1 września 2o07 r' przyniósł ko|ejne zmiany. Stanowisko dyrektora szkoły ob|ą|
Woiciech Hoszek. RozpoczęĘ się również Warsztaty pedagogizujące kierowane
do rodziców. W murach szkoły pojawiły się młodzieżowe akcenty w postaci graf-
fiti. W ramach obchodów pierwszej rocznicy nadania imienia zorganizowany zo.
stał happening przeciwko przemocy pod hasłem przewodnim ,,Nie zamykai oczu', .

Dzięki zaangażowaniu władz sanlorz4clo- ściaclr inforrnatycznych . zaowocowałcr
wych oraz Rady Roclziców. nasze Ginlna. piękną clekorac.j4 szkoły i sporym gronem lau-
zjurn posiacla bardzo dobre warunki nauki reatćlw' Tak więc Ewa Serafin najdokładniej
i pracy. m.in. klinlatyZowaną pracownię zgłębiła wiedzę o życir"r i twórczości Henryka
komputerową, salę nlultimedialną do dyspo- Sienkiewicza. Izabela Gogrr|ok i Sebastian
zycji nauczycieli. nowoczesrrą klinlatyzo- Smorz wykazali się bogatą wieclzą na temat
waną salę girnnastyczną ze ścianki1 wspi- życia i osiągnięć naukowyclr Marii Skłoclow-
naczkową. boisko o nawierzchni Syntetycz- skiej-Curie. Pau|ina Franiczek została laure-
ne.j ze stanowiskiem do ćwiczenia skoku atką konkursu plastycznego na portret Nobli-
w dal oraz nowoczesne wyposażenie klas' sty. Joanna Spyra i Dawid Sola przygotowa-
Rodzicom zapewnia się nlożliwość stałej li najpiękniejsze prezentacje rnultin.redialne.
kontroli frekwenc.ji i ocen uczniów poprle7' Wojciech Zientek i Michał Barcz.vk zwycię-
systern elektroniczne.9o tlziennika z dostę- żyli w konkursie na trójjęzyczny (polsko-an-
pgm przez Internet.

Jubileuszowy rok 2008/2009
o-sloszono w naszyrn Ciirnnezjurn
rokiem clwojga pierwszych pol-
skich noblistów: Marii Skłoclow-
skiej-Curie i Henryka Sienkiewi-
cza. l0 konkursów na l0-lecie
szkoły _ literackich irecyta{or.
skich, plastycznych i muzycznych,
opartych rra erudyc.ji i urniejętno-

gielsko-nienriecki) fblder o szkole. Agniesz-
ka Gi|ner wykonała najciekawszy alburn.

Pitltr Mróz jest ar"rtorenl zwycię.
skiej nlakicty szkoły Natalia
Smietana i Klauclia Adamczyk
to autorki najciekawszego tekstu
piosenki o noblistach. Ewa Sera-
fin i Mańyna Najmanowicz za-

.ięły pierwsze rniejsce w konkursie
na projekt obwoluty sienkiewi-
czowskiej powieści. Ange|ika Li-

szowska została laureatką konkursu recytator.
skie-eo. Wszyscy oni zostali uhonorowani pocl-
czas jubileuszowej akademii przez dyrektora
szktlły wyróznieniami w postaci nredali na'
zwanych przez młoclzież pieszczotIiwie .'no-
belkami".

A Życzenizl..jak przystało na Gilllnazjum
inl. Noblistów Polskich. skierowane do obec-
nych' ale równiez byłych i przyszłych uczniów
te-i szkof y brzlniu: Si, 1,r7r'i. t utd- \'\':t'.i -
gtl:iaś tunt lr'7ll:r..l.'-lośr'i ||l():( tlu ktlgoś : Was
c:cku NAORoDA NOBLA, lxl juk 1ltlvt,icrl:iał
H e t t n' k S i e t t k i t, tt, i t' :..,, N i e rl'e c zy w is to ś ć s a na,
ale serce, zjakin ku niej przystępujemy, daje
rzeczon kształty i kolory.,.

6 $łos l|in,,tt,toni,. n r

Boż'ena Kasprzycka
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Bronistaua Purembska (crir-
ka zulozvciclki K(iW N{arii
\llLt,r'sek ). chtlc; r:tlrąc1,cIl ptl-
clziękclwali IriL- |rr()g-l() Z.lbIaknqc.
clla zasłttztltle.j Nestorki. Plrni
'\gnit.szki F'udału. tIltl rr lIct ll ie.i

szefon'c'.j KGW lv Ornontovl
t.lr'łl' PrltIt'lltti(.,/ \Ą t./il\ic lci
jtrbi Icuszowc.j tl|()Cl\'St0ścI l]le
lllogltl zltbraknitć gal()\Ą'e g()
\\'ystgprf zespolu ..M ar:.an ki"
cZ\' tez Cksp()Z\'c.j i l irtrrtirł'..jakie
rcgularnir' \\' ostxtnich littaclt
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K t t t. lt lt i. Miłl'nl. nade wszl,s1ktl
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lUll\/r,\\ \'!o \P( ttkiilliit br lr lrtu -
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\\ il (ILlĆltl Kt.z.rszlrlf \Vielz.
chorvki & l|eata Mańkow'ska

kttiI.zy' balł'iIi \\,SZL-chStr()|l-
Ilyl'll Icpert[lal.elll. p()clźt\\'sZV
l)(| (lnc|.\'lk{)\Ą.\L.|| (,/\ lllll\iril-
lorvl'ch szlagiclrin,. po pioscn-
ki bicsiaclnc.. (r)

'ry
..ł'

b.-
sL,

2009

KGW ffi -ż
19 czerwca jubiIeuszowa uroczystość związanąz 55-le.
ciem ornontowickiego Koło Gospodyń Wiejskich rozpo-
częła msza św., którą odprawił proboszcz miejscowej
parafii, ks. Jerzy Kiełbasa. Jak nie trudno się domyśleć'
okazją do da|szego świętowania była wspólna biesia-
da, którą przygotowano nie gdzie indziei, jak w sali

[*;;*;*i
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II{FORMACJA O ZADAI{IACH INWESTYGYJI{YCH
PROWADZONYCH TIII I POTROGZU 2lIlI9 ROKU

Uchwalony 1 7 grudnia 2008 r. budżet Gminy ornontowice na rok 2009 zakłada rea|izację inwestycji o charakterze budow|anym oraz
projektowym. Rea|izacja zadań _ prowadzonych przez Wydział |nwestycji - następuje w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
na bieząco aktua|izowany w opraciu o dokonywane zmiany w budŹecie. Każdorazowe przystąpienie do rea|izacji zadania, zarówno
projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone jest wypełnieniem procedury zamówień publicznych - w trybie przewidzianym ustawą
w za|ezości od war1ości zadania. W trakcie I pótrocza 2009 r. zrea|izowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

Lp. Nazwa zadania Zakr e s rzeczowy całkowi ty
Data

rozpoczęcIa
Data

zakończenia

Budowa wodociągu przy u|. Leśnej na
odcinku od komory przy ul. Zamkowej do
posesji nr 53 wraz z wodociągiem na osied|u
przy u|. Leśnej (Cyprysowa, Swierkowa)

Sieć wodociągowa PE1 10 1800 mb' PE90 439 mb' PE40.63
1005'5 mb wraz z 85 przyłączami i węzłami
wodomierzowymi + wyposażenie studni wodomierzowych

12.05.2009 10.12.2009

z. Budowa wodociągu przy u|' orzeskiej na
odcinku od ul. Bujakowskiej do ul. Akacjowej

Sieć wodociągowa PE.l 10 2160 mb. PE40 525 mb
wraz z 40 przyłączmi i węzłami wodomierzowymi

11.05.2009 09.11.2009

Budowa wodociągu przy u|. Łąkowej Sieć wodociągowa PE110 517'1 mb' PE40 174.5 mb
wraz z 16 przyłączmi

23.02.2009 24.04-2009

4- Budowa wodociągu przy ul. K|onowej Sieć wodociągowa PE90 483 mb' PE40 13.1 mb
wraz z 9 przy|ączami

17.02.2009 20.04.2009

5. Rozbudowa sieci wodociągowej Sieć wodociągowa PE50 1 10 mb 2008 30.08.2009

6. Uzbrojenie działek w sieć wodociągową
w rejonie ul. Grabowej

Sieć wodociągowa PE90 .189 mb 3.06.2009 3.07.3009

7 Uzbrojenie działek w kana|izację sanitarną
w rejonie ul. Grabowej

Kolektor kanalizacji sanitarnej PVC200 87 mb,
studnia fi 200 - 1 kpl.

3.06.2009 3.07.2009

8. Budowa sieci wodociągowej wzdłuz łącznika
drogowego Zamkowa - Orzeska

Sieć wodociągowa PE1 10 908 mb wraz z przyłączam
PE90-40 349 mb, hydranty fi 80 - 7 kpl.

erap
przerargu

o Remont drogi powiatowej nr S 2908
(ul. Zwycięstwa) wraz z przebudową
wybranych e|ementów pasa drogowego'
od północnei granicy Gminy do skrzyzowania
z drogą powiatową - u|. Chudowską

Remont drogi powiatowej na odcinku ok. 1200 mb
z przebudową wybranych e|ementów pasa drogowego
(szykany, azyle dla pieszych itp.)

24.02.2009 31.12.2009

10. Przebudowa ciągu pieszego u|. orzeskiej
w Ornontowicach na odcinku ok. 650 m
od ulicy Tartacznej do skrzyzowania
z u|. Bujakowską

Budowa chodnika na odcinku ok. 650 m od u|' Tańacznei
do ul. Bujakowskiej o szer. od I,5 do 2 m (azyle dla
pieszych, wyspy kana|izujące ruch itp.)

przetargu

1t Budowa u|. Łąkowej Budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł.500 m
i szer. od 3 do 3,5 m oraz 5 m na mijance

30.04.2009 03.08.2009

12 Budowa ul. K. Miarki Budowa drogi o nawierzchni z kostki brukowej o dł. 345 m

i szer' 3,Ęm oraz 5 m na mijance wrazz2 progami
zwaIniającymi

30.04.2009 03.08.2009

tJ. Budowa oświet|enia ciągu pieszego
przy ul. Grabowej

Budowa oświetlenia ciągu pieszego - 11 słupów
typu sso 60/35/3p Wraz z oprawami oświet|eniowymi
typu OPA MH - 70W z kloszem kulistym mlecznym.

1 1.05.2009 29.05.2009

14. Budowa oświet|enia ciągu pieszego
przy u|' Zwycięstwa - etap | - od pn granicy
Gminy do skrzyzowania z u|. Chudowską

Budowa oświet|enia ciągu pieszego _ słupy a|uminiowe
o Wys. 4,5m = 61 sztuk - o mocy 70 W oraz słupy
aluminiowe o wys. 7m = 2 sztuki - o mocy 150 W
(na skrzyżowaniu z u|. Chudowską)

20.05.2009 20.07.2009

oświet|enie prze!ścia d|a pieszych
przy ul. Akacjowej

Budowa oświetlenia pze'jścia - 1 słup oświet|eniowy
wrazz oprawą oświetleniową oPA MH i |ampą
meta|oha|ogenkową 70 W

25.06.2009 30.06.2009

to oświet|enie trybun Budowa oświet|enia trybun - oprawy 2 x 58W - 3 sztuki 25.06.2009 30.06.2009

't7. Uzbrojenie działek w kana|izację deszczową
w rejonie ul. Grabowej

Kolektor kanalizacji deszczowej PVC215 82 mb,
studnia fi 1200 - 1 kpl.

3.06.2009 3.07.2009

18. Wykonanie części ogrodzenia na cmentarzu Wykonanie ogrodzenia: 28 przęseł w rozstawie co 2,44 m
_ 68'32 mb wraz z bramą o szer. 3,40 m i fuńką 1'39 m

etap
przerargu

19. Zakup kabin na boisko sportowe Wykonanie 2 kabin wrazzzadaszeniem d|a zawodnikÓw
(po 10 siedzisk w jendej kabinie)

19.03.2009 15.04.2009

ću' Rewitalizacja obiektu - Park Gminny
w Ornontowicach

Odbudowa stawu nr 2 oraz budowa oświet|enia etap
przerargu
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zt, Budowa boisk spońowych w ramach programu or|ik2o12
przy ul. Akacjowej

Budowa boisk spońowych: do piłki noznej
o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boiska
wielofunkcyjnego z zapleczem sanitarnym

erap
przerargu

22 Termomodernizacja budynków Zespołu SzkoIno.
Przedszkolneoo

Wykonanie odwodnienia, izolacji pionowych
oraz ociep|enia na obiekcie Zespołu SzkoIno-
PrzedszkoInego (Szkoła, sala gimnastyczna
i Przedszkole)

etap
przerargu

1 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - zlewnia
Ornontowice Pld. podzlewniaK-3 zad.2 (ul. Polna)

Dokumentacja sieci kanalizacji sanit. PVC200
ok. .l35 mb, przepompownia ściekóW - 1 kp|,
przyłącza 32 szt' PVC160 400mb, PE63 685mb

13.01 .2009 15.07.2009

ć. PB-W oczyszczalni ornontowice - Północ Dokumentacja oczyszcza|ni Ścieków
o wydajności ok. .l000 

m3/d
12.03.2009 24 mies. od

poop. umowy

PB-W kanalrzacji sanitarnej i deszczowej w Gminie
Ornontowice

Dokumentacja kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha

18.06.2009 24 mies. od
podp. umowy

A PB-W sieci wodociągowej przy u|. Ko|ejowej z podziałem
na 3 etapy

Dokumentacja ok' 5 km sieci wodociągowej
PE.l 10 oraz ok' 160 przyłączy

etap
przerargu

5. PB-W sieci wodociągowej przy u|. Nowej i Granicznej
z podziałem na 2 etapy

Dokumentacja ok. 1800 mb sieci i ok.30
przy|ączy

etap
przerargu

o Dotacja ce|owa na pomoc finansową d|a powiatu - Projekt
budowlano-wykonawczy remontu ul. Dworcowej. Odcinek
od DW 925 do projektowanego ronda w ul. Orzeskiej.
Projekt budowIano-wykonawczy remontu u|. Zwycięstwa,
w tym chodnik. odcinek od skrzyzowania z u|. Chudowską
do ul. Nowej

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych
z wprowadzeniem eIementów uspokojenia
ruchu

erap
przerargu

7. Projekt budowlano-wykonawczy chodnika przy ul.
orzeskiej od kościoła do skrzyzowania z u|. Dworcową;
ul. Zamkowej od kopalni do ul. Zabik (strona zachodnia);
u|. Zamkowej od kościoła do wjazdu na kopa|nię (strona
wschodnia)

Budowa chodników w pasie dróg powiatowych
z Wprowadzeniem e|ementów uspokojenia
ruchu

erap
przerargu

B Projekt połącznia drogowego od stacji pa|iw do układu
dróg na Przedpolu Kopa|ni

Odcinek drogi od ul. Zamkowej do
projektowanego układu dróg na Przedpo|u
Kopa|ni o dł. ok. 150 m

27.02.2009 27.05.2009

o PB-W chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy
ul. Akacjowej

Modernizacja chodników wraz z budową mieisc
parkingowych

at2n
przetargu

10. PB-W chodnika przy u|. Żabik Modernizacja dhodników erap
przerargu

't1 P|an rozwoju energooszczędnych systemów
oświet|eniowych

Wprowadzenie p|anów oszczędnościowych dIa
oświet|enia uIicznego

1.07.2009 30.09.2009

12. Dokonanie zmian w PB-W budynku socjalnego wraz
z drogą dojazdową

Zmiany w projekcie konieczne do ubiegania się
o zewnętrzne Ź ródła finansowanla

19.03.2009 27.03.2009

'13. Projekt odwodnienia Zespołu SzkoIno.Przedszko|nego Dokumentacja wykonania odwodnienia i izolacii
pion. w związku z termomode rnizacjąobiektu

27.02.2009 27.05.2009

14. Wykonanie aktual izacj i dokumentac.j i proj ektowo-
kosztorysowej termomodernizacji budynku na boisku
sportowym w Ornontowicach

Aktualizacja 19.01 .2009 30.04.2009

tc. Projekt przebudowy linii napowietrznej SN 20 kV oraz linii
kablowej nN w rejonie ul. Zamkowej

Przebudowa linii SN 20 kV oraz nN w reionie
projektowanego ronda

28.05.2009 21.09.2009

to. Modernizacja insta|acji C'o' w kotłowni Urzedu Gminy Dokumentacja modernizacji instalacji C.O.
z rozdziałem na część Urzędu i Banku

02.03.2009 2 t.05.2009

tI. Wykonanie projektu przebudowy zespołu szatni przy sa|i
gimnastycznej w SP w Ornontowicach

Przebudowa szatni przy sali gimnastycznej 28.05.2009 15.09.2009

'I PBW łącznika orzeska-Zamkowa
wraz z dwoma rondami

Dokumentacja drogowa + branze integralne
łącznika oraz dwóch rond

22.09.2008 21.09.2009

z PBW modernizacji ul. Leśnej Dokumentacja budowy drogi oraz oświet|enia 3.07.2008 30.09.2009

PBW budynku socjalnego
wraz z drogądojazdową

Dokumentacja z pozwo|eniem na budowę 7.08.2008 30.04.2009

4. PBW kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej
od ul. Dworcowej do posesji nr 18

Dokumentacja z pozwo|eniem na budowę 20.06.2008 30.04.2009

Adaptacja projektu ,,Moje boisko Orlik2012" Adaptacja rekomendowanego projektu wraz
z dok. uzgodnień i pozwo|eniem na budowę

1.09.2008 30.06.2009
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GWAREK ORNONTOWICE

Beniaminek lV ligi
Zajd|a i Jacka Janiakl tlr.iz clłr'j drużyny se-
ni orów' którynl serclec zn i e'rrltttr l Lt.jeln v !

Terziz nadszed.l czas odpoczr nku. Zawocl-
nicl lta pierwszym tlellinlLr rpolk1j11 5jg
l 3 lipca. natonriast pierwszr nrecz ligou,),ocl-
będzic się {l sierpnia. W okresie prZ\'goto-
wawczym planujenty zorsiirlizouanie I 8 lip-
ca w Ornontowicach turnieju int. Grzegorza
Garusa. z irdziałenl druzyn: AKS Mikołów.
Strażaka Mikołór,t, i Orła Mokre. zaś 2.5

i 26 lipca nasza ilrttżvnit bierzc ttclział rł'tur.
niejLr piłkarskinl o PucIlat. Starostl. Powiatrr
Mikotowskieeo. ktćlrl, otlbetlzic sie rr Lazi
skach Górnych.

Łukasz i\'ieuż.yła

TABELA KoŃcoWA lV LlGl
L.p. Nazwa M. Pkt. Bramki
1 ' Skałka Zabnica 30 78 81 -1 3
2. Przyszłość Rogów 30 69 76-22
3. Po|onia Łaziska Górne 30 52 58.29
4. Polonia Marklowice 30 52 60-44
5. Gwarek Ornontowice 30 50 70-56
6' zapota Porąbka 30 46 41-29
7' GKS || Jastrzębie 30 43 45-51
8' Concordia Knurów 30 39 49-61
9. GTS Bojszowy 30 38 47-46
10. LKS Czaniec 30 38 39-35
11. Unia Racibórz 30 37 49-55
12. Rekord Bielsko-Biała 30 35 28-44
13. Grunwa|d Ruda Sląska 30 34 45.52
14. Górnjk Pszów 30 32 46.55
15. LKSŁąka 30 31 38.54
16. Rvmer Rvbnik 30 1 11-137

W czołówce tabeli
Sezon piłkarski 2008/2009 przeszedł już do historii. ZakończyĘ się wszystkie roz-
grywki Iigowe, a zawodnicy itrenerzy udaIi się na zasłużony odpoczynek. Choc
niektórzy z niepewnością, w której |idze zagrają w przyszłym sezonie. Ty|e się sĘ.
szy różnych obietnic, a niektóre sprawy dalej pozostają po staremu. Znowu nie
wiadomo, komu przyjdzie grać w Ekstrak|asie, a komu w | |idze.

Przynajrnniej na n.lszyl]l Iokalnyrn poclwór- t-nisolvał, a przegrał l2' stl.Ze Iil.iąc 70 br.anle k.
ktr rt'szystko wiaclorno. Dl.uzyna Gr,l'arka spil- tracąc.5ó. 7 tlttsz'c.i grupy awans uzyskała Skał'
tkanieln przed własną pubIicznoscią Z 7espo- kir Zabnica. zaś z IV lig.1 pożegnał1'sie tlruż1'-
tenl LKS Czaniec zukończyła sezon. szczęśli n)/ Rymer.r Rybnik i LKS Ląka.
rvie wyarywa.ji1c 2:l pt.l bralnkach Radosława Pisząc ten iu.tykttł zlslallltlt'iałt-lrr sie. cz1'
Chcltuja i Sebastiłrla Kr"rbisza. Dok-laclnic I.clk jcst się z czegcl cieszyc1. M1.ś|e. zt..jr.st i ttl rlit.
telłltt świettlwaliślny awans do IV ligi. Z nie- tylko z wyników pierwsze.j clruŻl nr. Tllkiill
pokojenl wszySCy kibice czekali na pierwszy powodenl do radości jcst 1irkt. ze co 'cztln tltl
w historii mecz w IV liclze. Clrocś zaczęło się clrrrzyrly seniort,lw wchoc.lzi pl.zrnlr.jlllIlle.j .jr..
od porażki. to piłkal.zc szybko uclowodnili. że den utl|entowarry.junior. Trener.juIlitlrcirr Jtl-
llasz awalls to nie przypadek. W li.r:owej tabe- achinl Szlosarek każdego Sczon[l w\'ptlSZc7iI
li ornontowicki Gwarek sz1'bko wspiął się clo spod swtlich skrzycleł ślvietnie wvszkolclne.gtl
czoklwki. gdz'ie zacltlrntlwił się do koI,rca roz. zawoclllika. Jego wychort'ankou'ie tcl lll.ill.
grywek. za.|nrLrjąc 5 rniejsce' Wysokcl' ale i tak Arkadiusz Nurkiewicz. Robert Mcte]ski. Da-
pewien niesrnak pozostat. bo clo trzeciego wicl Boczar. Matc'usz Matras oraz jego bnrt
nliejsca brakło tak niewiele. Tak czy owak Danrian Matras' obecnie znajclu.jący sie lr.ka-
nasza drużyna zostata najlepszyrrr benianlir'r- drze Rtrchtr Chorzów. To 5 nriejsce.jest oczr -

kienl. Z 30 nleczy Gwarek wygrał l6. clwl zre. wiście rt'ielkinl sukcesetn trencrów Jarcrsłau a

Turniei trampkarzy
16 czerwca GKS Gwarek Ornontowi-

ce zor-qanizował kolejny tumiej piłkarski
traInpkarzy (rocznik l 99tł) o Puchar Wój-
ta Glliny omontowice. Prócz gospoda.
rz'a, wzięły w ninl udział drużyny AKS-u
Mikołów. Piasta Gliwice i Concordii
Knurów. Mecze odbywa|y się syslenlem
2 x l5 min. Zwyctęzcą turnieju została
drużyna gliwickiego Piasta. II miejsce
zajął nasz Gwarek. III - AKs Mikołów.
Najlepszym strzelcem tunrie.ju został za.
wodnik Gwarka Ornontowice _ Paweł
oleksy. Celem tumieju była popularyza-
cjrr piłki nożnej wśl.ód dzieci.

Łukasz, Nieużvta

ORNONTOWICE K'$,IBeńA,PNinE

Uhonorowano sportowców
26 czerwca w trakcie Ltrocz\ -

stej sesji Rudy Crninl Orlonttrri i-
ce uhonorowano nie tylko kole.j-
nych laureatriw ..Ornonton ickich
Bzów..' lecz także naszYch spclr-
towców. Wśród nagroclzonl.cl-t
zna]ęź,|i się piłkat.ze ..Gwarka...
którzy po ubieg-lorocznyIll awan.
sie do IV li-ei, jako benianrrnek
bardzo udanie zakończyli również
obecny sezon. Piłkarską kadrę
tworzyli: Dawid Boczar, Rado-
sław Chołuj, Sławomir Cza-
chowski, Paweł Drapała, Rafał
Krupa, Sebastian Kubisz, Arka-
diusz Majorczyk, Maciej Maty-
jaszczyk, Mateusz Matras, Ro-
beń Metelski, Piotr Micha|ak,
Arkadiusz Nurkiervicz. Robeń
Picuła' Marcin Piekarz' Andrzej
Sarzała' Krzysztof SzaIa oraz tre-
ner drużyny Jarosław Zajde|.
Z szeregów klubowych ..Gwal.ka..
wyróżniono także Wo'iciecha
Warugę, instruktora szachowego
prowadzącego drużynę juniorów
i seniortjw. Na uznanie zasłuzyła
również grrrpa osób związ.,lna
z ornontowicką sekcję kun.e-fu
wu-shu _ założyciel i prezes Sto-
warzyszenia Dalekowschodnich
Sztuk Walki ..Tao.. Mirosław
Ilarszowski. dru-e i trener miejsco-
wej sekcji Dariusz Leśnik oraz
nledaliści Mistrzostw Polski, Kry.
stian Skowroński i Przemvsław
Dńż'dż'. Gratulujemy ! (r)
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oGŁoszENlE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Studium uwarunkowań i kieiunków
zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ornontowice
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr BO. poz.
717 z późniejszymi zmianami), art. 54 ustawy z dnia 3.1 O.2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia|e
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały.
wania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227), zawiadamiam
o wyłozeniu do pub|icznego wgIadu projektu Studium uwarunKo-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy or.
nontowice wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
w dniach od 22 |ipca do 2 września 2009 r. w siedzibie Urze-
du Gminy Ornontowice - w Wydziale Srodowiska, przedsii-
biorczości iGospodarki Gruntami - pok.311, 43-178 ornon-
towice, u|. Zwycięstwa 26a, w dni pracy urzędu: poniedział.
ki, wtorki, czwartki. piątki w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz
w środy od .| 3.00 do 16'00.

Dyskusja pubIiczna nad przyjętymi w projekcie Studium roz-
wiqzaniami odbędzie się w dniu 22 |ipca2009 r. o godz. 16.00,
w saIi ochotniczei Straży Pożarnej, 43-178 ornontowice,
u|. Bankowa 1' Jednocześnie informuję, ze zgodnie z arI.21
ustawy z dnja 3.10'2008 r' o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udzia|e społeczeństwa w ochronie środowi-
Ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199
poz' 1227) w Biu|etynie Informacji Pub|icznej zamieszczone są
informacje o dokumentach:

- projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ornontowice,

- prognoza oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt
Studium wymieniony wyzej podlega strategicznej ocenie oddzia-
ływania na środowisko, W tym - z zapewnieniem moz|iwości udzia-
łu społeczeństwa - W okresie wyłozenia do pub|icznego wg|ądu'
Wnioski i uwagi W postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust.
3 ustawy - na|ezy wnosiĆ w nieprzekracza|nym terminie do dnia
23 września 2009 r. do Wójta Gminy ornontowice.
Zgodnie z arlr. 11 pkt 1 l Ustawy o planowaniu i zagospooarowa-
niu przestrzennym osoby prawne i tizyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosiĆ uwa-
gi do projektu Studium.

Uwagi do projektu Studium na|ezy składać na piśmie do Wójta
Gminy Ornontowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed-
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 wrze-
śnia 2009 r.

Wójt Gminy ornontowice
Kazimierz Adamczyk

Zespół Szkff
PonadgimnaĄalnych

w Ornontowicach
Wolne mieisca w klasach pierwszych

na rok szkolny 200gl2O1O

TECHNIKUM w zawodach:
> technik ekonomista
> technik hodowca koni
> technik żywienia i gospodarstwa domowego
> technik górnictwa podziemnego

zAsADNlczA szKoŁA zAWoDoWA w zawodach:
> mechanik.operator pojazdów i maszyn ro|niczych
) kucharz matej gastronomii
> górnik eksp|oatacji podziemnej

UZUPEŁNIAJĄCE LlcEUM oGoLNoKszTAŁcAcE

MATOWANIDTAPETOWA}{II, SUFITY PODWIESZANE
PŁYTY KART0N0W0,GIPSOWE, GŁADnE

TAPETY NATRYSKOWE, TTNKI SZLACHETNE,!f

EdwardJabłonka 8 33ó.|2.ó5, /o.sol.łll.łs' 1}/
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NASZA

LO
JUBILEUSZOWA

ofeńa
dla młodych

ORZESKO.KNUROWSKI
BANK sPÓŁDz|ELcA(

z siedzibąw Knurowie

vtfl,l ,tf.okbank.pI
Serdecznie zapraszamy
oDDztAŁ w oRNoNToWlcAcH
UL.zwYclĘSTWA26a
tel.(032) 33 91 800,804,806

Gminny Dom Kultury i Biblioteka
oraz GKS ,,Gwarek"

J:l.ii$ p"}r*łstr'#,$ą rnr* [lW$mt F*styrc,
icltti,P\'ł tys$Ł}ę6jBIe sfre T m.Ierprmta

olv 1iiłiłe-fe. T 6' t}tr-ff 2'.{j{}
plłł ,[ ł: $ ilE'^l.Eć. kf r'ł[ttł :tfl}{!r..{.fi}l-Fi{${łĘ:ji

W programie imprezy:
,f mecz Rodzice-Dzieci
. gry, zabawy i konkursy
. Występ zespołu Nowy Yorg

I{UMERY TELEFONOW ALARMOWYGH
I awarie uszkodzeń dróg gminnych' awarie sieci wodociągowej

i kana|izacyjnej oraz awarie oświet|enia u|icznego
_c[l2B361-233 pon., Wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00; śr. od 7.00 do 17.00;

po godzinach urzędowania oraz w weekendy i święta:
* zg,łoszenia awarii wodociągowych

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

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

- 0-602 573-096,
* zgłoszenia awarii oświetlenia uIicznego

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

I uszkodzenia dróg powiatowych _ Powiatowy Zarząd Drog
- 032t22-44499:

I awarie sieci gazowej - 0321235-19-13, 0321235-1 4-7 1 ;

I awarie sieci e|ektroenergetycznej i oświet|enia ulicznego
- 032/303-75-71 od 7.00 do 15.00w dni robocze
oraz całodobowo w niedzie|e i święta
- O32l3O3-21-55 lub 032/303-03-03;

a pogotowie ratunkowe 999 lub 0321231-20-51

l policja - 0-697 850-322 całodobowo.

oKRĘGoWE sTAcJE KoNTRoLl PoJAzDoW
--\ T CZEBWIONKA

l ( oG.d $.['.It.Jltr 
te|.łax o32 43-18-333

L \, 37/ L u|. iURGoŁA'l55, te|.fiax o32 42-73-150
'Y/ czynne: pn-pt 7.00-20.00, soboty 8.00-14.00

,li;[iilii,^T
=ffi
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