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Cieszę się, że w trakcie polskiego przewodnictwa w Radzie
UE zamierzamy zadbać o środowisko naturalne wspólnoty.
Będziemy popierać Chorwację i Turcję w drodze do Unii
Europejskiej. Zamierzamy też podjąć wiele mniej lub bardziej ważnych decyzji. Sądzę jednak, że ten okres powinniśmy przede wszystkim spożytkować na osiągnięciu jak największych korzyści dla naszej gospodarki. Skupmy się na
sobie… Bądźmy egoistami. Przecież to nic nadzwyczajnego
we współczesnej Europie.

Podczas prezydencji
b¹dŸmy egoistami





INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
PROWADZONYCH W PIERWSZYM PÓ£ROCZU 2011 R.
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z W nocy z 30 czerwca na 1 lipca na terenie
łaźni KWK „Budryk”, po uprzednim zerwaniu skobla, sprawca włamał się do szafki
ubraniowej, dokonując kradzieży kurtki i telefonu komórkowego o łącznej sumie strat
1200 zł na szkodę mieszkańca powiatu rybnickiego;
z 10 lipca na ul. Zwycięstwa policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie zatrzymali 35-letniego mieszkańca Katowic, który kierował
samochodem marki VW T4, będąc w stanie nietrzeźwości (0,86 promila);
z 13 lipca na ul. Zamkowej policjanci Zespołu Patrolowego Komisariatu Policji w Orzeszu podczas legitymowania dwóch kobiet,
u jednej z nich – 18-letniej mieszkanki Ornontowic – ujawnili narkotyk w postaci marihuany;

z W nocy z 14/15 lipca na terenie łaźni KWK
„Budryk” z szafki ubraniowej dokonano kradzieży portfela z dokumentami na szkodę
mieszkańca Ornontowic;
z 17 lipca na ul. Zwycięstwa policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Mikołowie
zatrzymali 36-letniego mieszkańca Gliwic,
który kierował samochodem będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,38 promila) oraz
56-letniego mieszkańca Będzina, który również kierował samochodem, będąc w stanie po użyciu alkoholu (0,36 promila);
z 18 lipca do Komisariatu Policji w Orzeszu zostało zgłoszone przestępstwo kradzieży impulsów telefonicznych na szkodę Jastrzębskiej Spółki Węglowej;
z 21 lipca mieszkanka Ornontowic zgłosiła,
że z otwartego samochodu zaparkowanego przy ul. Chudowskiej nieznany spraw-

ca dokonał kradzieży portfela z dokumentami;
z 22 lipca z terenu parkingu KWK „Budryk”
dokonano kradzieży samochodu marki
Mazda na szkodę mieszkańca Bytomia;
z 23 lipca na ul. Zwycięstwa nieznany sprawca, prawdopodobnie narodowości romskiej, wykorzystując nieuwagę 71-letniej
mieszkanki Ornontowic dokonał na jej
szkodę kradzieży portfela z dokumentami
i pieniędzmi;
z 26 lipca w bloku mieszkalnym przy ul. Żabik
policjanci ujawnili nielegalny pobór energii elektrycznej dokonany przez 30-letniego mieszkańca tego bloku.
Policjanci Komisariatu Policji z Orzesza
w ubiegłym miesiącu w sumie przeprowadzili
na terenie Ornontowic 27 interwencji – 10 domowych, 13 w miejscach publicznych i 4 inne. Ponadto odnotowano jeden wypadek drogowy i dwie kolizje.





ARTeria

w wakacje nie próżnowała, bowiem także w sierpniu tętniła
życiem. Codziennie odbywały się bezpłatne zajęcia zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, które pod bacznym okiem instruktorów bawiły się
i uczyły. Uczestnicy wakacyjnych zajęć tworzyli samodzielnie biżuterię podczas
warsztatów jubilerskich, a w czasie ciekawych warsztatów lalkarskich usłyszeli
opowieści o teatrze oraz wzięli udział w przedstawieniu.

Dla ka¿dego
coœ dobrego



WARSZTATY FOTOGRAFICZNE I FILMOWE

Wyniki konkursów organizowanych
w ramach obchodów 20-lecia gminy
Ornontowice.











Mongolia – państwo o powierzchni pięciokrotnie większej niż Polska i liczbie mieszkańców niespełna 3 milionów. Aby tam pojechać najdłuższą na świecie linią kolejową trzeba było dojechać do Warszawy, dalej do Moskwy i z Moskwy linią transsyberyjską do Ułan Bator, stolicy Mongolii.

Wœród potomków
D¿yngis-chana





Gminny Ośrodek PPomocy
omocy Społecznej
informuje
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OG£OSZENIE

KURS TAÑCA TOWARZYSKIEGO
W Ornontowicach
Tango
Quickstep
Foxtrot
Samba
Rumba
Pasodoble
Jive
Cha-cha-cha
Salsa
Walc angielski
Walc wiedeñski

12 zajêæ po 1,5 godziny
ZAPISY: ARTeria Centrum Kultury i Promocji

ul. Zwyciêstwa 26, Ornontowice, tel. 32 23 54698





GWAREK ORNONTOWICE

TERMINARZ ROZGRYWEK runda jesienna

Czwarty sezon w IV lidze
13 sierpnia wyjazdowym meczem z AKS Mikołów nasza
drużyna zainaugurowała czwarty sezon w IV lidze. Niestety, gospodarze byli wyraźnie lepsi i pokonali drużynę
„Gwarka” 4:1, mimo że Kubisz zdobył już w 3 minucie prowadzenie 1:0.

Skład kadry IV ligi

Piotr Kobielski (LZS Mechnice), Tomasz Świaczny,
Dawid Boczar, Patrycjusz Botor, Paweł Drapała, Michał Dyka,
Krzysztof Ferensztain, Paweł Jakubowski, Dominik Kabała,
Grzegorz Koziołkiewicz, Rafał Krupa, Sebastian Kubisz, Adrian
Marszolik, Robert Metelski, Karol Michalski, Mateusz Mrożek,
Damian Mucha, Wiktor Nurkiewicz, Mateusz Rajca, Andrzej
Sarzała, Sebastian Szweda (Energetyk ROW Rybnik), Michał
Wojcięga (LKS Bujaków), Mateusz Zdrzałek („Górnik” Zabrze).
Odeszli: Jakub Kędzior („Start” Wola Mielecka), Marcin Piekarz (AKS Mikołów),
Piotr Michalak („Sokół” Orzesze), Maciej Matyjaszczyk (MRKS Czechowice
Dziedzice), Łukasz Nowak, Łukasz Szczygieł („Grunwald” Ruda Śl.)

35 uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uczestniczyło w wyjeździe na Zieloną Szkołę do Łeby. Wraz z nimi udali się opiekunowie i wychowawcy – Hanna Potyka, Anna Owczarek-Wawer oraz Grzegorz Zuber.

Wspomnienia z £eby

Zajęcia w

ARTerii!
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W Ornontowicach przedstawiać ich nie trzeba. Co innego
w wielu miejscowościach, gdzie „Śląskie Bajery” podbijają
serca publiczności. Regularnie biorą bowiem udział w przeglądach i konkursach, oczywiście z dużym powodzeniem,
czego przykładem są kolejne laury i artystyczne trofea.

„Œl¹skie Bajery”

foto: Arek Gola

podbijaj¹ sceny

W tym roku, już po raz dziewiąty, grupa
osób niewidomych i słabowidzących
wraz z przewodnikami wyruszyła w kolejną wyprawę zatytułowaną IX Integracyjny Rajd Rowerowy „DUET 2011 –
CUDA PODLASIA”. Rajd rozpoczął się
1 sierpnia i trwał do 11 dnia tego miesiąca.

Odkrywaj¹c cuda
Podlasia i Bia³orusi





Wójt Gminy Ornontowice
oraz Starostowie

Gminno-Parafialnych
Do¿ynek 2011
zapraszaj¹ na uroczystoœæ do¿ynkow¹,
która odbêdzie siê 11 WRZEŒNIA
godz. 14.45
uroczysty wymarsz (zbiórka przy ARTerii)
godz. 15.00
Msza Œwiêta w koœciele parafialnym

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

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

rocarczerwionka@interia.pl
www.oskp-rocar.pl

