Małżeńskie Jubileusze

Barbórkowa uroczystość

Dzień Młodego Górnika

Silesian Greenpower

W trosce o zdrowie dzieci
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Jubileusze



Wszystkim Mieszkańcom
i Sympatykom Ornontowic
życzenia radosnych,
zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2014 Roku
składają
Przewodniczący
Rady Gminy
Tadeusz Zientek

Wójt Gminy
Ornontowice
Kazimierz Adamczyk

Zak³ad Gospodarki Zasobami Gminy



Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym
życzą
Przewodniczący Rady Powiatu

Lucjan Smolorz

Starosta Mikołowski

Henryk Jaroszek

W tym roku minęło 25 lat od chwili oddania do użytku ośrodka zdrowia w Ornontowicach. Inicjatorem jego utworzenia
był Społeczny Komitet Budowy Wiejskiego Ośrodka Zdrowia, który tworzyli Ludwik Czmajduch, Jan Dudło, Henryk
Malczyk i Henryk Zdrzałek.

JUBILEUSZ OŒRODKA ZDROWIA

Informacja dla najemców
lokali mieszkalnych

System Identyfikacji
Masowych P³atnoœci
Ruszyła strona internetowa projektu

Rewitalizacja obiektu
– Park Gminny w Ornontowicach





Piotr Papaj z Ornontowic, tegoroczny absolwent Politechniki Śląskiej – Wydziału Mechanicznego Technologicznego –
swoje studia zwieńczył nie tylko pracą magisterską, ale też
związanym z nią udziałem w prestiżowym projekcie budowy i wyścigów elektrycznych bolidów.

Studia z bolidem
Silesian Greenpower



4 grudnia tradycyjne obchody barbórkowe rozpoczęto od
uroczystej mszy św. którą w intencji górników i ich rodzin
odprawił ks. proboszcz Grzegorz Lech.

Barbórkowe obchody

III Dzieñ M³odego Górnika w ZSP
6 grudnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych obchodziliśmy po raz trzeci tradycyjną Barbórkę pod hasłem „Dzień Młodego Górnika”. W uroczystości udział
wzięli m.in. starosta mikołowski Henryk Jaroszek, naczelnik Wydziału Edukacji
Kultury i Sportu Krystyna Morawiec, wójt Kazimierz Adamczyk oraz przedstawiciele dyrekcji JSW S.A. KWK „Budryk” z dyrektorem ds. pracowniczych kopalni
Adamem Ratką na czele.







W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
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22. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Zapraszamy do wspólnego „grania”!
12 stycznia 2014 r. w Gimnazjum im.
Noblistów Polskich w Ornontowicach
mieścić się będzie (już dziewiąty raz!)
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał WOŚP to jednodniowa
zbiórka publiczna, organizowana przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia każdego
roku. W tym roku zbierać będziemy „Na
zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”.





W

listopadzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach przystąpił do realizacji projektu Comenius Regio skierowanego do szkolnictwa
zawodowego, mającego na celu osiągnięcie pozytywnych rezultatów kształcenia młodzieży w oparciu o kompetencje kluczowe, w szczególności w obszarach
komunikacji w języku angielskim i kompetencji cyfrowych, jak i kompetencji
w wybranych zawodach.

COMENIUS REGIO
– szanse uczniów
na rynku pracy



W

związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia komisja
żywienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zorganizowała
12 grudnia w pracowniach
gastronomicznych TG-1, TG3 Szkolny Konkurs Kulinarny
pn. „Pierniki, pierniczki i inne
ciasta świąteczne”.

Pierniki, pierniczki
i inne ciasta œwi¹teczne

Spotkanie z Miko³ajem
Św. Mikołaj raz w roku odwiedza wszystkie grzeczne
dzieci. Na trasie, którą ma do
pokonania w tym dniu znajdują się także Ornontowice,
a dokładniej ARTeria.







27

listopada był dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
dniem wyjątkowym, bowiem tego właśnie dnia podczas uroczystej akademii nasza szkoła otrzymała Certyfikat
„Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” na lata 2013-2016.
Został on wręczony przez Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie Panią Barbarę Dobias-Mola.

W trosce o zdrowie





Od

roku 2009 druhowie ornontowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej ze swoimi rodzinami i sympatykami odkrywają kolejne piękne zakątki
naszego kraju. Po Karkonoszach, Tatrach, Bieszczadach i Górach Świętokrzyskich przyszła kolej na sudecki
Szczeliniec i czeskie Skalne Miasto.
Trzydniową rekreację, połączoną z wędrówką po górach i obcowaniem z kulturą, wsparła w tym roku zawsze życzliwa strażakom ARTeria, za co serdecznie dziękujemy.

Stra¿acy w akcji nieogniowej,
czyli wycieczka w Sudety





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

Książki o Ornontowicach
w

ARTerii

Centrum Kultury i Promocji

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

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

PROMOCYJNE CENY!

Zapraszamy na

www.ornontowice.pl

