
 

 

                                                                       
 

 

Podsumowanie XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ornontowicach 

Celem tegorocznego „grania" Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było zebranie środków pienięŜnych na rzecz urologii  
i nefrologii dziecięcej. Sztab WOŚP dowodzony przez Panią Kornelię Osińską-Kurpas umiejscowiony tradycyjnie (juŜ po raz 
szósty) w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach przygotował  kwestujących wolontariuszy oraz zorganizował 
imprezę zamkniętą. 29-ciu uczniów Gimnazjum zebrało podczas kwestowania 10435,45 zł. W ramach imprezy zamkniętej 
towarzyszącej XIX Finałowi WOŚP odbyło się pięć odsłon aukcji wartościowych przedmiotów przeplatanych pokazami 
artystycznymi dzieci i młodzieŜy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Gimnazjum i ARTerii, oraz Zespołów: 
ALTERNATYWA, ŚLĄSKIE BAJERY i MANOWCE. Suma pieniędzy zebrana przez Sztab do puszki kwestarskiej od osób, 
które sprzedały przedmioty własne (w drodze licytacji) wyniosła 7665,51 zł. Na aukcji licytowano 65 przedmiotów. 
NajwyŜsze wartości osiągnęły: figurka sarenki ofiarowana przez Przewodniczącego Rady Gminy - 500 zł, wyszywana 
poduszka z motywami świątecznymi i WOŚP wykonana przez Klaudię Adamczyk, uczennicę Gimnazjum - 400 zł, koszulka 
XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - 230 zł, tort z cukierni Państwa Cichoń - 200 zł. Całości dopełniło  
tradycyjne juŜ „Światełko do Nieba", czyli pokaz sztucznych ogni na boisku „Gwarka". Suma zebranych środków osiągnęła 
wartość 18100,96 zł i jest to kwota najwyŜsza w sześcioletniej historii kwestowania na rzecz WOŚP w Ornontowicach. 
Dziękujemy!!! 
 

 

 
 

 
PasaŜerowie linii MZK Tychy 

Po otrzymaniu informacji od MZK Tychy uprzejmie informujemy, iŜ na przełomie miesięcy lutego i marca 2011r. zostan ą 
przeprowadzone badania napełnie ń w celu dokonania korekty w rozkładach jazdy poszczególnych linii.  
 
 
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje najemców lokali mieszkalnych, iŜ nadal moŜna pobierać wnioski  
o nabycie lokalu mieszkalnego  zgodnie z Uchwałą nr LIX/500/10 Rady Gminy Ornontowice w sprawie: warunków 
udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaŜy lokali mieszkalnych będących własnością Gminy 
Ornontowice w godz. urzędowania ZGZG. Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. (32) 235-45-45. 
 
 

 
 

 

Przedstawiamy laureatów Konkursu Fotograficznego  organizowanego przez ARTerię Centrum Kultury i Promocji  
w Ornontowicach „Ornontowice - moja mała Ojczyzna uj ęta w czterech porach roku – Jesie ń” .  Nagrody otrzymują:  
I miejsce: Natalia Izydorczyk; II miejsce: Magdalena Zopołka; III miejsce: Karolina Serafin. 
Komisja przyznała równieŜ jedno wyróŜnienie Pani GraŜynie Wróbel - Kulczyk. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!!! 
 

 

Konkurs „Świąteczne Ornontowice 2010/2011”  rozstrzygni ęty! 
W kategorii – „Całościowe udekorowanie posesji”: 

1 miejsce : posesja przy ulicy Zwycięstwa 88 otrzymała 67 punktów; 
2 miejsce : posesja przy ulicy Bujakowskiej 16 oraz posesja przy ulicy Tartacznej 2 otrzymały po 63 punkty; 
3 miejsce : posesja przy ulicy Cichej 13 otrzymała 54 punkty. 

W kategorii – „Ciekawy element dekoracji świątecznej”: 
1 miejsce : posesja przy ulicy Zwycięstwa 88  otrzymała 72 punkty; 
2 miejsce : posesja przy ulicy Cichej 13 otrzymała 66  punktów; 
3 miejsce : posesja przy ulicy  Tartacznej 2 otrzymała  60 punktów.    Serdecznie gratulujemy!!! 

 

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na Wieczór z kabaretami , który odbędzie 
się 5 lutego 2011r. o godz. 18 00. Wystąpią: Kabaret Skeczów Męczących oraz Kabaret Kulturalna Trójka. 
Cena biletu: 45,00zł. Bilety do nabycia w Arterii (32) 23-54-698. 

 

Wymiana dowodów osobistych . W związku z upływającym terminem waŜności dowodów osobistych 
wydanych w 2001 roku przypominamy o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów.  
W celu wymiany dowodu naleŜy zgłosić się osobiście do Urzędu Gminy. Do wniosku naleŜy dołączyć 
dwie aktualne fotografie i posiadany dowód osobisty. Czas oczekiwania na nowy dokument wynosi 
około 1 miesiąca. Data waŜności dowodu osobistego umieszczona jest na awersie dokumentu (strona 
ze zdjęciem). 



 

Biblioteka wygrała projekt w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” pt. „Utworzenie 
Bibliotecznego Punktu Informacji” , który polega na gromadzeniu i rozpowszechnianiu 
informacji na temat działań społeczno-kulturalnych, edukacyjnych, wszelkiego rodzaju ogłoszeń 
oraz aktualnych danych adresowo-faktograficznych placówek, instytucji, organizacji i firm 
działających na terenie Gminy Ornontowice. Środki na realizację projektu zostały pozyskane  
z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.   
 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M AC J E  R Ó śN E  
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach planuje przeprowadzenie bezpłatnego  szkolenia komputerowego  
„ Z Bibliotek ą w komputerowy świat”  dla osób powyŜej 50 roku Ŝycia. Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych 
umiejętności obsługi komputera, internetu i oprogramowania biurowego. Prosimy osoby chętne do wzięcia udziału  
w szkoleniu o zgłaszanie się do Biblioteki w terminie do 25 lutego br.  (decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc 
ograniczona). Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, czasu trwania itp., moŜna uzyskać w Bibliotece. 
 
 
 
 
 

 

Do końca lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach moŜna oglądać wystaw ę fotografii  pt. „ MOJA 
IRLANDIA ”  autorstwa Krzysztofa Filla . Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 730 – 1730. 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza zainteresowanych uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych na spotkanie organizacyjne „Dyskusyjnego Klubu Kulturalnego ”, które odbędzie się 10 lutego 
br., o godzinie 16 30 w czytelni Biblioteki. MłodzieŜ będzie mogła podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi tematów 
spotkań oraz sposobami ich realizacji. Serdecznie zapraszamy takŜe osoby zainteresowane redagowaniem 
bibliotecznej gazetki. 
 
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  
organizuje w dniach od 15 do 17 lutego br.  bezpłatne szkolenie dla rolników z zakresu przestrz egania zasady 
wzajemnej zgodno ści  – cross-compliance a otrzymaniem dopłat bezpo średnich . Szkolenie teoretyczne odbędzie 
się 15 lutego br. o godz. 1000 w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach a w dniu 16 lutego br. o godz. 900 
organizujemy wyjazd seminaryjny do gospodarstwa rolnego. Podczas szkolenia organizatorzy zapewniają poczęstunek 
i wyŜywienie oraz materiały szkoleniowe. 
Zapisy przyjmowane są w biurze PZDR w Mikołowie, ul. Gliwicka 85, pokój 14 i 15 oraz telefonicznie pod numerami: 
(32) 32-50-151, (32) 218-00-49, 515-275-938, 515-759-940, 515-275-941 a takŜe w Urzędzie Gminy Ornontowice  
w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pokój 311), tel. (32) 33-06-237 i (32) 33-06-229. 
 
 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zaprasza na kurs ,,Stosowanie środków ochrony ro ślin 
sprz ętem naziemnym” . Kurs odbędzie się w dniach 24 – 25 lutego 2011r. od godz. 1000 w Oddziale ŚODR  
w Mikołowie – Śmiłowicach, ul. Gliwicka 85. Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę i otrzymaniem 
zaświadczenia o ukończeniu kursu, które jest waŜne 5 lat. Opłata za kurs wynosi 90 zł, płatne pierwszego dnia kursu. 
Zapisy na kurs w biurze PZDR w Śmiłowicach oraz pod numerami telefonów: (32) 32-50-151, (32) 218-00-48,  
515-275-938, 515-275-939, 515-275-940, 515-275-941. 
 
 

NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH  
• awarie uszkodzeń dróg gminnych, awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz awarie oświetlenia ulicznego: Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Wodociągowej (32) 33-61-233 w dni robocze, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 700-1500; środa 700-1700; 
natomiast po godzinach urzędowania oraz w weekendy i święta: 
� zgłoszenia awarii wodociągowych: 602-573-061, 602-572-862 
� zgłoszenia awarii kanalizacyjnych: 602-573-096, 602-572-936 
� zgłoszenia awarii na drogach gminnych: 602-573-096 
� zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego: 602-573-096; e-mail: zgkiw@tlen.pl 

• uszkodzenia dróg powiatowych: Powiatowy Zarząd Dróg (32) 22-44-499 
• awarie sieci gazowej: (32) 235-19-13, (32) 235-14-71 
• awarie sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego: (32) 303-75-71 od 700-1500 w dni robocze oraz całodobowo w niedziele i święta  

(32) 303-21-55 lub (32) 303-03-03 
• pogotowie ratunkowe: 999 lub (32) 231-20-51 
• policja: 697-850-322 całodobowo 
 

  

 

                         Miesięcznik bezpłatny. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów otrzymanych tekstów. 
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Akcja „ZIMA”  
Drogi wojewódzkie i powiatowe:  
tel. (32) 22-44-499 lub 512- 294-375 
Drogi gminne:  
tel. (32) 33-61-233 lub 501-548-282  
 


