
 

 

                                                                       
 

 
PomóŜ Ornontowicom wygrać Plac Zabaw!  Wystarczy,  
Ŝe będziesz klikał. Z okazji 100 jubileuszu marki NIVEA, 
firma NIVEA Polska postanowiła spełnić marzenia wielu 
polskich rodzin, a w szczególności ich najmłodszych 
członków. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych 

społeczności, powstał projekt ufundowania i budowy 100 placów zabaw na terenie całej Polski. 
NIVEA Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montaŜu urządzeń na terenach przygotowanych i przekazanych 
przez samorządy lokalne pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością lokalnych społeczności. 
http://www.100latnivea.pl/ 
Głosowanie trwa od 6 czerwca do 31 października 2011r. KaŜda zarejestrowana osoba moŜe oddać 1 głos na 24 godziny! 
Zagłosuj! Twój głos pomoŜe w budowie nowego placu zabaw w Parku Gminnym w Ornontowicach. MoŜesz zostać lokalnym 
bohaterem. 
 

 
Wyró Ŝnienie „Laur Gospodarno ści”  

dla Ornontowic w dwóch kategoriach 

4 czerwca br., podczas uroczystej Gali na Zamku Królewskim  
w Warszawie, Gmina Ornontowice odebrała wyróŜnienie w dwóch 
kategoriach: „Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej” oraz „Harmonijny 
Rozwój”. „Laur Gospodarności” to konkurs dedykowany gminom 
wiejskim i miejsko-wiejskim, które najefektywniej pozyskiwały  
i zarządzały powierzonymi im funduszami oraz najlepiej zrealizowały 
projekty wspierające rozwój lokalnych przedsiębiorców i społeczności. 
O tytuł „Laur Gospodarności” w tym roku gminy ubiegały się  
w 3 kategoriach: „Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej”, „Rozwój 
Kapitału Społecznego”, „Harmonijny Rozwój”. 

 

 
Wydział Rozwoju i Inwestycji informuje, iŜ rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Remont ci ągu drogi powiatowej  
ul. Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z pr zebudow ą wybranych elementów pasa drogowego” . Zadanie 
współfinansowane jest ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, środków Powiatu 
Mikołowskiego, Gminy Ornontowice oraz Miasta Mikołów.  
 

Ponadto informujemy, iŜ trwają prace związane z wykonaniem zadania nr I, II i III w ramach projektu „Budowa wodoci ągu 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. D worcowej i Marzankowice. Budowa kanalizacji sanitar nej  
przy ul. Polnej". 
 

Trwa realizacja projektu pn.: „Sie ć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego  - infrastruktura aktywnych 
form turystyki" w ramach Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013. W najbliŜszym czasie zostaną wykonane miejsca postojowe (5 wiat wraz z mapami sieci tras 
na terenie powiatu). Ponadto przygotowywany jest przewodnik z opisem najciekawszych obiektów i miejsc wartych 
odwiedzenia podczas rowerowych wojaŜy.  
 

W związku z prowadzonymi inwestycjami na terenie Gminy zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób 
przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostroŜności podczas poruszania się  
w rejonie objętym pracami budowlanymi. 
 
 
ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na wystawę malarstwa Marii Kulawik „śyciorys  
w słonecznikach” . Wystawa jest dedykowana Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. 
Czas trwania wystawy: 21.06.2011r. - 20.07.2011r. Wstęp wolny. Godziny otwarcia GALERII (sala wieŜowa  
UG Ornontowice): Poniedziałek – Wtorek 1200–1500; Środa 1200–1700; Czwartek 1200–1500.  
 
 

 
 

 

Wakacje z ARTeri ą !  

W dniu 28 lipca br.  ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach organizuje wyjazd do ogrodu zoologicznego  
w Opolu. Koszt wycieczki – 20 zł od osoby. Zapisy w siedzibie ARTerii. Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 23-54-698. 
Więcej atrakcji zaplanowano na sierpień, ale o tym... za miesiąc :)  
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Od 13 czerwca br.  moŜna składać wnioski o przyznanie dotacji do wymiany kotłów c.o.  oraz usuwania odpadów 
azbestowych . Druki wniosków o dotację i zasady jej udzielania dostępne są na stronie internetowej oraz w Biurze 
Obsługi Stron Urzędu Gminy (pok. 113) i Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pok. 311). 
 
 
W związku z wejściem w Ŝycie Rozporządzenia Ministra Zdrowia „o dokumentacji medycznej” prosimy pacjentów  
o zgłoszenie się do Rejestracji Gminnego O środka Zdrowia  celem uzupełnienia oświadczenia o upowaŜnieniu 
bliskiej osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia (dokumentacji medycznej). Konieczny między innymi: pesel, 
adres, telefon osoby bliskiej. 
 
 
Informujemy zainteresowanych, Ŝe podczas wakacji letnich godziny pracy Biblioteki po zostaj ą bez zmian . 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. 730-1730.  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach ogłasza konkurs plastyczny pt. „Moje 
wakacje 2011” . W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzieŜ, których zadaniem jest 
wykonanie w dowolnej technice pracy plastycznej przedstawiającej wspomnienia z wakacji. 
Prace będą przyjmowane w Bibliotece do 16 wrze śnia br.  Oceny prac dokonają czytelnicy 
przychodzący do biblioteki, w okresie 19-30 września br. Szczegóły w Bibliotece lub na 
stronie internetowej www.bibliotekaornontowice.pl. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza dzieci i młodzieŜ na wakacyjne spotkania „LATO  
Z BIBLIOTEK Ą 2011” . Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 1100-1300. Bibliotekarze zapewniają materiały  
i gwarantują mile spędzony czas. Wstęp wolny! 
 
 

5 lipca /wtorek/ Architektura Ornontowic w miniaturze – zajęcia plastyczno-techniczne 

12 lipca /wtorek/ 
Ziarenkowe obrazki i ramki na pocztówki – barwienie ziarenek ryŜu, tworzenie prac 
plastycznych z ryŜu, piasku, makaronu itp. 

14 lipca /czwartek/ Dla młodzieŜy: gry komputerowe – Turniej Open Arena. Dla dzieci: gry planszowe, łamigłówki 

19 lipca /wtorek/ 
Bajki farbą malowane – zajęcia plastyczne z wykorzystaniem pędzla, gąbki, ziemniaka 
i... własnych rąk 

26 lipca /wtorek/ 
PodróŜe Sindbada śeglarza – gry, zabawy oraz pejzaŜe „malowane” włóczką i kolorowymi 
kuleczkami 

2 sierpnia /wtorek/ Ahoj! Piraci w bibliotece – pirackie gry i zabawy, prace plastyczne 

9 sierpnia /wtorek/ Safari Bolka i Lolka – jakie zwierzątka spotkali? Zagadki i prace plastyczno-techniczne 

16 sierpnia /wtorek/ Mali projektanci – budowanie domku dla lalek z pudełek i papieru 

18 sierpnia /czwartek/ Dla młodzieŜy: gry komputerowe – Turniej Open Arena. Dla dzieci: gry planszowe, łamigłówki 

23 sierpnia /wtorek/ 
Witajcie Ziemianie! Kosmici widziani oczami dzieci – prace plastyczno-techniczne oraz trochę 
astronomii 

30 sierpnia /wtorek/ Szlakami bibliotecznych tajemnic – zabawa w podchody z niespodziankami 
Codziennie, 

w godz. 730-1730 
Do dyspozycji dzieci i młodzieŜy są gry planszowe, kredki, kolorowanki, łamigłówki, czytelnia 
komputerowa itp. 

 

 
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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