
                                                                      

Wakacji ciąg dalszy...

Wakacje z ARTerią 

ARTeria  Centrum Kultury  i  Promocji  w Ornontowicach  w okresie  wakacji  zaprasza  wszystkich
chętnych na wycieczki i bezpłatne warsztaty.

Warsztaty:
 Jubilerskie: 01-03 sierpień
 Gry i zabawy: 08-10 sierpień
 Wokalne: 08-11 sierpień
 Lalkarskie:       19 sierpień
 Fotograficzne: 22-26 sierpień
 Filmowe: 22-29 sierpień
 Teatralne: 29-31 sierpień

W dniu  18 sierpnia odbędzie się wyjazd do  Dino Parku w Rybniku. Jesteśmy pewni, że dla każdego znajdzie się coś
godnego uwagi  i  wszyscy miło  spędzą z nami czas.  Zapisy w siedzibie  ARTerii.  Szczegółowe informacje  pod nr  tel.  
(32) 23-54-698. Serdecznie zapraszamy!

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornontowicach zaprasza do udziału:

 w wycieczce do Dream Parku w Ochabach - 8 sierpnia o godzinie 900.

W planie podróży będzie możliwość wyboru trzech atrakcji spośród takich jak: oceanarium, kula
sferyczna, park linowy, kino 6d oraz namiot małego odkrywcy. 
Koszt wycieczki to 45zł/osobę;

 w  wyjeździe  do Parku  Extreme  na  Równicy w  Ustroniu  -  26  sierpnia  
o godzinie 900. 

W  ramach  wycieczki  zaplanowany  jest  udział  w  seansie  kinowym  4d,  planetarium,  ponadto
odbędą się gry i zabawy na polanie obok schroniska PTTK. 
Cena wycieczki to 20zł/osobę.

Więcej informacji pod numerem telefonu (32) 33-06-232 lub w siedzibie GOSiR przy ulicy Zwycięstwa 26a, pok. nr 409.
Zapraszamy!

Lato z Biblioteką

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

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 młodzieży: 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  młodzieży  są gry planszowe, kredki,  kolorowanki,  łamigłówki,  czytelnia
komputerowa, itp.



  

I N F O R M AC J E  R Ó Ż N E

Świadome kształtowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez młodzież z Gminy Ornontowice

Chcesz zobaczyć, jak z własnych zainteresowań zrobić dobrze płatny zawód? 
Chcesz się dowiedzieć do wykonywania jakich zawodów masz najlepsze predyspozycje?

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie!

W  sierpniu  2011r.  rusza  na  terenie  Ornontowic  projekt  pt.:  „Świadome  kształtowanie  ścieżki  edukacyjnej
i  zawodowej  przez  młodzież  z  Gminy  Ornontowice”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt  potrwa  do  grudnia  2011r.  i  skierowany  jest  do  uczniów  i  uczennic  w  wieku  gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym mieszkających w Ornontowicach. Grupa 20 osób, wybrana spośród wszystkich chętnych, weźmie
udział w 5 spotkaniach z osobami reprezentującymi zawody inżynieryjno – techniczne, przyrodnicze a także deficytowe.
W ramach tych spotkań młodzież będzie mogła poznać osoby, które inwestując w edukację oraz śledząc rynek pracy
odniosły  sukces  zawodowy.  Każdy  z  uczestników/uczestniczek  odbędzie  indywidualne  konsultacje  z  doradcą
zawodowym, który określi osobiste predyspozycje poszczególnych osób do wykonywania określonych zawodów oraz
opracuje każdemu ścieżkę kariery.

Ponadto  zostanie  zorganizowany  wyjazd  na  Politechnikę  Śląską,  dzięki  któremu  młodzież  będzie  mogła  
w sposób bezpośredni zapoznać się z propozycją edukacyjną oferowaną na tej uczelni.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać na stronie  www.ornontowice.pl oraz w Urzędzie
Gminy Ornontowice pok. nr 322, tel. (32) 33-06-264, e-mail: projekt@ornontowice.pl. 

Zachęcamy rodziców do zainteresowania swoich dzieci uczestnictwem w tym projekcie. 

Informacja dla pasażerów dojeżdżających do Rybnika

Uprzejmie informujemy, iż miesiącu sierpniu br. będą wprowadzone zmiany w liniach autobusowych MZK Jastrzębie
Zdrój  , tj.:
- zmiana rozkładu jazdy linii 309;
- likwidacja linii 310 do Ornontowic;
- wprowadzenie nowej linii 311B.

Linie 309 i 311B zapewniają bezpośredni dojazd do Rybnika z przystanku Ornontowice Centrum. Obecnie prowadzone
są  ostateczne  ustalenia  dot.  rozkładów  jazdy  autobusów.  Po  uzyskaniu  zgody  Burmistrza  Miasta  Czerwionka-
Leszczyny i Wójta Gminy Ornontowice, MZK Jastrzębie Zdrój poda do publicznej wiadomości nowe rozkłady jazdy oraz
dokładny termin, od którego będą one obowiązywać. Informacje te umieścimy również na naszej stronie internetowej. 

Jednocześnie  przypominamy,  że od 1 lipca br  został  zmieniony rozkład jazdy linii  „M”.  Nowa trasa  autobusu
przebiega  od  Ornontowice  -  Granica  do  Orzesze  -  Szpital.  Rozkład  jazdy  został  dostosowany  do  rozkładu  jazdy
pociągów (w kierunku: Rybnika i Katowic) na stacji Orzesze.

Pomóż Ornontowicom wygrać Plac Zabaw!

Ponownie apelujemy o wzięcie udziału w konkursie NIVEA. Pomóż Ornontowicom wygrać Plac Zabaw!  Wystarczy, że
będziesz klikał na stronie http://www.100latnivea.pl/. Głosowanie trwa od 6 czerwca do 31 października 2011r. Każda
zarejestrowana osoba może oddać 1 głos na 24 godziny. Zagłosuj! Twój głos pomoże w budowie nowego placu zabaw
w Parku Gminnym w Ornontowicach. I Ty możesz zostać lokalnym bohaterem.

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. 7 00-1500; 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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