
 

INFORMACJE RÓŻNE

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

W związku z organizacją wyborów samorządowych, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej do dnia 15 listopada 2018 r.
znajduje się w pokoju nr 307 (II piętro w budynku Urzędu Gminy).

Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa

Urząd  Gminy  Ornontowice  informuje,  iż  zakończyły  się  prace  związane  z  wymianą  nawierzchni  chodnika
w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, od nr 137 do nr 31a (ul. Cicha).  Przedmiotem zadania było  wykonanie nowej
nawierzchni  chodnika  oraz  wjazdów  do  posesji  z  kostki  brukowej  betonowej  o  długości  1,1km  i  szerokości  2m.
Dodatkowo w rejonie przejść dla pieszych zostały ułożone specjalne kostki integracyjne dla osób niewidomych. Kostka
integracyjna  to  specjalna  forma  betonowej  lub  kamiennej  kostki  brukowej,  która  wyróżnia  się  fakturą  od  strony
wierzchniej tak, aby dla osoby niewidomej lub z dużą dysfunkcją wzroku była wyczuwalna za pomocą białej laski oraz
pod stopami.  Dziękujemy mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym za wyrozumiałość,  cierpliwość oraz zachowanie
szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Ornontowicach

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 19.09.2018 r. zakończyła się
realizacja  zadania  pod  nazwą: Modernizacja  placu  zabaw  przy  Zespole
Szkolno  –  Przedszkolnym  w  Ornontowicach.  Jednocześnie dokonano
oficjalnego  otwarcia  placu  zabaw  przez  Wójta  Gminy  Ornontowice  oraz
przedstawicieli szkoły. 

Przedmiotem  zadania  był  montaż  urządzeń  rekreacyjnych,  edukacyjnych
i  sprawnościowych  wraz  z  nawierzchnią  bezpieczną,  montaż  nowych
elementów  małej  architektury,  wykonanie  ogrodzenia  placu  zabaw  oraz
wykonanie nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej.

Informacja z Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych 

Dyrektor  Zakładu  Usługowo-Pomocniczego  dla  Jednostek  Oświatowych  w  Ornontowicach  uprzejmie  informuje
o zmianie, która nadeszła z nowym rokiem szkolnym. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki w cenie 4,50 zł
otrzymają  ciepły  posiłek  w  formie  drugiego  dania  i  picia.  Zmiana  została  wprowadzona  po  kilkuletniej  obserwacji
uczniów, którzy niechętnie jedli zupy, a odnosząc je do okienka, często rozlewali ją na podłogę /bhp/ lub swoje ubrania. 
Więcej informacji: ZUP dla JO: (32) 336 13 38; zup@zup-ornontowice.pl 

Akcja czytelnicza „Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy” 

W ramach oficjalnych obchodów stulecia Niepodległości, Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach bierze udział
w inspirującej akcji czytelniczej organizowanej przez Lustro Biblioteki „Mirabelka-kiełkująca historia w 100licy”. 
W dniach 2-5 października 2018 r. w bibliotece zorganizowane będą warsztaty czytelniczo-plastyczne dla uczniów
Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w  Gminie  Ornontowice.  Na  podstawie  czytanych  fragmentów książki  „Mirabelka”
Cezarego Harasimowicza uczestnicy poznają historię drzewka. 

Celami akcji są:
– promocja czytelnictwa;
– rozbudzanie zainteresowania historią Polski;
– zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną;
– włączenie społeczności do świętowania 100-lecia Niepodległości.

Link do wydarzenia na oficjalnej stronie akcji: niepodlegla.gov.pl   |    niepodlegla.gov.pl/ornontowice

Nabór do grupy młodzieżowej Akademii Teatru Naumionego

Masz  14+  lat  i  marzysz  o  teatralnej  przygodzie?  Akademia  Teatru  Naumionego  zaprasza  młodzież  do  rozwijania
warsztatu aktorskiego i znajomości śląskiej kultury i tradycji. Więcej informacji: http://szafagra.org/; biuro@szafagra.org;
tel. 884 886 083. 

Miesięcznik bezpłatny. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów otrzymanych tekstów.
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