
XIX FINAŁ WIELKIEJ 

ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY W GIMNAZJUM  
 

         

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach zaprasza wszystkich mieszkańców 
Ornontowic w niedziel ę 9 stycznia 2011 roku  na XIX Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy . Celem zbiórki publicznej jest w tym roku zebranie środków 
pienięŜnych na rzecz urologii i nefrologii dziecięcej. Uczniowie Gimnazjum kwestowa ć 
będą przed i po ka Ŝdej Mszy Św. W ramach imprezy towarzyszącej XIX Finałowi WOŚP 
od 1500 do 2000 na terenie Gimnazjum (sala gimnastyczna) odbywać się będą występy 
(dzieci i młodzieŜ z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum, zespół „CROKS” z 
Arterii, zespoły: „Alternatywa”, „Śląskie Bajery”, „Manowce”) oraz aukcje. W sali 54 działał 
będzie bufet; w korytarzu zorganizowana zostanie loteria. O godz. 2000 na boisku Gwarka 
imprezę tradycyjnie zakończy „Światełko do nieba .”  
 

 

 

                                                                       
 

 

 
 

BUDśET GMINY NA 2011r. 
 

BudŜet Gminy Ornontowice na rok 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/11/10 z dnia 22.12.2010r.: 
- Dochody budŜetu gminy: 18 752 615,42 zł – w tym:  

1. Dochody bieŜące w kwocie    18 251 615,42 zł 
2. Dochody majątkowe w kwocie       501 000,00 zł 

- Wydatki budŜetu gminy: 26 346 527,44 zł – w tym: 
 1. Wydatki bieŜące w kwocie   22 408 622,46 zł  
 2. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  
                 w łącznej kwocie 3 937 904,98 zł 
- Dochody z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki: 156 115,50 zł 
- Wydatki z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki: 270 226,50 zł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wrócą dopłaty 
21 grudnia 2010r. weszła w Ŝycie zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska, która umoŜliwia gminom 

przyznawanie dotacji celowych m. in. osobom fizycznym na inwestycje z zakresu ochrony środowiska np. dotacje  
do ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych. Z chwilą wejścia w Ŝycie nowelizacji, gminy otrzymały upowaŜnienie 
do podejmowania uchwał (przez Rady Gmin) określających zasady udzielania dotacji celowej, a w szczególności kryteriów 
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczania.  

Zatem teraz Wójt Gminy przygotuje projekt uchwały o zasadach dotacji i przedłoŜy go do uchwalenia  
przez Radę Gminy. Uchwała będzie obowiązywała po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym.  

W związku z duŜym zainteresowaniem ze strony mieszkańców tematem dopłat do pieców informujemy,  
iŜ na łamach niniejszego wydawnictwa zamieszczać będziemy kolejne informacje w sprawie dopłat. Dodatkowo najbardziej 
aktualne informacje będzie moŜna znaleźć na stronie internetowej www.ornontowice.pl w zakładce Aktualności oraz pod 
numerem tel. 32/ 33-06-260 w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami. 
 
 

 

V KONKURS ŚWIĄTECZNE ORNONTOWICE 2010/2011 
 

Informujemy, Ŝe ogłoszony został konkurs pod patronatem Wójta Gminy Ornontowice na najpi ękniej udekorowan ą 
posesj ę w Ornontowicach w okresie Świąt Bo Ŝego Narodzenia . Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców  
do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania posesji do dnia 4 stycznia 2011r. , pod numerem telefonu (32) 23-54-698 oraz 
na adres mailowy promocja@centrumarteria.pl. Zgłoszenie powinno zawierać:  

• imię i nazwisko oraz numer telefonu zgłaszającego, 
• adres posesji zgłoszonej do konkursu bądź jej lokalizację, 
• krótkie uzasadnienie propozycji. 

Osoba zgłaszająca moŜe przysłać więcej niŜ jedno zgłoszenie. Nagrody w postaci zewnętrznych dekoracji świetlnych 
zostaną przyznane trzem laureatom. Nagrody rzeczowe zostaną równieŜ rozlosowane wśród osób zgłaszających posesje 
do konkursu. Komisja konkursowa będzie oceniać pomysłowość, estetykę i efekt wywołany w otoczeniu. Zachęcamy  
do wzięcia udziału w konkursie!  
 
 

 
 

 

 

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. 

 



 

 

 

 
Ferie zimowe 2011r. w ARTerii – Centrum Kultury i P romocji - I tydzie ń: 17 - 21.01.2011r. 

FERIE 2011r. Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek Piątek 

SALA WIDOWISKOWA 
ARTeria  Warsztaty filmowe 9.00 - 12.00 

Seans filmów animowanych 
10.00 - 13.00 (6-12 lat) 

Piątkowy wieczór filmowy 
Premiera filmu 17.00 - 19.00 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna 9.00-12.00 

SALA PLASTYCZNA 
ARTeria 

Warsztaty 
plastyczne 
(6-12 lat) 

10.00 - 12.00 

Turniej gier 
planszowych 

(6-12 lat) 
10.00 - 12.00 

Turniej gier 
planszowych 

(6-12 lat) 
10.00 - 12.00 

Turniej gier 
planszowych 

(6 - 12 lat) 
10.00 - 12.00 

- 

IZBA REGIONALNA 
ARTeria 

Warsztaty 
piosenki 

turystycznej 
10.00 - 13.00  

- 

Warsztaty 
piosenki 

turystycznej 
10.00 - 13.00 

- - 

 

 

Ferie zimowe 2011r. w ARTerii – Centrum Kultury i P romocji - II tydzie ń: 24 - 28.01.2011r. 
FERIE 2011r. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

SALA WIDOWISKOWA 
ARTeria 

Seans filmów 
animowanych 
10.00 - 13.00 

(6 -12 lat) 

Zajęcie ruchowo-
taneczne 

12.30 - 13.30 
(6-10 lat) 

 Warsztaty 
 gry na perkusji  
10.00 - 12.00 

(7-15 lat) 

Zajęcie ruchowo-
taneczne 

12.30 -13.30 
(6-10 lat) 

Warsztaty  
gry na perkusji 
10.00 - 12.00 

(7 - 15 lat) 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Zajęcia sportowe 9.00 - 12.00 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkolne zimowisko 9.00 - 13.00 

SALA PLASTYCZNA ARTeria Warsztaty jubilerskie 10.00 -12.00 - - 

SALA OSP przy ul. Bankowej 
ARTeria  

Akademia Karate  
14.00 - 16.00 

 

Zapisy na zaj ęcia (bezpłatne ) w ARTerii Centrum Kultury i Promocji lub pod nume rem tel. 32/ 23-54-698. 
 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ornontowicach zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia Fitness 
Aerokickboxingu . Zajęcia odbywać się będą w kaŜdy wtorek od 11.01.2011r. o godzinie 1900 na sali gimnastycznej  
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym. Pierwsze zajęcia dla kaŜdego uczestnika są BEZPŁATNE; kolejne w cenie 
10zł/zajęcia.  
 

GOSiR zaprasza równieŜ na całodniowy wyjazd na narty , który odbędzie się 26.01.2011r. Więcej informacji  
w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Zwycięstwa 26a lub pod numerem telefonu 32/ 33-06-232. 
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach i Pan Krzysztof Filla zapraszają na wystaw ę fotografii  pt. „MOJA 
IRLANDIA” . Wystawę moŜna oglądać w godzinach otwarcia biblioteki tj. od 730 do 1730 do ko ńca lutego 2011r.  
Spotkanie z autorem odbędzie się 11 stycznia 2011r. o godz. 16 30 w czytelni Biblioteki. Zapraszamy! 
 

„Ferie w Bibliotece”  - to szereg bezpłatnych spotkań i zajęć organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Ornontowicach, na które zapraszamy dzieci i młodzieŜ. Bibliotekarze przygotowali wiele atrakcji, wśród których będą 
zajęcia plastyczno-techniczne, rozgrywki komputerowe, gry, zabawy, minikonkursy. Nie zabraknie równieŜ spotkań  
z ulubionymi bohaterami bajkowymi. Szczegółowy plan dostępny po Nowym Roku. U nas nie będziecie się nudzić - 
przyjdźcie koniecznie! 
 

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  
 


