
 

 

                                                                     
 

Najlepsze Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego Narodzenia 
oraz spełnienia marzeń z okazji nadchodzącego Nowego 2012 Roku Ŝyczy 

Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy Ornontowice 
 

 

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na grudniowe spotkania: 
 

� 03.12.2011r. – godz. 18 00 – Wieczór z piosenk ą przedwojenn ą – zagra Zespół „Śląskie Bajery”; 
� 04.12.2011r. – Barbórka , w dniu Święta Górników zapraszamy Brać Górniczą wraz z rodzinami na Mszę Świętą. 

Uroczysty wymarsz z orkiestrą, tradycyjnie spod ARTerii o godz. 845. Po Mszy powrót na salę ARTerii,  
gdzie odbędzie się program artystyczny przygotowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny; 

� 06.12.2011r. godz. 16 00 – Mikołaj  – moŜesz przyjść ze swoją pociechą i spotkać Świętego Mikołaja!  
� 09.12.2011r. godz. 17 00 – Wieczór filmowy  (3 filmy); 
� 18.12.2011r. godz. 17 00 – Strojenie choinki za budynkiem ARTerii (kiermasz świąteczny).  

 

 

22 listopada br. na Międzynarodowych Targach Poznańskich Gmina Ornontowice odebrała dyplom za 
zajęcie 6 miejsca w Rankingu Zrównowa Ŝonego Rozwoju Jednostek Samorz ądu Terytorialnego 
2011 w kategorii „Gminy Wiejskiej” . Ranking został przygotowany przez Wydział Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. 
W kategorii „Gminy Wiejskie” Gmina Ornontowice uplasowała się na 6 miejscu w kraju oraz 1 miejscu 
w Województwie Śląskim. Głównym celem projektu jest opracowanie merytorycznych, organizacyjnych 
i technicznych podstaw systemowego monitorowania zrównowaŜonego rozwoju społeczno-
ekonomicznego gmin i regionów. Ponowiliśmy sukces roku 2010 utrzymując tę samą, 6 pozycję.  
 

Ornontowicka moneta okoliczno ściowa 
Wyjątkowe wydarzenie, wyj ątkowa emisja! 20-lecie odzyskania niepodległo ści administracyjnej 
Gminy Ornontowice . Z tej okazji moŜna nabyć monetę okolicznościową o nominale 20 ORN, która 
została właśnie wydana! To prawdziwa gratka dla numizmatyków. Na awersie monety widnieje herb 
Gminy Ornontowice, rewers zawiera nominał 20 ORN. Projekt i wykonanie: Mincerz Opolski; kaŜda 
moneta pakowana jest osobno z pamiątkowym drukiem. Monety moŜna nabyć w ARTerii Centrum Kultury  

i Promocji w Ornontowicach w cenie 10 zł za szt. Mamy nadzieje, iŜ moneta okolicznościowa będzie stanowić piękną  
i wartościową pamiątkę z naszej miejscowości. 
 

 

VI KONKURS ŚWIĄTECZNE ORNONTOWICE 2011/2012 
Informujemy, iŜ pod patronatem Wójta Gminy Ornontowice został ogłoszony konkurs na najładniej udekorowan ą 
posesj ę w Gminie Ornontowice w okresie Świąt Bo Ŝego Narodzenia. Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców 
do wzięcia udziału w konkursie i zgłaszania posesji do dnia 6 stycznia 2012r. , 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. 
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Całościowe udekorowanie posesji” oraz „Ciekawy element dekoracji 
świątecznej”. 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 oceniała pomysłowość, estetykę i efekt wywołany  
w otoczeniu. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!  
 

 

Modernizacja sieci nN przy ulicach: Zwyci ęstwa, Po średnia, Ogrodowa i Cicha w Ornontowicach  
Niniejszym informujemy, iŜ na zlecenie Vattenfall zostaje zmodernizowany fragment sieci elektroenergetycznej  
przy w/w ulicach. Sieć zostanie podzielona na trzy niezaleŜne obwody: 
� Obwód nr 1 - zasilany ze stacji transformatorowej Ornontowice Wieś (ul. Pośrednia na odcinku od ul. Kolejowej  

do ul. Zwycięstwa 146 po stronie numerów parzystych), 
� Obwód nr 2 - zasilany ze stacji transformatorowej Ornontowice Krótka (ul. Cicha na odcinku od stacji 

transformatorowej do ul. Zwycięstwa; ul. Zwycięstwa na odcinku od budynku nr 72 do ul. Pośredniej po stronie 
numerów parzystych), 

� Obwód nr 3 - zasilany ze stacji transformatorowej Ornontowice Krótka (ul. Cicha na odcinku od stacji 
transformatorowej do ul. Ogrodowej; ul. Ogrodowa; ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. Ogrodowej do budynku nr 61  
po stronie numerów nieparzystych). 

 

 

Wójt Gminy Ornontowice informuje o ponownym wyło Ŝeniu do publicznego wgl ądu fragmentów projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g miny Ornontowice  wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko. Informacje na temat miejsca oraz terminu wyłoŜenia projektu planu zamieszczono na tablicach ogłoszeń, 
w biuletynie informacji publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu. W zakresie powyŜszych informacji kontaktować się 
moŜna z Wydziałem Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godz. pracy Urzędu oraz pod numerem 
telefonu 32/ 33-06-229.  



   

 

 

 

 

 
 

I N F O R M A C J E  R Ó śN E  
 

 

Nie masz pomysłu na prezent?  Przyjd ź do Nas!  To moŜe być fajny prezent na Mikołaja lub pod Choinkę! Tylko u nas 
moŜesz nabyć ksiąŜki „Dekada Ornontowic”  i „Dzieje Ornontowic”  w promocyjnej cenie 25 zł za sztukę. „Dzieje 
Ornontowic” stanowią źródło informacji o Ornontowicach od początku ich istnienia do 1990r., natomiast „Dekada 
Ornontowic” opisuje pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania samodzielności administracyjnej Ornontowic 
przypadającej na lata 1991-2001. Do kaŜdego zakupu dołączamy kalendarz trójdzielny Gminy Ornontowice na 2012r.  
i przewodnik rowerowy gratis! Promocja trwa do końca grudnia 2011r. JuŜ w styczniu 2012r. zostanie ogłoszony 
konkurs wiedzy o Ornontowicach  (lata 1991-2001) z nagrodami pienięŜnymi dla zwycięzców konkursu i przy tej 
okazji zachęcamy do zakupu ksiąŜek, gdyŜ pytania zostaną skonstruowane właśnie na podstawie „Dekady Ornontowic” 
oraz „Głosu Ornontowic” od nr 1 do 23 ze stycznia 2011r. KsiąŜki moŜna nabyć w ARTerii. 
 

 

Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia, iŜ do publicznej wiadomości podano wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do dzierŜawy na rzecz dotychczasowych dzierŜawców. Szczegółowe informacje o dzierŜawionych nieruchomościach 
znajdują się na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie www.bip.ornontowice.pl 
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza na Warsztaty – świąteczne kartkowanie , które odbędą się  
14 grudnia br., o godz. 16 00 w czytelni Biblioteki. Na warsztatach będziemy robić kartki świąteczne technikami: 
stitching - haft matematyczny i scrapbooking. Biblioteka zapewnia materiały, a warunkiem udziału jest zgłoszenie 
uczestnictwa w warsztatach. Zapisy przyjmujemy do 12 grudnia br.: w Bibliotece, telefonicznie (32/3361390)  
lub e-mailem (biborn@interia.pl) – prosimy podać imię, nazwisko, wiek i telefon kontaktowy. 
 

Biblioteka zachęca do odwiedzania strony internetowej www.bibliotekaornontowice.pl, gdzie na podstronie GBP 
znajdują się informacje na temat bieŜących działań Biblioteki, lista nowości ksiąŜkowych, galeria zdjęć, recenzje ksiąŜek 
przeczytanych przez naszych czytelników itp. Na podstronie BPI zamieszczone są informacje dotyczące gminy 
Ornontowice, m. in. o: sklepach i zakładach usługowych, instytucjach, organizacjach i stowarzyszeniach, imprezach 
kulturalnych, turystyce, przyrodzie, zabytkach. 
 

 

Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez młodzie Ŝ z gminy Ornontowice 
W grudniu 2011 roku zakończony zostanie Projekt pt.: „Świadome kształtowanie ścieŜki edukacyjnej i zawodowej przez 
młodzieŜ z gminy Ornontowice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Projekt trwa od sierpnia 2011 roku i jest skierowany do 7 uczniów i 13 uczennic w wieku gimnazjalnym  
i ponadgimnazjalnym, mieszkających w Ornontowicach. Grupa 20 osób wzięła juŜ udział w 3 spotkaniach z osobami 
reprezentującymi zawody inŜynieryjno – techniczne, przyrodnicze a takŜe deficytowe. W grudniu odbędą się jeszcze  
2 spotkania z przedstawicielami zawodów matematyczno – przyrodniczych. W ramach tych spotkań młodzieŜ poznaje 
osoby, które inwestując w edukację i rozwój osobisty odniosły sukces zawodowy. W październiku, listopadzie i grudniu 
2011 r., uczestnicy odbywają indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, który określa ich osobiste predyspozycje 
do wykonywania poszczególnych zawodów oraz opracowuje kaŜdemu ścieŜkę kariery. W ramach tego projektu w dniu 
19 listopada zorganizowano wizytę studyjną na Politechnice Śląskiej, podczas której Uczelnia przygotowała dla 
uczestników prezentację multimedialną zawierającą m.in. informację o wydziałach i kierunkach, na których, po zdanej 
maturze moŜna kontynuować ścieŜkę edukacyjną. KaŜdy z uczestników otrzymał Informator dla kandydatów na studia, 
aby w sposób bezpośredni móc zapoznać się z bardzo bogatą propozycją edukacyjną oferowaną przez Uczelnię. 
W grudniu odbędzie się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego przeprowadzone zostanie badanie 
ewaluacyjne. Elementem spotkania będzie równieŜ wręczenie uczestnikom upominków okolicznościowych w postaci 
ksiąŜki, które wzmocnią osiągnięte rezultaty.  
 
 
 

 

Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza do profilaktycznych szczepie ń przeciwko grypie w cenie 35,00 zł. Ośrodek 
zaprasza równieŜ do skorzystania z gabinetu masaŜu, gabinetu fizykoterapii i wykonywanych na miejscu badań USG. 
Informujemy, Ŝe Laboratorium czynne jest od godziny 600 do godz. 900. 
 

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. 

 
 
 

Wydawca : Gmina Ornontowice - Urząd Gminy Ornontowice  Druk : Urząd Gminy Ornontowice 
Adres i siedziba wydawcy:  43-178 Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, www.ornontowice.pl  
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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 


