„Karlik” dla Ornontowic

Kabaret
Skeczów
Męczących

Tydzień z filmem

Na Dzień Babci i Dziadka

Babski comber w „ARTerii”

W gminnej bibliotece





Wieczór kabaretowy
Ponad godzinę Kabaret Skeczów Męczących rozdawał autografy i udzielał
wywiadów po sobotnim występie
w ornontowickim centrum kultury.
Dzięki kameralnej atmosferze, jaka
panuje w „ARTerii”, publiczność spędziła ponad dwie i pół godziny na dobrej zabawie, którą rozpoczął kabaret
Trójka Kulturalna.



Z okazji zbli¿aj¹cego siê Dnia Kobiet
pragniemy z³o¿yæ wszystkim Paniom
najserdeczniejsze ¿yczenia uœmiechu,
który rozpromienia ka¿dy pochmurny dzieñ,
radoœci, satysfakcji i zadowolenia
z w³asnych dokonañ, a tak¿e wiele ciep³a,
zrozumienia i efektywnej samorealizacji.
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Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej
Informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2011 r., w godz. 8.00-18.00 w budynku „ARTerii” Centrum Kultury i Promocji przy ul. Zwycięstwa 26 w Ornontowicach zostaną
przeprowadzone wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.
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OGŁOSZENIE

SZKOLENIE
DLA ROLNIKÓW
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INFORMACJA
O STYPENDIACH

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011





„Kompetencje TAK, Stereotypy NIE…”

To nazwa projektu realizowanego od sierpnia 2010 r. w trzech szkołach powiatu
mikołowskiego: Zespole Szkół Technicznych w Mikołowie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łaziskach
Górnych. Projekt, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013, ma za zadanie rozwój
szkół zawodowych i technicznych. Warto poznać nieco bliżej jego cele i założenia, zważywszy, że będzie realizowany do 2012 r. i docelowo obejmie swym zasięgiem kształcenie 600. uczniów i 90. nauczycieli.

Projekt jest współfinansowany
z Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

z 6 stycznia na ul. Zwycięstwa policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkańca Bełku,
który kierował samochodem, będąc w stanie nietrzeźwości (0,52 promila);
z 8 stycznia policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca Świętochłowic, który kierując samochodem w stanie nietrzeźwości
(2,99 promila) uszkodził pojazdy parkujące na ul. Akacjowej;
z 27 stycznia nieznani sprawcy wybili szybę
w drzwiach balkonowych będącego w budowie domu jednorodzinnego przy ul.
Łąkowej - wartość uszkodzenia mienia
około 1000 zł;
z 31 stycznia policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca domu przy ul. Zwycięstwa,
który poprzez odkręcenie butli z gazem
i podpalenie ulatniającego się gazu sprowadził bezpośrednie zagrożenie dla życia

i zdrowia pozostałych osób przebywających w tym budynku.
W ubiegłym miesiącu policjanci Komisariatu
Policji w Orzeszu przeprowadzili na terenie
Ornontowic 31 interwencji – 14 domowych,
10 w miejscach publicznych i 7 innych.
Komunikat dla osób parkujących pojazdy
w miejscach z ograniczeniem możliwości zatrzymania i postoju: proszę dostosować parkowanie pojazdów do obowiązujących przepisów, ponieważ w najbliższym czasie podjęte zostaną wspólnie z Wydziałem Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie działania represyjne skierowane przeciwko kierowcom łamiącym przepisy związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na terenie Ornontowic. lk



W Zespole Szkolno-Przedszkolnym


















INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNYCH
PROWADZONYCH PRZEZ WYDZIA£ INWESTYCJI
(OD 1.11.2010 R. WYDZIA£ ROZWOJU I INWESTYCJI) W 2010 R.
Uchwalony 21 grudnia 2009 r. budżet Gminy Ornontowice na rok 2010 zakładał realizację inwestycji o charakterze budowlanym oraz projektowym. Realizacja zadań następowała w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy na bieżąco aktualizowany w oparciu o dokonywane zmiany w budżecie. Każdorazowe przystąpienie do realizacji zadania, zarówo projektowego, jak i wykonawczego poprzedzone było wypełnieniem procedury zamówień publicznych w trybie przewidzianym ustawą
w zależości od wartości zadania. W trakcie 2010 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:
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UCHWA£A NR IV/16/11
Rady Gminy Ornontowice
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Lp. Taryfa grupowa
odbiorców
1.

Wyszczególnienie

2.

3.

Lp. Taryfa
Taryfa grupowa
grupowa
Lp.
odbiorców
odbiorców
1.
1.

1. Wszyscy
Wszyscy
1.
odbiorcy
odbiorcy

2.
2.

Jednostka
miary

4.

5.

6.

4,07

4,40

z³/m3

Stawka op³aty
abonamentowej na odbiorcê

4,00

4,32 z³/odbiorcê/m-c

cena za 1m3
dostarczonej wody

1,84

2,02

1. I grupa
cena za 1m3
odbiorcy indywidualni dostarczonej wody

2. II grupa
odbiorcy korzystaj¹cy
bezpoœrednio z
wodoci¹gu przesy³owego

Cena/stawka
Netto z VAT

z³/m3

Stawka op³aty
abonamentowej na odbiorcê 50,00 54,00 z³/odbiorcê/m-c

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie
Netto
Netto
3.
3.

cena za
za 1m
1m33
cena
odprowadzanych œcieków
œcieków
odprowadzanych

Cena/stawka
Cena/stawka
VAT miary
miary
zz VAT

Jednostka
Jednostka

4.
4.

5.
5.

6.
6.

5,47
5,47

5,91
5,91

z³/m33
z³/m
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Lp.
Lp.

Wyszczególnienie
Wyszczególnienie

Cena/stawka
Cena/stawka
Netto zz VAT
VAT
Netto

Jednostka
Jednostka
miary
miary

1. Stawka
Stawka op³aty
op³aty za
za przy³¹czenie
przy³¹czenie
1.
do urz¹dzeñ
urz¹dzeñ wodoci¹gowych
wodoci¹gowych
do

50,00 54,00
54,00
50,00

z³
z³

2. Stawka
Stawka op³aty
op³aty za
za przy³¹czenie
przy³¹czenie
2.
do urz¹dzeñ
urz¹dzeñ kanalizacyjnych
kanalizacyjnych
do

60,00 64,80
64,80
60,00

z³
z³
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UCHWA£A NR LIX/501/10
Rady Gminy Ornontowice



UCHWA£A NR LIX/502/10
Rady Gminy Ornontowice







W

Mikołowie odbył się niedawno koncert galowy VI Powiatowego Przeglądu Regionalnego „Karlik”. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Wśród najlepszych wykonawców nie zabrakło dzieci i młodzieży z Ornontowic.

„Karlik” zwyciêski dla Ornontowic

BABSKI COMBER

12 lutego Koło Gospodyń Wiejskich oraz „ARTeria” Centrum
Kultury i Promocji zorganizowało po raz kolejny imprezę
dla miejscowych kobiet, czyli Babski Comber.



„Lata 20., lata 30…” – tak zapewne
może zanucić każdy, kto widział premierę filmu stworzonego przez młodych filmowców na feryjnych warsztatach
w „ARTerii”.

Tydzień z filmem

Teatr na starych
fotografiach
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Ornontowic
o dostarczenie starych fotografii, plakatów, przedmiotów itp. związanych z działalnością teatru w Ornontowicach. Zbieramy także informacje o teatrze. Osoby,
które w jakikolwiek sposób mogą się przyczynić do
spisania historii prosimy o kontakt z „ARTerią” Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz pod
numerem tel. 32 23 54 698.







CZERWIONKA
DÊBIEÑSKO
czynne: pn-pt 7.00-20.00, soboty 8.00-14.00

MYJNIA

BEZDOTYKOWA

rocarczerwionka@interia.pl
www.oskp-rocar.pl

Szukasz aktualnych
informacji o Ornontowicach?
zapraszamy na

www.ornontowice.pl

