
 

INFORMACJE RÓŻNE

Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice
Urząd Gminy Ornontowice informuje, że zakończyły się prace związane z przebudową sieci wodociągowej w gminie
Ornontowice  (ul.  Kolejowa,  etap  III  oraz  ul.  Solarnia,  etap  II).  Przebudowa sieci  wodociągowej  przy  ul.  Kolejowej
obejmowała budynki o numerach od 183 do 189 o łącznej długości sieci 403mb oraz 3 hydranty nadziemne. Budowa
sieci wodociągowej wzdłuż ul. Solarnia obejmowała odcinek o dł. 143mb wraz z 1 hydrantem nadziemnym począwszy
od ul. Zachodniej. W związku z prowadzoną inwestycją dziękujemy wszystkim mieszkańcom oraz osobom przyjezdnym
za wyrozumiałość, cierpliwość oraz za zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym
pracami budowlanymi.

Informacja dot. spraw związanych z gospodarką odpadami
Od 1  listopada br.  wszystkie  sprawy  związane  z  gospodarką  odpadami  należy  zgłaszać  w  Referacie  Gospodarki
Odpadami  (III  piętro,  pok.  nr  412)  pod  nr  tel.:  (32)  330-62-35;  (32)  330-62-36  oraz  mailowo  pod  adresem:
michal.cieply@ornontowice.pl,  joanna.zyszka@ornontowice.pl.  W  związku  z  zaistniałą  zmianą,  przy
dokonywaniu opłaty  za odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów komunalnych jako odbiorcę w tytule  przelewu należy
podawać: Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice. Numery indywidualnych kont pozostają
bez zmian. 

AZBEST – obowiązek złożenia informacji
Przypominamy właścicielom nieruchomości, na których wykorzystywany lub magazynowany jest azbest, o ustawowym
obowiązku corocznego przedkładania Wójtowi Gminy, do dnia 31 stycznia, informacji o wyrobach zawierających azbest.
Informację sporządza się w 2 egzemplarzach, na drukach określonych rozporządzeniem - jeden egzemplarz przedkłada
się w formie pisemnej Wójtowi, drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia
następnej  informacji.  Druk  „Informacji  o  wyrobach  zawierających  azbest” dostępny  jest  w  Wydziale  Środowiska,
Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy (pok. 108) oraz na stronie internetowej (www.ornontowice.pl)
w zakładce: Dla mieszkańców/Ochrona środowiska.

Informacje z Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat wraz z rodzicami/dziadkami/opiekunami
na Biblioteczne  animacje.  Będzie  dużo  zabawy,  czytania,  rysowania,  a  zajęcia  poprowadzi Joanna
Sodzawiczny /Animacje  Cioci  Asi/. Najbliższe spotkanie  pt.  „Święta tuż,  tuż...” odbędzie  się  12 grudnia 2018 r.
(w środę) o godz. 10:00 w bibliotece. Wstęp wolny!

Biblioteka zaprasza dzieci na Warsztaty świąteczne. Odbędą się one w kolejne piątki 7 i 14 grudnia 2018 r., o godz.
16:00  w bibliotece. Na zajęciach będziemy wykonywać ozdoby choinkowe z masy porcelanowej i wyszywane kartki
świąteczne. Zajęcia  są  bezpłatne,  dzieci  muszą  jedynie  przynieść  część  materiałów  -  szczegóły  na  plakatach,
w bibliotece lub na www.bibliotekaornontowice.pl. Obowiązują zapisy pod nr tel. (32) 336-13-90. Wykonane prace dzieci
zabierają do domu. 

Biblioteka przypomina, że do końca grudnia  2018 r. na trzylatków (dzieci urodzonych w 2015 r.) czekają niezwykłe
prezenty: wyprawka czytelnicza, zawierająca broszurę dla rodziców i publikację „Pierwsze wiersze dla...” oraz Karta
Małego Czytelnika do zbierania naklejek za wypożyczanie książek. Rodziców, którzy jeszcze nie włączyli się do akcji,
gorąco do tego zachęcamy! Udział w niej jest bezpłatny, a dziecku daje wiele radości. Zapraszamy!

Zmiana numeru linii autobusowej 605
Miejski  Zarząd  Komunikacji  w  Tychach  informuje,  że  w  związku  z  wprowadzeniem  unikatowości  numeracji  linii
autobusowych,  organizowanych  przez  organizatorów publicznego  transportu  zbiorowego  działających  na  obszarze
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, od dnia 01.12.2018 r. zmianie ulegnie oznaczenie linii komunikacyjnej: linia 605
relacji Mikołów Dworzec PKP-Orzesze Szkoła przyjmuje nr 505.

I stopień zagrożenia antyterrorystycznego ,,ALFA”
Informujemy mieszkańców gminy, że ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa w czasie obrad 24. Sesji Konferencji
Stron Ramowej Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP 24) od północy z dnia 25 na 26 listopada w woj. śląskim
oraz m. Kraków obowiązuje  pierwszy stopień zagrożenia antyterrorystycznego ALFA. Wszystkie niepokojące sygnały
należy zgłaszać policji za pośrednictwem nr 112 lub 997. Pierwszy stopień alarmowy ALFA będzie obowiązywał przez
okres trwania COP 24 – od 26 listopada do 15 grudnia.

Koło Łowieckie „SZARAK” - zmiany terminów polowań
W  związku  z  Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  11.10.2018  r.  w  sprawie
wprowadzenia  czasowego  zakazu  noszenia  broni  i  przemieszczania  jej  w  stanie  rozładowanym  na  obszarze
województwa śląskiego i małopolskiego w okresie od 01.12.2018 r. do 15.12.2018 r., Koło Łowieckie „SZARAK” Knurów
informuje, że polowania zbiorowe odbędą się w dniach 23.12.2018 r. oraz 30.12.2018 r.

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