
 

 

                                                                       
 

    

                              8 Marca ...                              8 Marca ...                              8 Marca ...                              8 Marca ...    
    

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złoŜyć wszystkim Paniom najserdeczniejsze Ŝyczenia 

uśmiechu, który rozpromienia najbardziej pochmurny dzień, radości, satysfakcji  

i zadowolenia z własnych dokonań a takŜe wiele ciepła, zrozumienia i efektywnej 

samorealizacji.  

                                                                     Wójt Gminy 
                                                     Kazimierz Adamczyk 

 

 
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, iŜ w dniu 1 marca 2011r. rozpoczyna się obchód przedspisowy, który jest 
początkiem prac trzech rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2011   
na terenie Gminy Ornontowice. Obchód przedspisowy zakończy się w dniu 17 marca br. Jego celem jest 
weryfikacja istnienia budynków i uzupełnienie wykazu o brakujące punkty adresowe. W tym czasie 
rachmistrze nie będą odwiedzali Państwa domów, lecz jedynie będą sprawdzali ich istnienie w terenie. 
Natomiast sam spis trwał będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca br.  i w tym czasie Państwa domy odwiedzą 
rachmistrze spisowi. Istnieje takŜe moŜliwość samospisu poprzez internet, bądź spis telefoniczny przez ankieterów 
statystycznych.  
 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodoci ągowej informuje, Ŝe w związku z kończącym się okresem rozliczeniowym oraz 
zmianą taryf za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, pod koniec lutego 2011r. przeprowadzone zostaną odczyty 
wodomierzy na terenie Ornontowic. Osoby, u których dotychczas nie dokonano odczytu, proszone są o skontaktowanie się 
z Zakładem pod numerem telefonu (32) 336-12-33 w celu ustalenia terminu odczytu. Nowe ksiąŜeczki będą dostarczone  
do mieszkańców na początku marca. Taryfy obowi ązujące od 1 marca 2011r.:  

� Woda   4,07 zł + 8% VAT = 4,40 zł 
� Opłata stała  4 zł + 8% VAT = 4,32 zł 
� Ścieki   4,12 zł + 8% VAT = 4,45 zł 

Przypominamy równieŜ, Ŝe od miesiąca marca ubiegłego roku nastąpiła zmiana numeru konta bankowego. KaŜdy odbiorca  
ma indywidualny numer, na który naleŜy wpłacać naleŜności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.  
 
 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNAN IE STYPENDIUM SPECJALNEGO 
 

Informujemy wszystkich zainteresowanych przedszkola ków, uczniów i studentów, i Ŝ 15 marca 2011r. 
mija termin składania wniosków o przyznanie stypend ium specjalnego. 
Wnioski moŜna pobrać ze strony internetowej www.bip.ornontowice.pl z panelu „Załatw sprawę” i dalej 
„Pobierz druk” lub w pok. 207, I piętro Urzędu Gminy Ornontowice.  
Treść regulaminu dotyczącego przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego znajduje się na stronie 
internetowej www.ornontowice.pl w panelu „Edukacja”, dalej „Stypendia” – „Stypendia specjalne”. 
 

 
W dniach od 7 do 11 marca  br. w godzinach od 930 do 1130 w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka zostanie 
zorganizowany „Tydzie ń otwarty”  dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. Zapraszamy dzieci do wspólnych 
zabaw. Rodzicom zostanie przedstawiona organizacja pracy przedszkola oraz oferta dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńcza. 
 



 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M AC J E  R Ó śN E  
 

 

Informacja nt. bezpłatnych bada ń mammograficznych 
 

NZOZ MAMMO-MED Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych (80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104) zaprasza  
na bezpłatne badania mammograficzne. W dniu 1 marca br.  mammobus będzie ustawiony za budynkiem Urzędu 
Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi obj ęte są Panie od 50-tego  
do 69-tego roku Ŝycia, które nie miały wykonywanych bada ń w ci ągu ostatnich 2 lat . Badania finansowane są 
przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Przed przystąpieniem do badania, Panie wypełniają 
specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez 
lekarzy. Panie powinny mieć ze sobą dowód osobisty. Wynik badania zostanie przesłany pocztą na adres domowy  
po ok. 14 dniach. Zdjęcia opisywane są przez dwóch doświadczonych lekarzy radiologów posiadających drugi stopień 
specjalizacji.  

Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu: (58) 325 76 02; (58) 325 76 05. 
 
 

Biesiada Karnawałowa 
 

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach serdecznie zaprasza mieszkańców  
na BIESIADĘ KARNAWAŁOW Ą, która odbędzie się 3 marca br. w „Tłusty Czwartek”  w sali Arterii – Centrum Kultury  
i Promocji. Czas trwania imprezy: 1800 – 2100. Bilety do nabycia w sekretariacie Gimnazjum. Oprawa muzyczna  
w wykonaniu Kapeli JORGUSIE. 
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach organizuje w terminie 4-29 kwietnia br.  wystaw ę rękodzieła 
artystycznego mieszka ńców Ornontowic . Osoby zainteresowane wystawieniem swoich prac, prosimy o przyniesienie 
ich do biblioteki w terminie do 29 marca br. lub o kontakt z bibliotekarzami pod nr tel.: (32) 336-13-90. 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza zainteresowanych 
mieszkańców na spotkanie organizacyjne „Dyskusyjnego Klubu Kulturalnego ”, 
które odbędzie się 10 marca br., o godzinie 16 30 w czytelni Biblioteki. Jeśli lubicie 
czytać, oglądacie duŜo filmów, chodzicie do teatru czy na koncerty i macie ochotę 
podzielić się z innymi wraŜeniami z tych wydarzeń, to właśnie miejsce dla Was! Jeśli 
czujecie się na siłach pisać recenzje wydarzeń, w których bierzecie udział lub 
literatury, którą czytacie, macie okazję się wykazać! Na spotkaniu uzyskacie bliŜsze 

informacje o idei, jaka przyświeca utworzeniu KDD; będziecie mogli przedstawić swoje pomysły dotyczące tematów 
spotkań oraz sposoby ich realizacji. Wiek nie gra roli! Zapraszamy wszystkich! 

 

Prosimy osoby, które posiadają stare zdj ęcia  przedstawiające budynek Ornontowickiej Biblioteki Publicznej (dawnej 
gromadzkiej), jej wnętrz lub byłych pracowników biblioteki, o przyniesienie ich do biblioteki (gwarantujemy szybki zwrot) 
lub zeskanowanie i przesłanie na adres mailowy: biborn@interia.pl. Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem 
telefonu (32) 336-13-90. 
 

 
Zaproszenie na szkolenie dla rolników 

 

Urząd Gminy Ornontowice i Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie zaprasza producentów rolnych 
ubiegających się o dopłaty bezpośrednie na szkolenie w dniu 9 marca br. o godz. 10 00 do ARTerii - Centrum Kultury  
i Promocji w Ornontowicach. W programie szkolenia pracownicy ARMIR w Mikołowie przedstawią nowe zasady 
wypełniania wniosków powierzchniowych.  
 

 
 

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  
 


