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                                                Program Rodzina 500+

W Gminie Ornontowice realizacją Programu Rodzina 500+ będzie zajmował się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej zlokalizowany przy ul. Żabik 9 lok. 6 i 9. Wnioski  można składać od 1 kwietnia br.
osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju nr 9 w godzinach: 

- poniedziałek – środa 8.00-17.00
- czwartek 7.00-15.00
- piątek 7.00-13.00.

Wnioski można także składać elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia, za pomocą systemu teleinformatycznego
ZUS lub za pomocą systemów teleinformatycznych banków krajowych. 

Druki wniosków w formie papierowej są udostępnione w siedzibie GOPS od dnia 29 marca 2016 r. Wnioski można
pobrać również ze strony internetowej www.ornontowice.pl (zakładka Program Rodzina 500+).

           Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Ornontowice

Zapraszamy Państwa do wirtualnego spaceru po Gminie Ornontowice oraz pozostałych
Gminach  Powiatu  Mikołowskiego,  który  powstał  jako  element  podstrategii  Promocja
w  ramach  wspólnego  projektu  pn.  „J-ednolita  S-trategia  T-erytorialna  =  spójny  obszar
funkcjonalny  powiatu  mikołowskiego  poprzez  wzmocnienie  mechanizmów  efektywnej
współpracy JST”. 

W Gminie Ornontowice odwiedzić mogą Państwo wiele ciekawych miejsc w ramach wirtualnego spaceru z panoramami
360°, zdjęciami 2D oraz serwisem informacyjnym o odwiedzanych obiektach. W wielu lokalizacjach znajdą Państwo
odwołania do dalszych informacji  na dedykowanych stronach internetowych. Na stronie Urzędu Gminy Ornontowice
http://www.ornontowice.pl/ należy kliknąć w baner znajdujący się po lewej stronie.  Bezpośredni link do wirtualnego
spaceru: http://spacer.ornontowice.pl/

Tereny usługowe na sprzedaż! Ogłoszono przetarg!

Jeżeli  poszukujesz  miejsca  na  swoją  działalność  gospodarczą  proponujemy  nieruchomość  gruntową  przy  ulicy
Skośnej w Ornontowicach. Informujemy, iż Gmina Ornontowice wystawiła na sprzedaż nieruchomość składającą się
z 6 działek o łącznej powierzchni 0,7212 ha. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Działki są niezabudowane, nieogrodzone, zlokalizowane w otoczeniu zabudowy przemysłowej JSW S.A. KWK „Budryk”
oraz w pobliżu stacji paliw, myjni, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz boiska sportowego. Nieruchomość bezpośrednio
położona przy drodze tj. ul. Skośnej, posiada dostęp do energii elektrycznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej. Dojazd
do autostrady A1 zajmuje 5 min, do Mikołowa oraz Gliwic 20 min, do Katowic 30 min. Położona jest poza wpływami
eksploatacji górniczej, teren jest niezadrzewiony. Podstawowe przeznaczenie terenu to zabudowa usługowa, taka jak:
obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie,
fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Dodatkowych informacji w sprawie ogłoszenia przetargu
udziela Wydział Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Ornontowice (nr telefonu: 32 33
06 229).
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INFORMACJE RÓŻNE

Dowody osobiste

Przypominamy,  że  od  1  marca  2015  r.  obowiązuje  nowy  dowód  osobisty  obsługiwany  przez  System  Rejestrów
Państwowych.
Co nowego zawiera dowód osobisty?  Pojawiło  się szereg nowych  zabezpieczeń -  m.in.  dwukrotnie  powtórzone
zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Dowód
osobisty potwierdza o  polskim obywatelstwie posiadacza i zawiera opisy pól w języku angielskim.
Czego nie zawiera dowód osobisty?  Zniknął adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie
trzeba wymieniać dowodu. Nie ma także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. 
Nowa  fotografia  do  dowodu.  Fotografia  w  dowodzie  osobistym  jest  taka  sama  jak  ta,  która  obowiązuje
w paszportach. Zdjęcie  dołączone  do  wniosku  powinno  być  wykonane nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  dniem
złożenia wniosku.
Wniosek o nowy dowód można złożyć w dowolnej gminie.  Dowód można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy,
niezależnie  od  meldunku.  Dotychczas  mogliśmy  to  zrobić  tylko  w  urzędzie  właściwym  dla  naszego  miejsca
zameldowania.  Nasz  nowy  dokument  odbierzemy w tym samym urzędzie,  w  którym złożyliśmy  wniosek. Wniosek
o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku.
Zmiana  adresu  zameldowania posiadacza  dowodu  osobistego  nie  stanowi  podstawy  do  jego  wymiany.
Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności
wymiany  dokumentów.  Pamiętaj!  Unieważnionym  dowodem  osobistym  nie  można  się  posługiwać. Dowód
osobisty,  zgłoszony jako utracony,  jest  nieodwracalnie  unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych.  Poza tym,
informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen,
a  także  wykazu  unieważnionych  dowodów  osobistych.  Posługiwanie  się  dowodem  osobistym,  zgłoszonym  jako
utracony,  może więc  powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania  granic  lub
dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Pamiętajmy, że każdorazowe zgłoszenie zgubienia
dowodu osobistego niesie za sobą konieczność złożenia wniosku o nowy dokument tożsamości.

Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach

22 lutego 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja boiska o nawierzchni
syntetycznej  w Ornontowicach” w  ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata
2007-2013 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna” Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”.  Całkowity koszt
projektu  został  oszacowany  na  kwotę  423  095,05  złotych,  z  czego  85%  kosztów  kwalifikowalnych  zostanie
sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, a 15% to wkład własny Gminy
Ornontowice. Etapy realizacji projektu:
- Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007-2013: 01.06.2008 r.
- Realizacja zadania ze środków własnych: 31.07.2008 r.-08.10.2008 r.
- Przyjęcie do dofinansowania (refundacji): 19.01.2016 r.
Przedsięwzięcie miało na celu modernizację przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

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

 Zakład Gospodarki Zasobami Gminy – sprawy z zakresu realizacji ustawy śmieciowej: (32) 235-45-45
 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: 727-032-236; nr alarmowy: 112
 zgłoszenia     bezpańskich     psów: (32) 33-06-237, (32) 33-06-229 w godzinach pracy Urzędu. Po godzinach pracy Urzędu należy dzwonić
na Komisariat  Policji w Orzeszu (32) 32-48-610 lub do Przychodni Weterynaryjnej „OMNIWET” lek. A. Tabacki (32) 22-15-669.

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