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KONKURS NA BABÊ
WIELKANOCN¥
Wzorem biegłych lat na niespełna tydzień przed świętami w ARTerii
Centrum Kultury i Promocji odbył się Konkurs na babę wielkanocną
pod Patronatem Wójta Gminy Kazimierza Adamczyka.
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Zdrowych i radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim Mieszkańcom Ornontowic

życzą

Radni z Klubu GiP Ornontowice
Kazimierz Adamczyk, Tadeusz Zientek, Ryszard Milanowski,

Sławomir Bijak, Janina Kozioł, Eugeniusz Kaczor,
Grzegorz Pałka, Franciszek Gołąb, Wojciech Kubicki,

Symeon Rzymski, Łukasz Machulik i Ryszard Zieliński

Wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom Ornontowic
życzenia głębokich przeżyć płynących z przeżywania

Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego
składają w imieniu

Radnych Rady Gminy Ornontowice,
Kierownictwa i Pracowników Urzędu Gminy oraz własnym

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Zientek

Wójt Gminy Ornontowice
Kazimierz Adamczyk

Przewodniczący
Rady Powiatu
Eryk Muszer

Pełnych zdrowia,
radości i spokoju

Świąt Wielkanocnych,
miłego wypoczynku w rodzinnym gronie
oraz wiosennego optymizmu i energii

życzą
Starosta

Mikołowski
Henryk Jaroszek

!"#$%&"' )*&+"+),-"+. /%0$0 10',+23- 45676 8&9

= 5 % < ' ( F G ,



 ;<= <+*>*?>@AB  !  *+ , 20304  !  %5'(&6 ./01

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Granicznej i Nowej
Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęły się prace budowla-
ne w terenie w związku z realizacją zadania pod nazwą Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach.

7 marca w ARTerii Centrum Kultury i Promocji odby-
ło się Walne Zebranie Spółki Wodnej w Ornontowi-
cach. Tematem zebrania jak co roku było przedsta-
wienie sprawozdań oraz bieżących spraw z działal-
ności Spółki za rok 2017.

Spó³ka Wodna
po Walnym Zebraniu

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wszystkie informacje związane z organizacją zbliżających się
wyborów do organów stanowiących jednostki samorządu te-
rytorialnego są na bieżąco zamieszczane i aktualizowane
w Biuletynie Informacji Publicznej naszej gminy (www.bip.or-
nontowice.pl) w zakładce: WYBORY � Wybory samorządo-
we 2018 � informacje ogólne; Wybory samorządowe 2018
w Ornontowicach; Kodeks wyborczy), a także na tablicy ogło-
szeń, zlokalizowanej przy boisku GKS �Gwarek�, w pobliżu
ul. Zwycięstwa 7b (za wyjątkiem Kodeksu wyborczego z uwagi
na jego obszerność � 259 stron).

I@79.$9; &'<.*(C/ * 6&1$4
@$2$9; ?'=9* 6&178+#5/*2 6&174
/'8.*9109$ J5&108) C#').$
:$0D#$: B'/*#52 /C,#5 ?&-15
61#)-& !(&6,-.$&A ,7?' 154
+#-69- !)$&(1;%-& 4&6;2EA
.5917<.*(5 !$81*52) K&'8'4
/*+(5A B&178+*-@*'&91'=9* *
G'+6'85&(* G&).#5%* L&1-8)
G%*.$ <;%@.'E :1@@#$5F0GA
6&178+#5/*9*7<* M!M NO'<74
+25/ K%*52$P 4 H0G,1#,I&
:;)6E * !'()-#G& /0@0)&
'&51 (*7&'/.*(5 >1*52) Q1(C8
GC&.*91$9; RQ! Q:S: ('65<4
.* NO)8&$(P 410@)& :@&G'0:

J?'8.*7 1 6'&108(*7% 174
@&5.*5 +6&5/'185.*7 1 81*54
25<.'=9* J5&108) 6&178+#5/*2
,7?' 6&17/'8.*9109$ T: Q('4
67(A 6&'#'(C2 M'%*+,* U7/*4
1$,.7, '891$#525 +7(&7#5&1
<&'1'& 9;%@1=A 15= +6&5/'14

Dowóz dzieci niepe³nosprawnych
do szkó³ i placówek przedszkolnych
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. �Pra-
wo oświatowe� (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) obowiązkiem każ-
dej gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom
pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wycho-
waniem przedszkolnym bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wy-
chowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wy-
chowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opie-
kuna na zasadach określonych w umowie zawartej pomię-
dzy wójtem gminy a rodzicami, jeżeli dowożenie zapew-
niają rodzice.

Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci zamieszkałych na
terenie naszej Gminy odbywa się w formie:
! przewozu grupowego zorganizowanego przez Gminę, w ra-
mach przeprowadzonego przetargu przewoźników, bądź za-
pytania ofertowego skierowanego do przewoźników,
oraz
! zwrot kosztów dowozu ucznia, na zasadach określonych
w umowie zawartej pomiędzy wójtem gminy a rodzicami, je-
żeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Co roku w uchwale budżetowej gmina zabezpiecza na dowóz
dzieci do placówek oświatowych, o których mowa w cyto-
wanej ustawie, ponad 80 tys. zł. W ramach realizacji przed-
miotowego obowiązku w roku szkolnym 2017/2018 z gminy
Ornontowice dowożone są dzieci do szkół i placówek w Knu-
rowie, Mikołowie, Katowicach, Wyrach i Gliwicach.

W sumie z zorganizowanej formy dowozu dzieci do szkół
i przedszkoli obecnie korzysta dziesięcioro dzieci oraz dwoje
dzieci, dowożonych jest przez swoich rodziców w ramach za-
wartych umów z gminą.

Działania zmierzające do organizacji przewozu dzieci do szkół
i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 i kolejne, podejmowa-
ne są już w maju, w związku z powyższym, prosimy wszyst-
kich Rodziców zainteresowanych organizacją dowozu dziecka
do szkoły bądź przedszkola o złożenie w Urzędzie Gminy Or-
nontowice (pokój nr 111, parter) wniosku w sprawie przyzna-
nia bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do przed-
szkola/szkoły na rok szkolny wraz z załącznikami. Druk wnio-
sku dostępny jest na stronie internetowej gminy www.ornon-
towice.pl w panelu Dla mieszkańców, dalej Edukacja, dalej
Dowóz dzieci do szkół lub można go pobrać osobiście w Urzę-
dzie Gminy Ornontowice � pokój nr 111 parter lub w pokoju
207 na I piętrze, w godzinach pracy Urzędu. Kompletny wnio-
sek należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na
nowy rok szkolny.
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Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Andaluzyjskie flamenco i tradycyj-
ne Indie wypełniły dźwiękiem salę
ARTerii Centrum Kultury i Promo-
cji w Ornontowicach. 23 marca od-
wiedzili nas muzycy z projektem
Indialucja. Mogliśmy zanurzyć się
głęboko w folklor tak barwnych
krajów jak Hiszpania i Indie.
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ZAPRASZAMY DO
ŚWIĄTYNI DUMANIA
Świątynia Dumania � Park Archanioła otwarta będzie
od 31 marca 2018 r. (tj. Wielka Sobota) oraz w każdą
następną sobotę i niedzielę w godz. 8.00�20.00. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedza-
nia tego wyjątkowego miejsca.

Indialucia, mieszanka
hiszpañsko-indyjska
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/ ?&$ .5 #7<7V'.*7: >$D)&),09$ 6'8915+
6&17&/ .5)91$9*7<7A ('&1$+#5,09 17 +674
9,5<.$9; 5&()+1$ '@+7&/59,*A '97.*5<*

/ ,5(* +6'+C@ 6'+1917?C<.7 (<5+$ +#'4
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(' 8'+('.520 '(51,0 8' 159*7=.*5.*5
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?&@&)-.'& H&",-&$8 U)#'& !(&6,-.$
'&51 !='1#%-$& /;="&:
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,06192/<$" 08'(0" ,5 O,/($ =,29(3 =$86C
.,0<9 1"=83<$8 ($% 12$8<$3 P , K1,A9C
0/?EL 1,(0/3, <$8.$8A8+ ('"=$A$-29 ($%
</ 06"5/?E 2$3,-?$+ 158618<$" 23,5,-?$
18 (0/6,-?$) i %C/* _: !'m.*5(: c79;0
%5&('/0 '&.'.#'/*9(*7?' E75#&) ,7+#
81*525.*7 %7#'80 6&59$ ?&)6'/7,A +#08
#7D 6'%$+2$ .5 +67(#5(< 7/'<)'/52$:
_ #$% &517% 6&597 6&17@*7?52$ @)&1<*4
/*7A 5 5(#'&1$ 5%5#'&1$ %)+*7<* +*- *%
/ 672.* 6'=/*-9*F: I+#5#791.$ 7V7(#
6&59$ Za 5(#'&C/ 1'@591$%$ ,)D
/(&C#97 .5 +97.*7 SUE7&** c7.#&)%
M)<#)&$ * B&'%'9,* / I&.'.#'/*959;:
! NQ159)P )+2$+1$%$ %)1$(- .5
D$/'A 1'@591$%$ #5(D7 6' &51 6*7&/4
+1$ 5(#'&C/ E75#&) n5)%*'.7?'
/ 9;'&7'?&5V*59; #5.791.$9; i #' 7V7(#
*9; /+6C26&59$ 1 #5.97&17%A +1$02&5
G#6 ?&),-#3%$16:

�Szac� przed premier¹

Teatr Naumiony przygotowuje nową produkcję. Spektakl pod tytułem
�Szac� premierowo zaprezentowany zostanie widowni 14 kwietnia.
To kolejny po uwielbianych przez publiczność �Kopidole� i �Hebamie�
spektakl, w którym aktorzy wraz z reżyserką Iwoną Woźniak powra-
cają do śląskiej gwary, obyczajowości i tradycji.

E$% &517% *9; 6&595 ('.97.#&'/525
+*- /'(C2 <'+) * %*2'=9* i 8/C9; .*74
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M³odzie¿owy Festiwal
Nauki w Miko³owie

Siglany 2018
1 marca uczniowie Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego wzięli udział
w Powiatowych Zawodach w Nar-
ciarstwie Alpejskim Wisła � Sigla-
ny 2018 pod opieką Łukasza Hau-
ke, Iwony Sznapka, Grzegorza Zu-
ber i Karola Zuber.

n5+* )91.*'/*7 15,-<* .5+#-6),097 <'(5#$3
!*.8$/*8)<5.*7 __ %*7,+97 i +&a /15

%$;D g+1('25 6'8+#5/'/5hAd
! 8&)D$.'/' __ %*7,+97 9;2'69C/

/ +(2581*73 +&a /1%$;D8 b&>&2 ?;5
)#$8 +1,I&2 4&,I'1$8 Y06&%-
+1#)-3& 0)&- ?&61" _."%$1 g+1('25
6'8+#5/'/5hA

!8&)D$.'/' ___ %*7,+97 81*7/910#
/ +(2581*73 !''&c]-1&2$03%$&8 ]05
61'1$& ]-1&2$03%$&8 H1$@0)1& ?;5
)-1$8 4&;"1'& b#1'#)@8 +&)"#'&

:6#),-#$8 +&2=0)-&@& :D.)&c+0'15
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! 8&)D$.'/' ___ %*7,+97 9;2'69C/
/ +(2581*73 4&3#2 :-&"&8 ]061'1$
:-0",8 ?)-.%-@0> 4&D1#)0$8 :#7&5
%@1&' +1#)-3&8 <&$;7 d(-1#7"1$8
+&@#;%- _."%$1 g?*%.51,)%h:
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%* G%*.$ '&51 ?&61"031 41#),I&"# 15
1'&?5.*1'/5.*7 #&5.+6'&#) .5 15/'8$
.5&9*5&+(*7 8<5 )91.*C/ J7+6'2) Q1('<4
.'4B&178+1('<.7?':

7" 36&*2/*

L91.*'/*7 /+6C<.*7 1 '6*7().5%*
!''Q 4)0>&%$& 1 ^"R71#@Q 9#31,$Q
6&1$?'#'/5<* +#'*+('A .5 (#C&$% 915+ +*-
9'V.02 +*- /+#791: L917+#.*9$ 6&178+#54
/*<* +6'+'@$ <*917.*5 +6&178 /*7<) <5#:
j'D.5 @$2' 1'@591$F /$('.5.0 &-(-A
.5 (#C&7, 151.591'.' +$+#7% 8/).5+#4
('/$A <*91$82'A (5<()<5#'&A 17?5&7(
1 (5<()<5#'&7% g.*7(#C&1$ .*7 /*781*74
<*A D7 #5(*7 17?5&(* (*78$= @$2$hA #7<7V'.
('%C&('/$A <56#'6 i /25+.'&-91.*7
/$('.5.$ 6&171 )91.*C/ * /*7<7 *..$9;
+6'+'@C/ <*917.*5:

o7+#*/5<'/* #'/5&1$+1$2$ 8/5 ('.4
()&+$A / (#C&$9; .5+15 %2'81*7D &C/.*7D
/1*-25 )81*52: >' I&.'.#'/*9 /&C9*<*
1 .5?&'80 15 #&179*7 %*7,+97 / ('.()&4
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!"#$%&'(#) ?0@&)7& g(<: ___5h8 ?)-.%-5

@0> +1#",-&)#$ g(<: ___5h8 +0'1$& +&"5
,I#),-.$ g(<: ___5hA U-&7#"& d&G;%- g(<:
___5h * H#)0'1$& F1"'#) g(<: ___@h:

J ('<7* / ('.()&+*7 6<5+#$91.$% 8&)4
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.5 * /$&CD.*'.5 15 6&597 %2'81*7D$:

14 marca młodzież gimnazjalna oraz klasy VII z naszego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego kolejny raz uczestniczyli w Młodzieżowym Festi-
walu Nauki w Mikołowie. Tematem tegorocznego dziesiątego już fe-
stiwalu było hasło �Qvo vadis homo sapiens�.

Magik w ARTerii
25 marca sala ARTerii zamieniła się
w magiczny zakątek dzięki nie-
zwykłemu pokazowi magii i iluzji
w wykonaniu Marcina Gogołowi-
cza, który był uczestnikiem popu-
larnego programu �Mam Talent�.
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Jednym z głównych sponsorów
sekcji kobiet GKS �Gwarek� jest
firma zajmująca się sprowadza-
niem i remontem mercedesów
�Merc-Lux Rzymski�. Dzięki jej
hojności mogłyśmy rozpocząć li-
gowe rozgrywki w całkiem no-
wym komplecie stroi sportowych.
Wsparcie ze strony firmy bardzo
nam pomogło w rozwoju. Zawod-
niczki, mające problemy finanso-
we, mogły uczestniczyć w ubie-
głorocznym obozie.
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GKS GWAREK ORNONTOWICE � SEKCJA KOBIET

£¹czy nas pasja cz. II
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NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO
W MIKOŁOWIE

informuje, że emeryci i renciści, którzy nie osiągnęli innych
dochodów oprócz emerytury czy renty i zostali rozliczeni
przez organ rentowy na formularzu PIT-40A, a jednocześnie
chcą tylko przekazać 1% podatku dla wybranej organizacji
pożytku publicznego, mogą to uczynić bez składania zezna-
nia, poprzez złożenie oświadczenia na formularzu PIT-OP.
Jego wypełnienie jest znacznie prostsze niż sporządzenie
zeznania rocznego.

Na podstawie takiego oświadczenia PIT-OP, urząd skarbowy
samodzielnie wyliczy kwotę 1 procenta podatku i przekaże ją na
wskazaną w oświadczeniu organizację pożytku publicznego.

Druki te można pobrać w urzędzie skarbowym lub na stro-
nie internetowej portalu podatkowego.

Zachęcam do skorzystania z tego prostszego sposobu wspo-
magania organizacji pożytku publicznego.

K  O  M  U  N  I  K  A  T
URZĘDU SKARBOWEGO

W MIKOŁOWIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje,
że termin do złożenia zeznań o wysokości dochodów
osiągniętych w 2017 r. oraz do wpłaty wynikających
z nich zobowiązań upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Zeznania podatkowe można złożyć w następujący sposób:
1. przesłać drogą elektroniczną korzystając z portali: www.e-

deklaracje.gov.pl lub www.finanse.mf.gov.pl
2. przesłać do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem poczty

na adres: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie, 43-
190 Mikołów, ul. Hubera 4,

3. złożyć osobiście w siedzibie organu podatkowego w godzi-
nach pracy Urzędu, tj.:
� w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00.
� od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,
� w dniach 26 i 27 kwietnia 2018 r. w godzinach od 7.00 do 17.00.

W siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie przygotowane
zostało stanowisko komputerowe z dostępem do internetu,
gdzie można złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

W dniu 11 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Ornontowice w go-
dzinach od 10.30 do 14.30 zostanie uruchomiony specjalny punkt
rozliczenia PIT, w którym pracownicy Urzędu Skarbowego po-
mogą w elektronicznym złożeniu zeznania podatkowego.

Wpłat kwot rocznego podatku dochodowego należy dokonywać:
! na konto Urzędu Skarbowego w Mikołowie: NBP O/O KA-

TOWICE Nr 81 1010 1212 3068 4122 2300 0000 lub
! w punkcie kasowym Mikołowskiego Banku Spółdzielczego

mieszczącym się w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie, czyn-
nym w dniach pracy Urzędu w godzinach:
� poniedziałek od 7.30 do 16.00,
� wtorek-piątek od 7.30 do 14.00.

Informacje dotyczące rozliczenia rocznego podatników podat-
ku dochodowego od osób fizycznych uzyskać można pod nu-
merami telefonów:
� Urzędu Skarbowego w Mikołowie: 32 32 46-120
� Krajowej Informacji Podatkowej:
* 801 055 055 dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
* 22 330 0330 dla połączeń z telefonów komórkowych,
* 48 22 330 0330 dla połączeń z zagranicy.
Na Portalu Podatkowym została uruchomiona usługa �Zadaj
pytanie�, gdzie można napisać e-mail do ekspertów z Krajo-
wej Informacji Skarbowej w sprawie rozliczenia PIT. Aby otrzy-
mać odpowiedź do 30 kwietnia 2018 r. należy zadać pytanie
najpóźniej do 24 kwietnia 2018 r.

I N F O R M A C J A
o zmianie stawki opłaty

za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

W związku z Uchwałą Nr XL/345/18 Rady Gminy Ornonto-
wice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi
na wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi w gminie Ornontowice, od 1 kwiet-
nia 2018 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny stawka opłaty będzie wynosiła:
1. za pierwsze pięć osób stawka opłaty wynosi 15,00 zł mie-
sięcznie/osobę,
2. za szóstą i koleje osoby stawka opłaty wynosi 7,50 zł mie-
sięcznie/osobę.

Ustalono wyższą stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie
są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysoko-
ści 30,00 zł miesięcznie/osobę.
Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia
nowej deklaracji.

Do mieszkańców zostaną wysłane zawiadomienia o obowią-
zującej od 1 kwietnia 2018 r. wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.
Szczegółowych informacji udziela Zakład Gospodarki Zasoba-
mi Gminy � tel. 32 235-45-45.

I N F O R M A C J A
o dodatkowej usłudze

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/346/18 Rady Gminy Ornon-
towice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia rodzajów
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia
oraz wysokości cen za te usługi od 1 kwietnia 2018 r. dla zain-
teresowanych mieszkańców na terenie gminy świadczona bę-
dzie odpłatnie dodatkowa usługa polegająca na odbiorze bez-
pośrednio sprzed posesji odpadów ulegających biodegradacji
(odpadów BIO) i ich zagospodarowaniu w specjalnie oznaczo-
nych workach. Pracownicy odbierający odpady podjadą tylko
i wyłącznie pod te posesje, dla których zostanie wystawiony
dokument potwierdzający zapłatę za worki. Odpady wystawio-
ne przez pozostałych mieszkańców oraz w innych workach nie
będą odbierane. Worki będą sprzedawane w Zakładzie Gospo-
darki Zasobami Gminy mieszczącym się w budynku urzędu
gminy na III piętrze. Cena za worek wynosi 9,70 zł/szt.

Odpady odbierane będą jeden raz w miesiącu przez cały rok zgod-
nie z przedstawionym poniżej harmonogramem na 2018 r.:
2018-04-18, 2018-05-16, 2018-06-20, 2018-07-18, 2018-08-22,
2018-09-19, 2018-10-17, 2018-11-21, 2018-12-19

Worki należy wystawić najpóźniej w dniu ich odbioru do godz.
6.00 przed posesją w miejscu widocznym dla pracowników
(pracownicy nie maja prawa wchodzenia na teren posesji).
W przypadku późniejszego wystawienia worków, zgłoszenia
nieodebrania odpadów nie będą realizowane. Szczegółowych
informacji udziela Zakład Gospodarki Zasobami Gminy � tel.
32 235-45-45.

Informacja PSZOK Ornontowice
Uprzejmie informujemy mieszkańców, że dnia 31 mar-
ca 2018 r. (Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Ornontowicach przy
ul. Brzozowej będzie nieczynny.
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Sprawd� termin wa¿no�ci
swojego dowodu osobistego!

Wszystkie dowody osobiste wydawane są z określo-
nym terminem ważności, który wskazany jest w pra-
wym dolnym rogu dokumentu. Dowody osobiste wy-
dawane są na okres 10 lat, a dla dzieci do 5 roku życia
na 5 lat od daty wydania. Wniosek o wydanie dowodu
osobistego można złożyć osobiście lub przez Internet.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć oso-
biście w siedzibie organu dowolnej gminy w Polsce, nieza-
leżnie od miejsca naszego zameldowania. Składa się go na
podpisanym własnoręcznie, specjalnym formularzu, który
może być wypełniony przez wnioskodawcę lub przez pracow-
nika organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę
danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego należy złożyć
urzędzie osobiście, nie później jednak niż na 30 dni przed upły-
wem terminu ważności dokumentu. Od 1 stycznia 2010 r.
dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

Aby złożyć wniosek przez Internet trzeba wejść na stronę
www.epuap.gov.pl, następnie kliknąć w zamieszczony na sa-
mej górze baner. Potem należy zalogować się przy pomocy
Profilu Zaufanego (eGO) oraz wypełnić formularz, załączyć
zdjęcie i wysłać do urzędu.

Konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu
elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfika-
tem. Profil zaufany można jednak szybko i bezpłatnie założyć
on-line, potwierdzając za pomocą bankowości elektronicznej
lub w Urzędzie Miasta Orzesze.

Przypominamy, że dowody osobiste,
którym upłynął termin ważności są NIEWAŻNE!!!
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Z A P R A S Z A M Y
GRUPA AA �ŚRODEK� � ORNONTOWICE, ul. Zamkowa 4

(salki przy probostwie), śr. godz. 20.00
PIK AA Katowice, ul. Warszawska 6 pok. 202

tel. 32 725-74-04 od pn. do pt. godz. 17.00-20.00
Infolinia 801-033-242

e-mail pik001@aa.org.pl       strona www.aa.org.pl

PUNKT KONSULTACYJNY
PSYCHOLOG � Dominika Liszka
1 i 3 wtorek miesiąca godz. 16.00-18.00

 
PRAWNIK � Joanna Swadźba
1 i 3  środa miesiąca godz. 16.15-18.15

 
Z porady skorzystać mogą osoby uzależnione, członkowie ich
rodzin, sprawcy oraz ofiary przemocy oraz inne osoby mające
problemy rodzinne, wychowawcze lub emocjonalne. Dodatko-
wych informacji dotyczących Punktu Konsultacyjnego udziela
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Żabik 9/
6 i 9 � tel. 32 235-45-03, 794-403-158, 796-076-480.
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