
 

 

                                                                       
                                                 

 

 

 

Urząd Gminy Ornontowice prosi o zapoznanie si ę właścicieli nieruchomo ści z wyło Ŝonym do publicznego wgl ądu 
projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przest rzennego Gminy Ornontowice . Zapraszamy jednocześnie  
do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie Planu Miejscowego rozwiązaniami, która odbędzie w dniu 
05.09.2011r. o godz. 1700 na Sali ART-erii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach.  
 

 

Gminno – Parafialne Do Ŝynki 
W dniu 11 września br.  odbędą się Gminno – Parafialne DoŜynki w Ornontowicach, na które serdecznie zapraszamy.  
O godz. 1500 zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. Część oficjalna i artystyczna będzie miała miejsce na sali ARTerii Centrum 
Kultury i Promocji w Ornontowicach. 
 

 

PasaŜerowie doje ŜdŜający do Rybnika 
Od dnia 16.08.2011r. MZK z siedzib ą w Jastrz ębiu Zdroju  na wniosek Wójta Gminy Ornontowice oraz Burmistrza Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wprowadziło zmiany w kursowaniu autobusów na liniach: 309, 310 i 311B . 
W ciągu miesiąca Związek będzie oczekiwał na pisemne wnioski pasaŜerów co do ewentualnej korekty godzin w rozkładzie jazdy 
(moŜna równieŜ zgłosić: w tut. Urzędzie Gminy - na piśmie). 
Aktualne rozkłady jazdy znajdują się na stronie internetowej www.ornontowice.pl (w zakładce: komunikacja). 
 

 

Serdecznie zapraszamy na zajęcia organizowane przez ARTeri ę Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach  w roku 
szkolnym 2011/2012. Proponujemy następujące zajęcia: 1. Zajęcia fotograficzne (dla młodzieŜy i dorosłych). 2. Zajęcia filmowe 
(dla młodzieŜy i dorosłych). 3. Zajęcia taneczne. 4. Zajęcia muzyczne w dotychczasowej formie: śpiew, gitara (równieŜ 
elektryczna), perkusja, pianino, keyboard, flet. Liczba zgłoszeń zdecyduje o otwarciu danych zajęć. Szczegółowe informacje  
w ARTerii pod nr tel. (32) 23-54-698 w godzinach od 800 do 1600. 
 

 

 

25 sierpnia br. na Zamku Królewskim  
w Warszawie  odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród w konkursie Modernizacja Roku 2010 . 
Inwestycje zgłoszone przez Wydział Rozwoju  

i Inwestycji tj.: „Modernizacja pomieszczeń Gminnego 
Domu Kultury i Biblioteki” oraz „Rewitalizacja Parku 
Gminnego” zostały finalistami konkursu. W kategorii 
„Tereny Zielone” za Rewitalizacj ę Parku Gminnego 

Gmina Ornontowice otrzymała wyró Ŝnienie . 
Szczegółowe informacje odnośnie konkursu 

zamieścimy w kolejnym numerze.            
 

 

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje o  moŜliwo ści ubiegania si ę o pomoc materialn ą  
dla uczniów. Formy oferowanej pomocy: 
- STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM  – przyznawane miesięcznie na rok szkolny, dla uczniów  
i słuchaczy kolegiów, zamieszkałych na terenie Gminy Ornontowice, w których gospodarstwie domowym dochód nie przekracza 
ustawowego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej – 351 zł na osobę w rodzinie lub 477 zł 
w przypadku osoby samotnie gospodarującej; 
- ZASIŁEK SZKOLNY – przyznawany jednorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji losowej w rodzinie ucznia  
lub słuchacza zamieszkałego na terenie Ornontowic, niezaleŜnie od miesięcznej wysokości dochodu; 
Więcej informacji na stronie internetowej www.ornontowice.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

 

Do 16 wrze śnia br . Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach przyjmuje prace dzieci i młodzieŜy w ramach wakacyjnego 
konkursu plastycznego „MOJE WAKACJE 2011” . Przypominamy: zadaniem uczestników jest wykonanie w dowolnej technice 
pracy plastycznej przedstawiającej wspomnienia z wakacji. Oceny prac dokonają czytelnicy przychodzący do Biblioteki, w okresie 
19-30 września br. Szczegóły w Bibliotece lub na stronie internetowej www.bibliotekaornontowice.pl. 
 

Zainteresowanych wymianą poglądów o kulturze i świecie zapraszamy na pierwsze powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Kulturalnego , które odbędzie się 23 września (pi ątek)  o stałej godzinie 1630. W miłej atmosferze i świetnym towarzystwie,  
tym razem będziemy dyskutować o wakacyjnych wojaŜach, ciekawych lekturach na wyjazdy oraz imprezach kulturalnych 
organizowanych w czasie trwania wakacji. Mile widziane fotografie i pamiątki z wypraw. Wszystkich chętnych - zapraszamy ! 
 

Biblioteka zachęca młodzieŜ i dorosłych do udziału w konkursie „Wiem wszystko o Ornontowicach ”. Konkurs ma formę 
krzyŜówki, która zostanie udostępniona w dniach 12-30 września 2011r. w Bibliotece i na stronie internetowej 
www.bibliotekaornontowice.pl. KrzyŜówki wraz z rozwiązaniami naleŜy dostarczać osobiście, za pośrednictwem e-mail lub pocztą 
tradycyjną, w terminie do 30 września br. (liczy się data wysłania). Na zwycięzców czekają nagrody ksiąŜkowe. 

Apel do Mieszka ńców Ornontowic !!! 
Deszczowe dni w połączeniu ze słoneczną, czasami wręcz upalną aurą słuŜą naszej przyrodzie. Jednak oznacza  
to równieŜ bujne wzrastanie trawy, co czasami bywa dość kłopotliwe. Stąd mój apel, aby zadbać równieŜ o przydroŜne 
rowy, znajdujące się w pobliŜu posesji. JuŜ nie tylko chodzi mi o kwestie estetyczne, ale przede wszystkim o ich waŜne 
znaczenie w razie obfitych opadów.                                                          Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy Ornontowice 
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Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia, iŜ do publicznej wiadomości podano wykaz nieruchomo ści przeznaczonej do dzier Ŝawy. 
Przedmiotem dzierŜawy jest działka oznaczona numerem 499/259 o powierzchni 5120 m2 i kształcie zbliŜonym do kwadratu  
o wymiarach ok. 72 m x 72 m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka połoŜona jest w terenach 
mieszkaniowych (159 MN) oraz w terenie dróg lokalnych (15 KUl). UWAGA ! Działka przeznaczona do wykorzystania wył ącznie 
w celach rolniczych.  Szczegółowe dane o nieruchomości moŜna znaleźć na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy 
Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ornontowice.pl 
 

 

Gminny O środek Zdrowia  zachęca od 05.09.2011r. do profilaktycznych szczepie ń przeciwko grypie w cenie 35zł  (w tym koszt 
szczepionki VAXIGRYP). Od 05.09.2011r. rozpoczyna działalność gabinet masa Ŝu (w tym masaŜ limfatyczny). Gabinet będzie 
czynny: poniedziałek, środa, piątek od 700 do 1200, wtorek, czwartek od 1230 do 1730. Usługi będą wykonywane odpłatnie zgodnie  
z cennikiem wywieszonym w Ośrodku. 
 

 

Gminny O środek Pomocy Społecznej  przypomina, Ŝe od 1 stycznia 2012r., prawo jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka ponownie uzaleŜnione będzie od przedstawienia przez osobę 
ubiegającą się zaświadczenia, Ŝe matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niŜ od 10 tygodnia ciąŜy  
do dnia porodu. 
 

GOPS informuje, iŜ od 1 sierpnia moŜna składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,  
zaś od 1 września wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego  wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2011/2012. Dodatkowe 
informacje moŜna uzyskać w siedzibie GOPS oraz pod nr tel. 32/ 33-06-231. 
 

Punkt Konsultacyjny  czynny jest w kaŜdy wtorek w godz. 1600-1800 w siedzibie GOZ w pokoju nr 24. W punkcie przyjmują: 1 i 3 
wtorek m-ca – psycholog Krzysztof Kruszyński, 2 wtorek m-ca – prawnik Joanna Pieczarka – Swadźba, 4 i 5 wtorek m-ca – 
psycholog Katarzyna Lasińska-Matyjasik. 
 

 

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa juŜ wkrótce uruchomi kolejny nabór wniosków ,,Ró Ŝnicowanie w kierunku 
działalno ści nierolniczej”. Celem działania jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocja zatrudnienia poza 
rolnictwem na obszarach wiejskich. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy naszej Gminy Ornontowice jeŜeli chcą podjąć lub rozwijać 
działalność w zakresie np.: usług dla gospodarstw rolnych, usług dla ludności, usług transportowych i komunalnych, przetwórstwa 
produktów rolnych itp. Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR Częstochowa 
tel. 32/ 325-01-51, 32/ 218-00-49 oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Mikołowie tel. 32/ 226-66-30. 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa juŜ wkrótce uruchomi kolejny nabór wniosków ,,Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsi ębiorstw”. Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości  
i wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Szczegółowych informacji dla mieszkańców Gminy Ornontowice udziela Powiatowy 
Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR Częstochowa tel. 32/ 325-01-51, 32/ 218-00-49 oraz Biuro Powiatowe ARiMR  
w Mikołowie tel. 32/ 226-66-30. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych  
przy produkcji mięsa przeznaczonego na uŜytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 1370) rolnik przy produkcji mi ęsa na u Ŝytek własny 
winien poinformowa ć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tychach o zamiarz e przeprowadzenia uboju z wyprzedzeniem  
24-godzinnym: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tychach ul. Powstańców 27, 43-100 Tychy (tel. 32/ 227-04-13). 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26.05.2010 r. w sprawie wysokości kar pienięŜnych za naruszenie 
przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 93, poz. 600) określa karę w wysokości od 100 zł do 2000 zł  
za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na uŜytek własny, czyli brak zgłoszenia Powiatowemu Lekarzowi 
Weterynarii. Dodatkowo nadmienić równieŜ naleŜy, Ŝe osoby prowadzące produkcję mięsa na uŜytek własny nie mogą  
go wprowadzać na rynek dla osób trzecich i mogą podlegać karze w kwocie od 100 zł do 5000 zł. 
 

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków  
i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno Ŝyjących przeciwko w ściekli źnie  (Dz. U. Nr 142 poz. 1509) Śląski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, Ŝe w dniach: 01.09-10.09.2011r. na obszarze Województwa 
Śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno Ŝyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie 
kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów. 
 

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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