
 

 

                                                                       
 

 

WYBORY DO PARLAMENTU – 9 PA ŹDZIERNIKA 2011 
 

Informujemy, iŜ siedziba Obwodowych Komisji Wyborczych mie ści si ę w sali ARTerii  – Centrum Kultury i Promocji 
przy ul. Zwycięstwa 26a. Głosowanie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  przeprowadzone zostanie w ciągu jednego dnia tj. 9 października 2011r. i będzie odbywało się 
bez przerwy od godziny 7 00 do godziny 21 00. 
 

 
Wybrano najpi ękniejszą wieś na Śląsku –  

kolejne wyróŜnienie dla Gminy Ornontowice 
 

22 września br. w historycznym gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość 
wręczenia nagród w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego”. Konkurs 
organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego promuje 
działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia toŜsamości 
lokalnej mieszkańców wsi. Jego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez 
pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz 
pielęgnowanie środowiska naturalnego. W rywalizacji konkursowej uczestniczyło 30 gmin, 
zgłoszono 11 wsi, 8 zagród, 24 przedsięwzięcia odnowy wsi oraz 8 stron internetowych sołectw. 

W kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” Gmina Ornontowice otrzymała wyróŜnienie  
za „Rewitalizacj ę obiektu zabytkowego – Park Gminny” . 

 

 

Nasadzenia krzewów bzu na posesjach mieszka ńców 
Urząd Gminy informuje, iŜ w miesiącu październiku br. będą dosadzane krzewy bzu na posesjach mieszkańców, którzy 
zgłoszą taką potrzebę tj. u których krzewy nie zostały jeszcze posadzone bądź które obumarły. Jest to kontynuacja akcji 
sadzenia krzewów bzu, zapoczątkowana w 2003r. z okazji 700-lecia Ornontowic. Zgłoszenia przyjmuje Wydział 
Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami (pok. 311, nr tel. (32) 33-06-237 lub 33-06-229) w terminie do dnia  
7 października 2011r. 
 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w zajęciach Fitness  w kaŜdy wtorek  
o godzinie 1800 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ornontowicach. Wstęp 10 zł/osobę. 
 

 

2 października br. o godzinie 1500 na boisku sportowym przy ulicy Zwycięstwa 7b w Ornontowicach rozpocznie się Wielki 
Mecz piłki noŜnej: SAMORZĄDOWCY kontra MIESZKAŃCY GMINY. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego kibicowania druŜynom w sportowych zmaganiach. Mecz organizowany jest 
z okazji 20-lecia Gminy Ornontowice. 
 

 

GOSiR zachęca do korzystania z obiektów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Ornontowicach, na których będą się 
odbywały: 1) Orlik ul. Akacjowa  – zabawy dla najmłodszych (dzieci do lat 10), w kaŜdą środę o godzinie 1700; 

    2) Orlik ul. Okr ęŜna – zajęcia sportowe dla młodzieŜy (w wieku 10 – 16 lat), w kaŜdą sobotę o godzinie 1600. 
 
 

Kalendarium imprez w Arterii 
14.10.2011r., godz. 1700 – Wieczór filmowy  (3 filmy), 
15.10.2011r., godz. 1800 – Spektakl Teatru Naumiony „Marika ”, 
22.10.2011r., godz. 1900 – Koncert gitarowy  z pokazem tańca 
Flamenco (koncert kameralny z poczęstunkiem), 
29.10.2011r., godz.1930 – Biesiada Śląska z Duetem KARO  
(biesiada połączona z zabawą, poczęstunek). 

Szczegółowe informacje w siedzibie ARTerii Centrum Kultury  
                     i Promocji, tel. (32) 23-54-698 
 

 

Uwaga przedsi ębiorcy sprzedaj ący napoje alkoholowe 
Informujemy, iŜ z dniem 1 lipca 2011r. zmieniły się m.in. zapisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi. Dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaŜy napojów alkoholowych oznacza to, iŜ nie muszą juŜ 
uzyskiwać zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych, 
wystarczy jedynie dowód dokonania opłaty, który uprawnia do zakupu alkoholu w hurtowni u zaopatrującego dany punkt.  
 

 

INFORMACJA DOT. TERMINU SKŁADNIA WNIOSKÓW O PRZYZNA NIE STYPENDIUM SPECJALNEGO 
Informujemy wszystkich zainteresowanych przedszkolaków, uczniów i studentów, iŜ 15 października br.  mija termin 
składania wniosków o przyznanie stypendium 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”.  

ARTeria zaprasza na KURS TAŃCA 
TOWARZYSKIEGO (Tango, Quickstep, Foxtrot, 
Samba, Rumba, Pasodoble, Jive, Cha-cha-cha, 
Salsa, Walc angielski, Walc wiedeński). 12 zajęć 
po 1,5 godziny. Szczegółowe informacje  
w siedzibie ARTerii Centrum Kultury i Promocji,  
tel. (32) 23-54-698. 



   

 

 

 

 

 
 

I N F O R M A C J E  R Ó śN E  
 

 
 

Wójt Gminy Ornontowice ogłasza na dzie ń 19 PAŹDZIERNIKA 2011r. nast ępuj ące przetargi: 
□ II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 9/405 usytuowanego w Ornontowicach 
przy ul. śabik  o powierzchni 33,50 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 40.000,00 zł.  Wadium: 4.000,00 zł., Godzina przetargu: 10:00 
□ II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 9/408 usytuowanego w Ornontowicach 
przy ul. śabik  o powierzchni 27,70 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł.  Wadium: 3.000,00 zł., Godzina przetargu: 11:00 
□ II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  
nr 2830/12 przy ul. Skośnej w Ornontowicach o powierzchni 1.000 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł.  Wadium: 9.000,00 zł., Godzina przetargu: 14:00 
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
□ II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa uŜytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 2796/12 przy ul. Skośnej w Ornontowicach o powierzchni 594 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 30.000,00 zł.  Wadium: 3.500,00 zł., Godzina przetargu: 15:00 
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT. 
 

Wadium naleŜy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe UG Ornontowice nr 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009, w taki sposób, 
aby najpóźniej na 5 dni przed dniem, w którym odbywa się przetarg, tj. w dniu 14.10.2011 r., było zaksięgowane na koncie Gminy.  
 

Wójt Gminy Ornontowice ogłasza na dzie ń 27 PAŹDZIERNIKA 2011r. nast ępuj ące przetargi: 
□ I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 9/205 usytuowanego w Ornontowicach 
przy ul. śabik o powierzchni 33,50 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 48.000,00 zł.  Wadium: 4.800,00 zł., Godzina przetargu: 10:00 
□ I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4/8 usytuowanego w Ornontowicach  
przy ul. Akacjowej o powierzchni 48,40 m2 wraz z pomieszczeniem przynaleŜnym o powierzchni 3,90 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 95.000,00 zł.  Wadium: 10.000,00 zł., Godzina przetargu: 11:00 
 

Wadium naleŜy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe UG Ornontowice nr 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009, w taki sposób, 
aby najpóźniej na 6 dni przed dniem, w którym odbywa się przetarg, tj. w dniu 21.10.2011 r., było zaksięgowane na koncie Gminy.  
Wszystkie przetargi zostan ą przeprowadzone w sali nr 301 w budynku Urz ędu Gminy Ornontowice przy ul. Zwyci ęstwa 26a. 
Szczegółowych informacji na temat nieruchomo ści oraz regulaminów przetargów udzielaj ą pracownicy Wydziału 
Środowiska, Przedsi ębiorczo ści i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urz ędu Gminy oraz pod numerem telefonu (032) 
33-06-229. Pełna tre ść ogłosze ń, regulaminów przetargów oraz druki o świadcze ń dost ępne równie Ŝ na stronie internetowej 
www.bip.ornontowice.pl  
 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach podjęła działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych 
i starszych, wprowadzając nową usługę – „KSI ĄśKA NA TELEFON” . Osobom zainteresowanym z terenu naszej 
gminy bibliotekarze bezpłatnie dostarczą ksiąŜki do domu, w pierwszy czwartek miesi ąca. BliŜsze informacje moŜna 
uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (32) 336-13-90.  
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zakupiła kilkadziesiąt tytułów ksiąŜek, w tym bestsellery, powieści 
sensacyjne, kryminalne, obyczajowe, thrillery, horrory, literaturę fantastyczną, ksiąŜki oparte na faktach, literaturę 
popularnonaukową, bajki dla dzieci i powieści dla młodzieŜy. Zakup ksiąŜek został sfinansowany ze środków 
pozyskanych w ramach Programu MKiDN „Zakup nowo ści wydawniczych do bibliotek” . Szczegółowy spis nowości 
moŜna znaleźć na stronie internetowej: www.bibliotekaornontowice.pl, w zakładce Nowości wydawnicze. Przypominamy 
o moŜliwości rezerwacji ksiąŜek. Miłośników dobrej literatury zapraszamy do Biblioteki.  
 

Czytasz ksiąŜki? Oglądasz filmy? Chodzisz do teatru? PodróŜujesz? Podziel się swoimi spostrzeŜeniami i zostań 
naszym recenzentem. Odwiedź stronę internetową www.bibliotekaornontowice.pl i przeczytaj, co piszą inni (zakładka 
Recenzje czytelników).  
 

Do 7 października br.  moŜna głosować na najlepszą pracę plastyczną w konkursie „Moje wakacje 2011”. Głosowanie 
odbywa się w Bibliotece. Wśród osób oddających głosy zostaną rozlosowane nagrody ksiąŜkowe.  
 

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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