
 

 

                                                                       
 

 

 

    

   Zachęcamy 
 do flagowania! 
 

 

JuŜ 2 listopada br.  ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na Koncert Zaduszkowy  ku pamięci 
Artystów. Wstęp wolny. Start o godz. 18.00. Wystąpią zespoły z ARTerii i Przyjaciele. Zapraszamy!  
 
 

Zapraszamy wszystkich absolwentów i byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Ornontowicach na Uroczyste Obchody 
Jubileuszu 60-lecia Szkoły , które odbędą się 5 listopada 2011r.  o godzinie 1600 na terenie Szkoły Podstawowej  
im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice. Zapewniamy mile spędzony czas, pełen wspomnień. 
Plan obchodów: 
� 03.11.2011r. o godzinie 1700 (czwartek) - uroczysta Msza Święta z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej im. Karola 

Miarki w Gminie Ornontowice; 
� 05.11.2011r. od godziny 1600 „Dzień Otwarty” dla wszystkich absolwentów i byłych pracowników naszej szkoły. 

 

 
Najlepsza Przestrze ń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 

w Ornontowicach !!!  
 

28 października br. Gmina Ornontowice odebrała Nagrod ę Marszałka 
Województwa Śląskiego za Rewitalizacj ę obiektu zabytkowego – Park Gminny w Ornontowicach  
w kategorii „ Rewitalizacja przestrzeni” za wykreowanie urokliwego miejsca wypoczynku,  
za rozwi ązania formalne i materiałowe adekwatne do skali i w pisuj ące si ę w kontekst miejsca, 
zaprojektowane z du Ŝą kultur ą i dbało ścią o detal. 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 – to coroczny, otwarty konkurs  
pod patronatem Marszałka, którego celem jest promocja dobrej jakości realizacji urbanistycznych  
i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa, promocja wysokiej jakości 
przestrzeni publicznych jako miejsc sprzyjających wzmacnianiu kontaktów społecznych, podnoszenie 
świadomości społecznej w zakresie kształtowania i jakości przestrzeni, poprawa wizerunku województwa  

i wzrost jego konkurencyjności poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych oraz środowiska zamieszkania, 
przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej oraz zjawiskom kryzysowym. 
Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich 
Oddział Katowice oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice. Na tegoroczną – 12 edycję konkursu – 
wpłynęło 60 zgłoszeń z 34 gmin.  
 
 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice zaprasza na tydzie ń otwarty w Przedszkolu  w dniach 
od 21 do 25.11.2011r . w godzinach 930 – 1130. 
 
 

Rada Rodziców przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach zaprasza mieszkańców Ornontowic na doroczny 
jesienny WIECZÓR KABARETOWY , który odbędzie się 17 listopada (czwartek) o godz. 18 00 na sali gimnastycznej 
Gimnazjum . W programie występy uznanego kabaretu DNO  oraz występy kabaretowe uczniów naszej szkoły.  
Bilety w cenie 25 zł do nabycia u przedstawicieli Rady Rodziców i w Sekretariacie Gimnazjum.  
 
 

Od dnia 03.10.2011 zmieniły się godziny urz ędowania Poczty  w Gminie Ornontowice. Poczta będzie otwarta  
w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek 830 -1530;środa, czwartek, piątek 1100 – 1800. 
 
 

Wymiana dowodów osobistych 
 

W związku z upływającym terminem waŜności dowodów osobistych wydanych w latach 2001-2002, przypominamy  
o składaniu wniosków o wydanie nowych dokumentów. W celu wymiany dowodu naleŜy zgłosić się osobiście do Urzędu 
Gminy. Do wniosku naleŜy dołączyć dwie aktualne fotografie i posiadany dowód osobisty. Czas oczekiwania na nowy 
dokument, wynosi 1 miesiąc. Data waŜności dowodu osobistego umieszczona jest na awersie dokumentu (strona  
ze zdjęciem). 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA  
 „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” – Cyprian Kamil Norwid 

 

Informujemy wszystkich mieszkańców, iŜ w dniu 11 listopada br. o godz. 10 30 w ornontowickim 
kościele parafialnym zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. za Ojczyzn ę, na którą wszystkich 
serdecznie zapraszamy. 

Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy 
          Tadeusz Zientek                         Kazimierz Adamczyk 
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Wójt Gminy Ornontowice ogłasza na dzie ń 21 LISTOPADA 2011r. nast ępujące przetargi: 

□ I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 9/104 usytuowanego  
w Ornontowicach przy ul. śabik o powierzchni 33,30 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 51.000,00 zł. Wadium: 5.100,00 zł. Godzina przetargu: 1030 

□ I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 13/210 usytuowanego  
w Ornontowicach przy ul. śabik o powierzchni 33,30 m2 

Cena wywoławcza nieruchomości: 47.000,00 zł. Wadium: 4.700,00 zł. Godzina przetargu: 1130 

 

Wadium naleŜy wpłacić w pieniądzu na konto depozytowe Urzędu Gminy 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 16.11.2011r., 
było zaksięgowane na koncie Gminy. Przetargi zostan ą przeprowadzone w sali nr 301 w budynku Urz ędu Gminy 
Ornontowice przy ul. Zwyci ęstwa 26a. 
Szczegółowych informacji na temat nieruchomości oraz regulaminów przetargów udzielają pracownicy Wydziału 
Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami w godzinach pracy Urzędu Gminy oraz pod numerem telefonu 
(32) 33-06-229. Pełna treść ogłoszeń, regulaminów przetargów oraz druki oświadczeń dostępne równieŜ na stronie 
internetowej www.bip.ornontowice.pl 

 
 

Informacje Gminnego O środka Zdrowia w Ornontowicach 
 

Gminny Ośrodek Zdrowia zaprasza do profilaktycznych szczepie ń przeciwko grypie w cenie 35,00 zł. Ośrodek 
zaprasza równieŜ do skorzystania z gabinetu masaŜu, gabinetu fizykoterapii i wykonywanych na miejscu badań USG.  
Informujemy, Ŝe Laboratorium czynne jest od godziny 600 do godz. 900 

 
 

Szkolenie dla rolników 
 
 

W dniu 23 listopada 2011 r. o godzinie 1000 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odbędzie się 
szkolenie specjalistyczne dla rolników. Tematy szkolenia: 

1. GMO i co dalej? 
2. Poplony – dodatkowe korzyści a programy rolnośrodowiskowe. 
3. Znaczenie roślin strączkowych w pozyskiwaniu białka paszowego. 

Wykładowcy: Krystian Brząkalik i Tomasz Motyka – Doradcy ŚODR w Częstochowie. Na szkolenie zapraszają 
organizatorzy: Urząd Gminy Ornontowice i PZDR Mikołów. 
 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza do obejrzenia Wystawy r ękodzieła artystycznego 
mieszka ńców Ornontowic . Zobaczyć moŜna 32 obrazy wykonane haftem krzyŜykowym przez Janinę Kałka i ElŜbietę 
Szymura oraz koszyczki z wikliny papierowej i malowane szkło wykonane przez Urszulę Chlebosz. Wystawa jest 
otwarta do końca listopada br., w dniach i godzinach pracy Biblioteki (od poniedziałku do piątku, w godz. 730-1730). 
 
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zachęca mieszkańców do korzystania z nowej usługi: „KSI ĄśKA NA 
TELEFON” . Usługa kierowana jest do osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych, nie mających 
moŜliwości przyjścia do Biblioteki. KsiąŜki są dostarczane przez bibliotekarzy do domu, w kaŜdy pierwszy czwartek 
miesi ąca. Zamówienia oraz bliŜsze informacje moŜna uzyskać pod numerem telefonu: (32) 336-13-90. Usługa jest 
bezpłatna! 
 

 

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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