
 

 

                                                                       
 

                                                                 
Z okazji zbliŜających się Świąt Wielkanocnych, składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia:  
duŜo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego optymizmu 
oraz samych sukcesów.  

                                                 Kazimierz Adamczyk                  Tadeusz Zientek 
                           Wójt Gminy          Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

 

 
 
 

 

 

� Wójt Gminy Ornontowice zaprasza na Tryptyk Jana Pawła II - Papieski Wieczór z Muzyk ą i Poezj ą w dniu  
2 kwietnia br. o godz. 18 00 w sali ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. W tym dniu rozpoczynamy 
Obchody 20-lecia Gminy Ornontowice.  

� ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na Spektakl  „Marika”  w wykonaniu Teatru 
„Naumiony” 8 kwietnia br. o godz. 18 30.  Spektakl „Marika” Dariusza Dyrdy opowiada o losach wielopokoleniowej 
rodziny mieszkającej na śląskiej, przedwojennej wsi. Pierwsza część utrzymana w klimacie komedii przedstawia Ŝycie 
rodziny w okresie przedwojennym, ich losy, problemy dnia codziennego a takŜe marzenia i pierwsze miłości. W drugiej 
części ukazano problem rozbicia rodzin w trakcie wojennej zawieruchy. Spektakl porusza waŜny i ciągle powracający 
temat przynaleŜności Ślązaków do Polski a takŜe opowiada o przedwojennej historii Śląska. W przedstawieniu 
wykorzystano motywy śląskich obrzędów m.in. „Polterabendu”. Spektakl grany w gwarze śląskiej w wykonaniu Teatru 
„Naumiony” działającego przy ARTerii Centrum Kultury i Promocji z udziałem Kapeli „Śląskie Bajery” z Ornontowic. 
Bilety do nabycia w ARTerii w cenie 15 zł.  

� Zachęcamy do nabycia ART Cegiełki w cenie 2,50 zł i 10 zł. Dochód ze sprzedaŜy cegiełek zostanie przeznaczony  
na zakup i modernizację wyposaŜenia ARTerii.  

� ARTeria zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym „Ornontowice w obiektywie” . Na prace czekamy 
do 15 sierpnia br. Szczegóły konkursu na www.ornontowice.pl oraz www.centrumarteria.pl  

� Wzorem lat ubiegłych, informujemy mieszkańców naszej Gminy, Ŝe z dniem 30 kwietnia br. mija termin zgłaszania 
kandydatur do przyznania statuetek „Ornontowickie B zy” . Kandydatów do wyróŜnień zgłaszać moŜna poprzez 
Radę Gminy i jej komisje, Wójta Gminy, organizacje społeczne i stowarzyszenia, radę parafialną, instytucje i zakłady 
pracy. Wniosek o przyznanie statuetki „Ornontowickie Bzy” moŜna otrzymać w Biurze Obsługi Stron – parter, pokój 113 
albo pobrać ze strony internetowej: www.ornontowice.pl. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do aktywnego włączenia 
się w prace nad wytypowaniem osób szczególnie zasłuŜonych dla rozwoju Ornontowic. 

 

 

Z dniem 01.04.2011r. z powodu niskiej frekwencji PKS Rybnik likwiduje dwa kursy południowe , tj. Rybnik – Ornontowice 
godz. 1045, 1200; Ornontowice – Rybnik godz. 1135, 1250.  
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.ornontowice.pl  

 

 

                                  Chcemy darmowej a utostrady A1 w naszym regionie!!!  
Wesprzyj Apel do Ministra Infrastruktury. Podpis moŜna składać w:  
- Biurze Obsługi Stron UG Ornontowice (p. 113), 
- ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, 
- Gminnej Bibliotece Publicznej w Ornontowicach, 

- Zakładzie Gospodarki Komunalnej  
i Wodociągowej w Ornontowicach. 

 

 

Gminny O środek Sportu i Rekreacji  w Ornontowicach informuje, iŜ od 8 kwietnia br. zostają oficjalnie otwarte obiekty 
sportowe przy ulicy Akacjowej oraz przy ulicy OkręŜnej, zrealizowane w ramach projektu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
Korzystanie z obiektów dla grup zorganizowanych jest moŜliwe po wcześniejszej rezerwacji. Godziny otwarcia oraz 
regulamin korzystania z obiektu dostępny jest na stronie internetowej GOSiR-u (www.gosir.ornontowice.pl). 
 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich ch ętnych do udziału w zaj ęciach Fitness Aero Kickboxingu , 
które odbywają się w kaŜdy wtorek o godz. 1900 na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach.  

Wydział Rozwoju i Inwestycji UG Ornontowice informuje, iŜ w dniu 23 marca br.  
na targach „ŚWIATŁO 2010” w Warszawie, Gmina Ornontowice odebrała  
dwa wyró Ŝnienia w konkursie „Na najlepiej o świetlon ą gmin ę i miasto 2010 roku”   
w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za oświetlenie placów zabaw 
na terenie Gminy oraz w kategorii „Oświetlenie obiektów sportowych” za oświetlenie 
boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Akacjowej. Konkurs jest organizowany przez 
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Polski Związek Producentów Przemysłu 
Oświetleniowego oraz Gazetę Samorządu i Administracji.  
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Gminny Ośrodek Zdrowia informuje mieszkańców Gminy Ornontowice i pacjentów spoza Ornontowic, Ŝe istnieje 
moŜliwość wykonywania następujących rodzajów badań USG: 

• jamy brzusznej, 
• tarczycy, 
• jąder, 
• piersi, 

• tkanki miękkiej – „tłuszczaki”, 
gangliony itp., 

• dołu podkolanowego – torbiel 
Bakera,  

 
 
 
 
 

• szyi (węzły chłonne), 
• ślinianek, 
• dopochwowe, po uzgodnieniu 

z ginekologiem. 

USG jamy brzusznej jest bezpłatne (ze skierowaniem od lekarza rodzinnego). Pozostałe badania wykonywane  
są odpłatnie, zgodnie z cennikiem znajdującym się na drzwiach gabinetu lekarskiego. Rejestracja pod nr tel.:  
32 235-50-15. 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA 
 

Rodzaj 
świadczenia Nazwa świadczeniodawcy Miejsce 

udzielania Ulica Telefon 

W sytuacji nagłego zachorowania pomoc lekarsk ą moŜna uzyska ć codziennie w godzinach  
od 18.00 do 8.00 a w soboty, niedziele i święta przez cał ą dob ę m.in. w: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Powiatowy w Mikołowie 

Mikołów Waryńskiego 4 32 325-75-46                                           
32 325-76-00 

Szpital w Knurowie Knurów Niepodległości 8 32 331-92-80 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
MEDIPOZ Sp. z o.o. 

Czerwionka-
Leszczyny 3 Maja 36c 32 431-29-74 

NOCNA  
I ŚWIĄTECZNA 

OPIEKA 
LEKARSKA 

Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w śorach Sp. z o.o. śory Dąbrowskiego 20 32 434-12-40 

W sytuacji zagro Ŝenia Ŝycia pomoc lekarsk ą moŜna uzyska ć 

Państwowe Ratownictwo Medyczne Mikołów   32 226-21-00 

STAN NAGŁEGO 
ZAGROśENIA 

ZDROWIA               
999 Państwowe Ratownictwo Medyczne Knurów   32 331-92-80 

PRZEWÓZ 
PACJENTA  

NA ZLECENIE 
LEKARZA POZ 

W celu uzyskania bezpłatnej usługi Pogotowia 
Ratunkowego na przewóz pacjenta z miejsca 

zamieszkania do szpitala na zlecenie lekarza poz 
Katowice   32 609-31-13 

 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach ogłasza konkurs plastyczny „Ornontowice – nasza pi ękna, mała 
ojczyzna” , przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Gminy Ornontowice. Konkurs trwa od 4 kwietnia do 27 maja 
br.  Regulamin konkursu będzie dostępny w Bibliotece oraz na stronie internetowej www.bibliotekaornontowice.bloog.pl. 
 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach organizują 
konkurs dla młodzie Ŝy na prezentacj ę multimedialn ą o Gminie Ornontowice . Termin konkursu: 
4 kwiecie ń – 10 czerwiec br . Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Ornontowice. 
 

- Zainteresowanych wymianą poglądów kulturalnych zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Kulturalnego , które odbędzie się 15 kwietnia br. od godziny 16 30 w czytelni ornontowickiej Gminnej Biblioteki 
Publicznej. Myślą przewodnią będzie „Kilka słów o mojej ulubionej ksiąŜce”. 
 

- Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza mieszkańców do obejrzenia wystawy r ękodzieła 
artystycznego mieszka ńców Ornontowic . Wystawę moŜna oglądać w czytelni biblioteki, od 4 kwietnia do 27 maja 
br. , od poniedziałku do piątku, w godz. 730-1730. 
 

 

Wybory do Śląskiej Izby Rolniczej – 3 kwietnia br. w godz. 8 00-1800. 
Informujemy, iŜ w dniu 3 kwietnia br. w budynku ART-erii Centrum Kultury i Promocji zostaną przeprowadzone wybory 
do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej. 
 

 

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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