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Dziękujemy za udział w ankiecie!

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety badającej preferencje i oczekiwania Mieszkańców
w związku z opracowywaniem Strategii  Rozwoju Gminy Ornontowice na lata 2018-2025. Ankieta była
dostępna w terminie 29.06 do 9.07.2018 r. i wzięło w niej udział 91 respondentów. Wyniki ankiety będą
stanowiły jedną z podstaw budowania nowej Strategii Rozwoju Gminy.

*****************************************************************************************************************
Krajowy trening sprawności syren alarmowych

Urząd Gminy Ornontowice informuje mieszkańców, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostanie
przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i
alarmowania  ludności,  połączony  z  upamiętnieniem  obchodów  74.  rocznicy  wybuchu  Powstania
Warszawskiego. W związku z powyższym, w tym dniu zostaną uruchomione syreny alarmowe na terenie
Gminy  Ornontowice,  które  będą  emitowały  dźwięk  ciągły  trwający  trzy  minuty  oznaczający  odwołanie
alarmu. 

*****************************************************************************************************************

75. edycja Tour de Pologne – 6 sierpnia – utrudnienia w ruchu!

W  związku  z  zaplanowaną  75.  edycją  Tour  de  Pologne  informujemy,  że  w  ramach  trzeciego  etapu  wyścigu
tj. 06.08.2018 r., który rozpoczyna się na Stadionie Śląskim w Chorzowie a kończy w Zabrzu, kolarze przejadą przez
Ornontowice ulicą Bujakowską w kierunku Orzesza. Z uwagi na powyższe, w tym dniu nastąpią utrudnienia w ruchu
w godz. 15:30 – 17:00 na drodze DW925 (ul. Bujakowska). Zapraszamy do dopingowania zawodników uczestniczących
w wyścigu!

*****************************************************************************************************************
Informacja z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

Dyrektor  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Gminie  Ornontowice  zaprasza  wszystkich  rodziców  dzieci
uczęszczających do Przedszkola im. Kubusia Puchatka na spotkanie, które odbędzie się w dniu  3 września 2018 r.
o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej byłego gimnazjum. 

*****************************************************************************************************************
Nieruchomości na sprzedaż w drodze przetargu!

Jeżeli  poszukujesz  działki  pod  usługi  nie  zwlekaj  i  zapoznaj  się  z  ofertą  sprzedaży  działek  w  Ornontowicach.  
3 września br. odbędą się przetargi na sprzedaż: 

• niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 6 działek o łącznej powierzchni 0,7212 ha przy ul.
Skośnej. Grunty są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone są pod usługi,
takie jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe,  administracyjne,
gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu;

• niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami:
2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe
terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi
biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. 

Aktualne  oferty  sprzedaży  nieruchomości  można  sprawdzić  na  stronie  internetowej  www.  bip.  ornontowice.pl  .
Szczegółowych  informacji  udzielają  pracownicy  Wydziału  Środowiska,  Przedsiębiorczości  i  Gospodarki  Gruntami
w godzinach pracy Urzędu Gminy, pod numerem telefonu (32) 33 06 229. 
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