
 

 

                                                                       
 

                                                              
 

K A L E N D A R I U M  M A J O W E  
 

 
Sztuką jest umierać dla Ojczyzny,  
ale największą sztuką jest dobrze Ŝyć dla niej 
- Stefan Wyszyński 

1 Maja – Międzynarodowe Święto Pracy 
2 Maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja 

 

Zapraszamy wszystkich mieszka ńców na uroczyst ą Mszę Św. za Ojczyzn ę – 3 Maja o godz. 10 30 

oraz zach ęcamy do uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polsk iej. 
 

 
Informujemy, i Ŝ w ramach obchodów 20-lecia Gminy Ornontowice:  

• Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach 
organizują konkurs dla młodzieŜy na prezentację multimedialną o Gminie Ornontowice; 

• Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach ogłasza konkurs plastyczny „Ornontowice – nasza piękna mała 
ojczyzna”;  

• ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza do wzięcia w Konkursie fotograficznym 
„Ornontowice w obiektywie”. 

Szczegóły na www.ornontowice.pl 
 

Najpiękniejsze bzy Ornontowic 
Z okazji 20-lecia Gminy Ornontowice ogłoszony został konkurs „Najpiękniejsze bzy Ornontowic – 20-lecie Gminy 
Ornontowice”. Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych bzów posadzonych na terenie Ornontowic, podczas akcji 
organizowanej przez Urząd w latach 2003-2006, z okazji 700-lecia Ornontowic. Do konkursu moŜna zgłaszać się poprzez 
wypełnienie karty zgłoszenia w terminie, który pozwoli komisji przeprowadzić oględziny kwitnących bzów, jednak nie później 
niŜ do 20 maja br. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie www.ornontowice.pl. Zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie, dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody rzeczowe. 
 
W ramach obchodów 20-lecia Gminy 15 maja br. odb ędzie si ę Piknik rodzinny w Parku Ornontowickim . JuŜ dziś 
serdecznie zapraszamy.  
 
 
Z okazji Dnia Matki ARTeria  Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza do Gliwickiego Teatru Muzycznego  
na Spektakl „Wesoła Wdówka ” w dniu 26 maja br. godz. 1830. Szczegóły na www.centrumarteria.pl 
 
 
Wójt Gminy Ornontowice zawiadamia, i Ŝ do publicznej wiadomo ści podano wykaz nieruchomo ści przeznaczonej  
do dzier Ŝawy . Przedmiotem dzierŜawy jest działka oznaczona numerem 1484/294 o powierzchni 673 m2; działka ma 
kształt zbliŜony do prostokąta o wymiarach ok. 33 m x 21 m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
działka połoŜona jest w terenach mieszkaniowych (101 MN) oraz terenach stanowiących system komunikacji (23 KUl,  
04 KUz). Szczegółowe dane o nieruchomości moŜna znaleźć na tablicy ogłoszeń w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy 
Ornontowice przy ul. Zwycięstwa 26a, na pozostałych tablicach usytuowanych na terenie Gminy Ornontowice oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ornontowice.pl 
 
 

 
POLSKA BIEGA W ORNONTOWICACH 

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału juŜ w siódmej 
ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” . Tegoroczna edycja odbędzie się na terenie gminnego parku 
w Ornontowicach 15 maja br. o godz. 14 00. 
Zapisy rozpoczną się o godz. 1300 w biurze zawodów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców  
do licznego udziału. 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F O R M AC J E  R Ó śN E  
 

 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

Do końca maja br. w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach moŜna oglądać wystaw ę rękodzieła 
artystycznego mieszka ńców Gminy Ornontowice . Prezentujemy prace wykonane przez Panie: Jolantę Miśkowicz 
(wiklina papierowa, kwiaty z bibuły, decoupage, szydełkowane serwetki), Teresę Malczyk (haft krzyŜykowy) i Krystynę 
Wieczorek (haft krzyŜykowy). Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-17:30. Zapraszamy. 
 

Informujemy, Ŝe uruchomiona została nowa strona internetowa  Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Ornontowicach i Bibliotecznego Punktu Informacji: www.bibliotekaornontowice.pl .  

 

Na stronie dostępny jest katalog on-line (tj. ksiąŜek znajdujących się w Bibliotece), do którego naleŜy zalogować się 
jako gość, bez podawania hasła (przy pierwszym uruchomieniu katalogu na danym komputerze moŜe pojawić się 
ostrzeŜenie przed niezaufaną witryną, mimo tego prosimy przejść dalej i pobrać certyfikat bezpieczeństwa).  

 
W zakładce BPI jest m. in. baza firm, instytucji, organizacji działających na terenie Gminy Ornontowice (telefony, 
adresy, godziny otwarcia). Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania strony internetowej czy Biblioteki jako 
instytucji, prosimy pisać z poziomu: napisz do nas lub zadaj pytanie.  

 
W dniach 8-15 maja br . w całej Polsce obchodzony będzie Tydzień Bibliotek , pod hasłem przewodnim: „Biblioteka 
zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę”. Z tej okazji zapraszamy m. in. na warsztaty papiernicze prowadzone przez 
firmę Kalander, które odbędą się 10 maja  o godz. 945 i 1040. Będą równieŜ spotkania z czytelnikami, kiermasz taniej 
ksiąŜki, moŜliwość obejrzenia Kroniki Biblioteki. Podczas Tygodnia Bibliotek nie będą pobierane opłaty  
za przetrzymywanie ksiąŜek! Szczegóły na nowej stronie internetowej: www.bibliotekaornontowice.pl. 
 
 

Zainteresowanych wymianą poglądów kulturalnych zapraszamy na kolejne spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Kulturalnego , które odbędzie się 13 maja br. od godziny 16 30  
w czytelni ornontowickiej Gminnej Biblioteki Publicznej. Tematem przewodnim będzie 
„Adaptacje filmowe i ich pierwowzory literackie”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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