
 

INFORMACJE RÓŻNE

                                                    Kasztanowce znów chronione przed szkodnikiem

W tym roku, wzorem lat poprzednich, po raz kolejny podjęto działania mające na celu zmniejszenie 
i eliminację populacji szrotówka kasztanowcowiaczka. Gmina Ornontowice prowadzi takie działania
od  2007  roku,  co  znacząco  przyczynia  się  do  zachowania  żywotności  i  poprawy  kondycji  11
kasztanowców na terenie Parku Gminnego oraz Świątyni Dumania – Parku Archanioła. Wykonano
już pierwsze prace polegające na montażu taśm lepowych na pniach kasztanowców, służących do
wyłapywania szkodnika oraz wabików feromonowych, które mają za zadanie zwabianie samców
szrotówka.  Docelowo mają  być  wykonane jeszcze  dwa montaże  taśm i  wabików.  Zadanie  jest
dofinansowane w części z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej
w Katowicach. W dniu 27.04.2018 r. Zarząd Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji. Umowa
(w  wysokości  80%  kosztów  kwalifikowanych)  będzie  obejmować  ochronę  9  drzew  gatunku
kasztanowiec biały, rosnących na terenie Zabytkowego Założenia Pałacowo-Parkowego.

Parafia pw. św. Michała Archanioła oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji zapraszają do udziału
w konkursie fotograficznym „Przydrożne krzyże Ornontowic”

Szczegółowe  informacje,  w  tym  regulamin  konkursu  i  karty  zgłoszeń  można  znaleźć  na  stronach  internetowych:
www.centrumarteria.pl oraz  www.ornontowice.wiara.org.pl.  Maksymalnie  3  zdjęcia  wraz  z  kartą  zgłoszenia  należy
dostarczyć do biura ARTerii przy ul. Zwycięstwa 26 w Ornontowicach lub na adres e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl
do dnia 31 sierpnia br. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas festynu parafialnego
w niedzielę 9 września br. 

Wakacje z Biblioteką!

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Ornontowicach  informuje,  że  w lipcu  i  sierpniu  br.  placówka  będzie  czynna  od
poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Zapraszamy!

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Ornontowicach  zaprasza  dzieci  w  wieku  4+  na  zajęcia  plastyczne  i  animacyjne.
Spotkania odbywają się w czwartki od 5 lipca do 23 sierpnia 2018 r., w godz. 10:00-12:00. Wstęp wolny, biblioteka
nie  prowadzi  zapisów.  Uwaga: zgoda  na  publikację  wizerunku  dziecka  dostępna  jest  w  bibliotece  i  na
www.bibliotekaornontowice.pl.

DATA TEMAT

5 lipca Kolorowe kamyczki – zajęcia plastyczne

12 lipca Legendy polskie: Toruńskie pierniki i ciastolina z mąki – zajęcia plastyczne z animacją

19 lipca Plastyczne czary mary – zabawy z farbami, gry animacyjne w Parku Gminnym

26 lipca Pocztówka z wakacji – technika kolażu

2 sierpnia Kwiatek dla Puchatka – zajęcia artystyczne

9 sierpnia Animacje Cioci Asi – gry i zabawy

16 sierpnia Suche akwarium w słoiku - zajęcia plastyczne

23 sierpnia Robione książeczki – warsztaty plastyczne

Uwaga! Zmiana rozkładu jazdy linii nr 636

Informujemy, że od dnia 23 czerwca 2018 r. uległ zmianie rozkład jazdy linii nr 636 w dni wolne od pracy. Nowy rozkład 
jazdy dostępny na stronie internetowej: https://rj.kzkgop.com.pl/rozklady/1-636

Miesięcznik bezpłatny. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów otrzymanych tekstów.
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