
 

INFORMACJE RÓŻNE

Informacja z ZGZG
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy poszukuje osób chętnych do pracy na terenie Parku Gminnego w Ornontowicach
oraz Bulodromu. Informacje dostępne są w godzinach pracy ZGZG (ul. Zwycięstwa 26a) oraz pod numerem telefonu 32
235 45 45.

Informacje z Biblioteki
Godziny pracy biblioteki
W związku z zakończeniem sezonu wakacyjnego, od września br. wracają stałe godziny pracy biblioteki. Zapraszamy
od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-17:30. 

Narodowe Czytanie
7 września 2018 r. o godz. 11:00, w Świątyni Dumania – tematycznym Parku Archanioła w Ornontowicach, odbędzie się
siódma odsłona Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, której fragmenty
będą czytać członkowie  Towarzystwa Miłośników Ornontowic.  Zachęcamy do przyniesienia  własnego egzemplarza
książki, celem uzyskania pamiątkowego stempla. W razie niepogody impreza w sali ARTerii. Wstęp wolny!

Nabór na szkolenie komputerowe dla osób w wieku 50+
Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach ogłasza nabór na bezpłatne szkolenie komputerowe pt.  „Z biblioteką w
komputerowy  świat”.  Kierowane  jest  do  osób  w  wieku  50+,  nieposiadających  umiejętności  pracy  z  komputerem.
Szkolenie zostanie uruchomione w październiku br., pod warunkiem utworzenia grupy min. 4-osobowej. Zapisy trwają
do końca września br. w bibliotece lub pod nr tel. 32 336 13 90. 

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” w ornontowickiej bibliotece
Od września br. Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach, we współpracy z Instytutem Książki w Krakowie, będzie
realizowała projekt pn. „Mała książka – wielki człowiek”, kierowany do trzylatków (dzieci urodzonych w 2015 r.) i ich
rodziców. Udział w nim będą mogły wziąć zarówno te dzieci, które są zapisane do biblioteki i korzystają z jej zbiorów jak
i  te,  które  swoją  przygodę  z  biblioteką  dopiero  zaczynają.  O  szczegółach  poinformujemy  wkrótce  na
www.bibliotekaornontowice.pl, facebooku i plakatach.

Informacje z Arterii CKiP
ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach ogłasza  nabór na nowy rok szkolny 2018/2019  do ogniska
muzycznego  na  instrumenty  perkusja,  pianino,  keyboard,  naukę  śpiewu;  jak  również  na  zajęcia  fotograficzne,
plastyczne, zajęcia z ceramiki artystycznej oraz zajęcia z rysunku. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 23 54
698, e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl  

IV OGR – Ornontowicka Gra Rodzinna – Kapsuła Czasu na 100-lecie Niepodległej – 8 września, godz. 8:45, sala
ARTerii. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 23 54 698, e-mail: sekretariat@centrumarteria.pl  

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ornontowice w wieku 55+

Akcja  będzie  trwała  od  1  września  do  15  listopada  2018  r.  Zgłoszenia  prosimy  kierować  do  rejestracji
Gminnego Ośrodka Zdrowia,  tel.  32/235 50 15.  Szczepienia finansowane są w 60% ze środków budżetu
Gminy Ornontowice i 40% z budżetu NFZ.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Biegu Ulicznym - 16 września
Impreza sportowa pod nazwą  MultiBieg, dedykowana jest wszystkim tym, którzy poprzez swoją aktywność, chcieliby
uczestniczyć w akcji charytatywnej. Każdy, kto weźmie udział w zorganizowanym biegu ulicznym, automatycznie staje
się osobą wspierającą Wiktorię, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni SMA typ I.  Przebiegnięty kilometr to 1 zł
przekazany dla Wiktorii. Wszystkich uczestników imprezy zapraszamy na teren Parku w Ornontowicach. Start i meta
będą miały miejsce przy Amfiteatrze Parkowym. Początek biegu na dystansie 2 km zaplanowano o godzinie 14:00.
Początek biegu na dystansie 11 km zaplanowano o godzinie 14:30. Więcej informacji: https://www.multiplay.pl/multibieg/

Akademia Teatru Naumionego – trwają zapisy
Z początkiem roku szkolnego rusza nowy sezon Akademii Teatru Naumionego. Akademia to cykl całorocznych zajęć dla
dzieci w wieku 7-14 lat. Pod okiem artystów i instruktorów dzieci będą kształciły umiejętności aktorskie, śpiewu i tańca
ludowego. Intencją zajęć jest także zaszczepienie poszanowania dla tradycji  w najmłodszym pokoleniu, aby to ono
mogło pielęgnować dalej to, co najpiękniejsze w kulturze Ornontowic.  Spotkanie informacyjne Akademii odbędzie
się 5 września 2018 r. (środa) w sali Teatru Naumionego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach).

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