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Zapraszamy na Wystawę do Szepietowa
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza
na XXVI Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z
Doradztwem Rolniczym, które odbędą się 29 – 30 czerwca 2019
roku. Podczas Wystawy będziemy mogli zobaczyć wiele różnych
zwierząt: bydło mleczne, mięsne, konie, owce, kozy, króliki,
drób hodowlany i użytkowy, spośród których zostaną wybrane
najpiękniejsze okazy i nadane tytuły superczempionów i
czempionów. Gminę Kołaki Kościelne na wystawie będą
reprezentowali hodowcy: Paweł Kulesza, Piotr Szeligowski,
Leszek Gosk.
Odbędzie się również kolejna edycja Podlaskiej Szkoły Młodych
Hodowców. Jest to niezwykłe doświadczenie dla młodych ludzi,
którzy interesują się sztuka fitterską. Otrzymają dużą dawkę
wiedzy o pielęgnacji i oprowadzaniu zwierząt podczas wystaw,
co od razu będą mogli wykorzystać w praktyce.
Najmłodsi, w wieku 8– 10 lat, również będą mogli popisać się
swoimi umiejętnościami w konkursie „Młodzi hodowcy”. Emocje,
które będą towarzyszyły młodym uczestnikom zapewne zapadną im
w pamięci na długie lata.
Wszystkich lubiących poznawać nowe smaki lub po prostu dobrze
zjeść zapraszamy na degustację mięsa wołowego, jagnięcego oraz

drobiowego. Szepietowo co roku przyciąga wielu krajowych
i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Przyjadą znani
producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków
inwentarskich, urządzeń udojowych oraz firmy paszowe,
nawozowe, finansowe i doradcze oraz instytucje obsługujące
rolnictwo. Nie zabraknie również firm dbających o postęp
hodowlany z zakresu genetyki. W sumie na powierzchni ponad 10
hektarów swoją ofertę zaprezentuje ponad 350 wystawców.
Będzie również możliwość uczestnictwa w pokazie tłoczenia i
estryfikacji oleju rzepakowego. Pracownik Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprezentuje cały proces
powstawania biopaliwa. Na Polu Doświadczalnym PODR Szepietowo
odbędą się Dni Pola. Będzie możliwość obejrzenia unikalnej
kolekcji roślin uprawowych. Specjaliści z PODR Szepietowo
doradzą i zaprezentują przeprowadzane na polach doświadczenia
nawozowe, odmianowe i z ochroną roślin.
Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są
okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu
produkcji zwierzęcej, roślinnej, ekonomiki produkcji,
przedsiębiorczości, ekologii i agroturystyki. Tradycją targów
w Szepietowie jest stoisko informacyjno-promocyjne
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległych agencji
rolniczych.
Zapraszamy do Szepietowa

Transmisja V Sesji Rady Gminy
Kołaki
Kościelne
w
dniu
27.06.2019

Uroczystość nadania sztandaru
Szkole Podstawowej im. Abp.
Romualda
Jałbrzykowskiego
(foto,
wideo)
[Zambrowiacy.pl]
Pełny artykuł oraz wideo i zdjęcia dostępne są na portalu
zambrowiacy.pl

KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO ARTYKUŁU ORAZ GALERII
Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Abp.
Romualda Jałbyrzkowskiego (foto, wideo)

Termin i porządek
Rady Gminy

V

Sesji

Informacja o skróceniu godzin
pracy
Urzędu
Gminy
oraz
jednostek w dniach 12-14
czerwca

Ostrzeżenie IMGW-PIB przed
upałem z dnia 11.06.2019 r.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy, Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało

ostrzeżenie przed upałem.
Zagrożenie: UPAŁ
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo wystąpienia: 80%
Czas wydania: 2019-06-11 11:59
Zmiana ostrzeżenia 39/2019
Ważne:
Od: 2019-06-11 12:00
Do: 2019-06-13 20:00

[WAŻNE!]
Informacja
o
utrudnieniach
w
ruchu
w
związku z biegiem ulicznym
„Mój Patron – mój Mistrz”
W najbliższy piątek 31 maja 2019 r. na terenie gminy odbędzie
się bieg pod hasłem „Mój Patron – mój Mistrz”. W związku z tym
nastąpią czasowe utrudnienia w ruchu.
W Kołakach Kościelnych w godzinach 9.00 do 10.00 wyłączone z
ruchu zostaną ul. Kościelna i ul. 11 Listopada oraz odcinek
drogi powiatowej Kołaki Kościelne – Łętowo-Dąb.

Utrudnienia będą miały charakter tymczasowy. Prosimy o
wyrozumiałość, zwracanie uwagi na oznakowanie i przestrzeganie
poleceń osób kierujących w tym czasie ruchem oraz zachęcamy
do kibicowania młodym zawodnikom biorącym udział w biegach.

„Na Dzień Mamy kilometry
nakręcamy!” – zaproszenie na
wspólny rajd rowerowy

Dzień Dziecka na Poligonie
GROM
Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w Dniu Dziecka na
Poligonie GROM w Czerwonym Borze w dniu 01.06.2019 r.
(sobota), którego współorganizatorem jest Gmina Kołaki
Kościelne. Impreza ma charakter darmowy i otwarty. Na wyjazd
zapewniony zostanie autobus. Zapisy w Szkole Podstawowej.

ANKIETA BADAWCZA NA TEMAT
ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE
– za 2019 rok
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych zwraca się z
prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w
opracowaniu „Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy w
rodzinie” na terenie gminy Kołaki Kościelne.
Aby opracować niniejszą diagnozę potrzebna jest współpraca

całej społeczności Gminy. Prosimy o poważne potraktowanie
ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.
Ankieta ma charakter anonimowy. Formularz ankiety dostępny
jest na stronie internetowej www.kolaki.pl, zakładka –
jednostki organizacyjne – OPS – przeciwdziałanie przemocy oraz
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych,
pokój nr. 28, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30
do 15:30.
Wypełnione ankiety prosimy składać do 31.05.2019 r.:
* osobiście w OPS Kołaki Kościelne,
* za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
ops@kolaki.pl,
* przesłać bezpośrednio po wypełnieniu ankiety, za pomocą
kreatora on-line Google Forms – udostępnionego na stronie
internetowej www.kolaki.pl, zakładka – jednostki organizacyjne
– OPS – przeciwdziałanie przemocy.

Link
do
anonimowej
Ankiety
on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1d1MbPVZvRvULEKUiknqJGdrM-jUR4
1ISdJleFX4pG3Q
Wersja do druku:
Formularz ankietyPobierz

