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Pozytywna opinia Zarządu
Województwa Podlaskiego

ws. dofinansowania modernizacji drogi dojazdowej

Foto: Małgorzata Sawicka/Wrota Podlasia

kwietnia 2019 roku Zarząd Wojewódz30
twa Podlaskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Rutki dot. udzielenia

dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Grądy
- Woniecko. Maksymalna kwota otrzymanej
dotacji nie może być wyższa niż 50% rzeczywistej wartości zadania. Przypomnijmy
realizacja w. w zadania w ramach udzielonej
dotacji polegałaby na remoncie – modernizacji drogi gminnej tj. wykonaniu nawierzchni
oraz obustronnych poboczy. Rolnicy jeszcze
w tym roku powinni dotrzeć w dużo lepszych
warunkach do swoich pól.

REKLAMY

2

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Setna rocznica

Aut. zdj. TK Film

urodzin Pani Stanisławy Łapińskiej mieszkanki Gminy
maja 2019 roku mieszkanka naszej Gminy Pani Stanisława
26
Łapińska obchodziła setną rocznicę urodzin. Na co dzień
Jubilatka mieszka w Zambrzycach – Kapustach. W niedzielę na

niczącym Rady Gminy Pawłem Kowalewskim oraz Kierownikiem
Terenowej Placówki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Markiem Milewskim. Podczas uroczystości został odczytany list
wyjątkowej uroczystości Jubilatkę odwiedziła licznie zgromadzo- gratulacyjny, który przekazał Jubilatce Premier Mateusz Morawiecna rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych. Życzenia ki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Wojeurodzinowe przekazał Wójt Gminy Rutki – Dariusz Sławomir Mo- wództwa Podlaskiego Artur Kosicki.
dzelewski wraz z Zastępcą Wójta Pawłem Dębnickim, Przewod-
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lipca 2019 r. odbędą się uroczy7tablicy
stości związane z odsłonięciem
upamiętniającej Stanisława

Śleszyńskiego, Posła na Sejm RP V
kadencji w latach 1938 - 1939, Wójta Gminy Rutki w latach 1931 - 1938.
Więzionego i prawdopodobnie zamordowanego przez NKWD na terenie byłego ZSRR. Planowane uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00
Mszą Święta w Kościele pw. Św. Anny
w Rutkach, po czym w Urzędzie
Gminy nastąpi uroczyste odsłonięcie tablicy honorowego obywatela
Gminy Rutki. Pomysłodawcą przywrócenia pamięci o wybitnej osobie
jaką był Stanisław Śleszyński jest Pan
Andrzej Grodzki.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej
Stanisława Śleszyńskiego

ój dziadek Stanisław Śleszyński urodził
M
się 19 września 1905 roku w Kałęczynie.
Po ukończeniu łomżyńskiego gimnazjum
osiadł na gospodarstwie swego ojca, jak również zajął się działalnością społeczną. Działał
w Związku Strzeleckim, był prezesem Koła
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Związku Podoficerów Rezerwy, członkiem Zarządu Młodzieży Wiejskiej. W 1931
roku został Wójtem Gminy
Rutki. Urząd ten sprawował
do 1938 roku. To z jego inicjatywy między innymi powstała szkoła w Rutkach.
Do Sejmu ostatniej kadencji kandydował z drugiego miejsca z listy Obozu
Zjednoczenia Narodowego. Uzyskał 47 727 głosów.
Poselskie ślubowanie złożył 28 listopada 1938 roku.
Mój dziadek był bardzo
otwartym, życzliwym człowiekiem. Cenił sobie takie
wartości jak: wiara, miłość
rodzinna, honor, patriotyzm, oddanie sprawie.
Został aresztowany 22 listopada 1939 roku przez
radzieckie NKWD w swoim
majątku w Kałęczynie. Do
grudnia przebywał w więzieniu w Łomży, później
w Mińsku i Smoleńsku, aż
ślad po nim zaginął do dzisiaj.
Jego żona Anna Śleszyńska z trójką małych dzieci musiała przez dwa lata uciekać,
ponieważ groziła jej wywózka na Syberię.
Taki los spotkał pozostałą moją rodzinę.
Pradziadek Władysław Śleszyński zmarł

w Kazachstanie.
Przez lata tragedia mojej rodziny była
przemilczana, zapomniana. Władza ludowa
nie pozwalała o tym nawet mówić, w zamian
za to było rozkułaczenie i prześladowanie.
Kiedy odsłonimy tablicę ku pamięci mojego dziadka, niech będzie ona przypomnieniem, że taki człowiek był i żył. Był bohaterem, patriotą. Życie poświęcił wolnej Polsce.
Chciałbym bardzo podziękować wielkiemu społecznikowi Panu Andrzejowi Grodzkiemu, to jego zapał i inicjatywa spowodowała, że będziemy mogli uczestniczyć w tej
doniosłej uroczystości.
Dziękuję Panu Wójtowi Dariuszowi Sławomirowi Modzelewskiemu, dzięki któremu Rutki zaczynają się rozwijać i nabierać
blasku. Jest bardzo cenionym człowiekiem
i wójtem.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady
Gminy Rutki Pawłowi Kowalewskiemu,
jak również wszystkim radnym, dzięki których uchwałom będziemy mogli odsłonić tę
tablicę.
Jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński „Gdy gaśnie pamięć ludzka, niech dalej
mówią kamienie”
Jeszcze
dziękuję.

raz

wszystkim

serdecznie

Lech Śleszyński
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Dzień Strażaka
2019 roku w przeddzień święta patrona strażaków Św. Floriana
3stamaja
w kościele parafialnym w Rutkach – Kossakach odbyła się uroczyMsza Św. W imieniu obecnych oraz zmarłych strażaków z terenu
Gminy Rutki. Podczas Mszy Św. odbyło się uroczyste poświecenie
proporca naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Od dnia dzisiejszego proporzec MDP wraz z pocztem sztandarowym OSP rutki-Kossaki będzie brał udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.
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W szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach włączonych
jest ponad 50 strażaków (w tym ponad 25, którzy mogą brać udział
w akcjach ratunkowych), a w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ponad 30 druhów i druhenek.
W obecnym roku jednostka OSP Rutki-Kossaki została zadysponowana do ponad trzydziestu zdarzeń na terenie naszej gminy jak również na terenie gmin sąsiednich.
Zarząd OPS rutki zwraca się do wszystkich mieszkańców naszej
gminy, aby w okresie wysokich temperatur zwrócić szczególną
uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe naszych gospodarstw
domowych oraz zabezpieczać nasze zabudowania przed nadejściem
gwałtownych burz.
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Wsparcie finansowe z budżetu
Województwa Podlaskiego
w ramach realizacji “Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”
czerwca 2019 roku Wójt Gminy Rut5z Wicemarszałkiem
ki Dariusz Sławomir Modzelewski wraz
Stanisławem Derehajło

i Członkiem Zarządu Wiesławą Burnos podpisał umowę o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podlaskiego na
realizację zadania, które będzie obejmowało
odnowę i wyposażenie pomieszczeń “Klubu
Seniora” mieszczącego się w Domu Kultury
w Rutkach - Kossakach. Klub Seniora działa
od 2005 roku i liczy ok 30 osób z miejscowości Rutki - Kossaki jak i okolicznych wsi:
Mężenin, Kalinówka - Basie, Kałęczyn - Walochy. Prężnie działający klub w każdy czwartek organizuje spotkania, na których seniorzy
m.in. wyszywają, szyją, czy też pieką ciasta.
W ramach realizacji przedsięwzięcia zakupione zostanie wyposażenie sal do spotkań:
stoliki, krzesełka, sprzęt audio oraz sprzęt do
ćwiczeń fizycznych. Koszt realizacji ww. operacji wyniesie ok. 30 000 zł, z czego prawie
50% tej kwoty to środki pochodzące z dotacji
z budżetu Województwa Podlaskiego.
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73 rocznica walki w rejonie wsi
Czochanie – Góra i Śliwowo

kwietnia 2019 w niedzielę odbyła się uroczystość związana z 73
28
rocznicą walki w rejonie wsi Czochanie – Góra i Śliwowo. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą święta w kościele p.w. Św. Anny

żenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych 30.04.1946 pod Śliwowem
Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Następnie zgromadzeni przejechali pod Pomnik koło Śliwowa, który został postaw Rutkach, po czym nastąpił przemarsz na cmentarz parafialny i zło- wiony na polu bitwy ku czci Żołnierzy Wyklętych.
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Jak na tle innych samorządów wypada Gmina
Rutki w kontekście pozyskiwania środków
europejskich w obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020?
Gmina Rutki złożyła trzy projekty, wszystkie zostały pozytywnie ocenione i otrzymały
dofinansowanie. Zostały już zrealizowane.
Oczywiście, są gminy, które realizują więcej
inwestycji, ale są również i takie, które mają
ich mniej na koncie. Pamiętajmy, że do projektów unijnych samorządy muszą dołożyć
pieniądze z gminnego budżetu, tzw. wkład
własny, dlatego aktywność gminy zależy również od jej kondycji finansowej i wysokości
budżetu.

Ile wniosków zostało złożonych przez Gminę
Rutki i otrzymało dofinansowanie ze środków
UE od 2014 do końca 2018 roku?

Jak już mówiłam, gmina Rutki zrealizowała trzy projekty, wszystkie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wykonała termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej
w Grądach-Woniecko, termomodernizację
budynku Szkoły Podstawowej w Kołomyi i zagospodarowała teren wokół boiska przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach. Na te inwestycje gmina otrzymała
1,5 mln zł dofinansowania z RPOWP.

P. Joanna Sarosiek

Wywiad z Panią Joanną Sarosiek,
dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP

W

ostatnim czasie jako województwo
awansowaliśmy w rankingach wydatkowania środków europejskich. Czy to oznacza,
że gonimy lepiej rozwinięte regiony w Polsce?
Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP: – Tak,
mamy się czym pochwalić. 13 czerwca województwo podlaskie osiągnęło cel wyznaczony
na cały 2019 rok w ramach zasady n+3 w Regionalnym Programie Operacyjnym. Brzmi
to skomplikowanie, więc wyjaśnię, że chodzi
o rozliczenie wymaganej puli pieniędzy z Komisją Europejską. Jeśli byśmy tego nie wykonali, stracilibyśmy te pieniądze. A tak, możemy być spokojni, cel osiągnęliśmy już teraz!
Poza tym, plasujemy się wyżej w rankingach. Zgodnie z najnowszymi danymi (z 16
czerwca 2019 roku), które otrzymaliśmy od
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, województwo podlaskie zajmuje 14. miejsce pod
względem wartości wniosków o płatność
złożonych przez beneficjentów Regionalnego
8

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Awansowaliśmy również na 14. miejsce
pod względem kontraktacji, czyli zawartych
umów o dofinansowanie.
W liczbach wygląda to tak: podpisanych
zostało 1615 umów o dofinansowanie projektów o wartości 5,1 mld zł i kwocie dofinansowania wynoszącej prawie 3,4 mld zł,
co stanowi ponad 65 procent alokacji programu, czyli puli z UE dla naszego regionu.
Natomiast wydatki wskazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność stanowią
23,21 proc. alokacji.
Nasze wskaźniki stale rosną. To było bardzo pracowite półrocze dla wszystkich pracowników zaangażowanych we wdrażanie
RPOWP i cieszymy się, że widać postęp w realizacji programu. Oczywiście, 14. miejsce
nie jest dla nas satysfakcjonujące, naszą ambicją są znaczne wyższe miejsca w rankingu.
Ale pamiętajmy, że inne regiony również nie
stoją w miejscu.

W ostatnim czasie decyzją Urzędu Marszałkowskiego Gmina Rutki musi zwrócić część uzyskanego dofinansowania ze środków UE, które
pozyskano na realizację projektu. Jaka to jest
dokładnie kwota i czym jest to spowodowane?
Jeśli chodzi o ostatni projekt, czyli zagospodarowanie terenu wokół boiska przy
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rutkach-Kossakach, zmniejszyliśmy przyznane
gminie dofinansowanie o 121 tys. zł. Stwierdziliśmy pewne naruszenie prawa zamówień
publicznych w przeprowadzonym postępowaniu na roboty budowlane i, jak zawsze
w takich wypadkach, zastosowaliśmy 25-procentową korektę finansową. Projekt ten został
już zakończony i rozliczony.

Dziękuję za rozmowę
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Spotkanie informacyjne

dot. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 679 Łomża – Mężenin
2019 roku w Domu Weselnym „Eliot” w Rutkach – Kossa5Rutkimaja
kach odbyło się spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami gminy
dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej Łomża - Męże-

nin. W spotkaniu udział wzięli m.in. Krzysztof Jurgiel - Poseł do
Parlamentu Europejskiego, Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Kazimierz Gwiazdowski - poseł na Sejm RP,

10

Stanisław Ożlański - starosta zambrowski, wójtowie, samorządowcy.
Planowana przebudowa drogi polegała będzie m.in. na poszerzeniu dotychczasowej drogi, budowie zjazdów, ścieżek rowerowych oraz przepustów. Obecnie trwa postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne oraz wykonanie
urządzeń wodnych.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Budowa chodnika i zatoki autobusowej
w miejscowości Grądy – Woniecko
mina Rutki wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie
G
realizuje budowę chodnika i zatoki autobusowej w Grądach – Woniecko, w ciągu drogi powiatowej 1981 B ( Rutki – Grądy-Woniecko –
Wizna ). Koszt realizacji zadania wynosi 75 579 zł. Gmina Rutki finansuje zadanie w 52 % co stanowi 39 301 zł. Wkład finansowy Starostwa
Powiatowego w Zambrowie wynosi 36 278 zł.

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla

jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach - Kossakach

ednostka Ochotniczej Straży PożarJo nowy
nej w Rutkach-Kossakach wzbogaci się
samochód ratowniczo-gaśniczy. Na

wniosek Gminy Rutki, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach
porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska, jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach zostało przyznane dofinansowanie na w/w zakup. Zakup zostanie sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w kwocie 360 000 zł, dotacji z Krajowego
Systemu Ratowniczo/ Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w kwocie 50.000,00 zł, środków ubezpieczeniowych w kwocie 50.000,00 zł, dotacji z budżetu Gminy Rutki 370.000,00 zł. W dniu
17 czerwca 2019 r. ogłoszono przetarg na
zakup w/w samochodu. Oferty w postępowaniu mogą być składane do 28 czerwca 2019 r.
do godz. 12.00. zdjęcie 43
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Dbamy o nasze drogi
mina Rutki realizując ustawowe zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym tj. utrzymanie dróg gminnych, stara się w miarę możliG
wości i zgłaszanych potrzeb mieszkańców Gminy wypełniać powierzone zadanie. Poniżej wykaz prac wykonanych w okresie od 25.03.2019
do 27.05.2019r.

Lp. Lokalizacja
Rodzaj drogi
1 Obręb Grądy Woniecko, działka 1239 (przy re- Droga gruntowa, dojazd do łąk.
zerwacie)
2 Obręb Górskie, działka nr 57( Górskie kolonia). Droga gruntowa, dojazd do pól.

Zakres prac
Nawiezienie żwiru i plantowanie na odcinku 750m.
Usuwanie zakrzaczeń na odcinku 2300m.
Nawiezienie żwiru i plantowanie na odcinku 100m., usunięcie zakrzaczeń.
Nawiezienie żwiru i plantowanie, na odcinku 3500m.

3

Grądy Woniecko -Bronowo

Droga gruntowa, dojazd do łąk

4
5

Rutki - Ożarki-Olszanka
Droga wojewódzka –obok miejsc. Ożarki
Olszanka
SKR-droga do Ożarek
Kołomyja- Kołomyja kolonia
Ożarki Olszanka – Ożary Wielkie (łącznik)
Śliwowo – Łopienite ( obok kaplicy)
Kalinówka Wielobory - Kossaki Nadbielne
Droga do Maliszewa
Droga na działce 898, obręb Grądy
(pod Maliszewem)
Droga na działce 878, obręb Grądy
(pod Maliszewem)
Droga na działce 871, obręb Grądy
Droga na działce 339, obręb Pruszki od drogi
wojewódzkiej).

Betonowa Nr 106150B
Droga gruntowa
dojazd do pól.
Droga gruntowa, dojazd do pól.
Droga gruntowa, dojazd do pól
Droga gruntowa, dojazd do pól
Droga gruntowa, dojazd do pól
Droga gruntowa, dojazd do łąk
Droga gruntowa, dojazd do łąk
Droga gruntowa, dojazd do łąk

Podsypanie zakrętów i zjazdów na działki.
Nawiezienie żwiru i plantowanie

Droga gruntowa, dojazd do łąk

Równanie nawierzchni drogi na odcinku 3 km.

Droga gruntowa, dojazd do łąk
Droga gruntowa,dojazd do pól

Równanie nawierzchni drogi na odcinku 3 km.
Równanie nawierzchni drogi.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

INNE ZADANIA

Nawiezienie żwiru i plantowanie
Nawiezienie żwiru i plantowanie, usuniecie zakrzaczeń.
Nawiezienie żwiru, plantowanie, usunięcie zakrzaczeń.
Nawiezienie żwiru.
Nawiezienie żwiru i plantowanie.
Nawiezienie żwiru i plantowanie, na odcinku 4 km.
Nawiezienie żwiru i plantowanie, na odcinku 1 km.

Lp. Lokalizacja

Rodzaj prac

1
2
3
4

Wycięcie zakrzaczeń
Równanie placu gminnego
Wycięcie zakrzaczeń
Prace porządkowe przy pomniku,
wykonanie masztu, żwirowanie drogi.
Prace porządkowe
Prace porządkowe
Dostawa piasku na plac zabaw.
Wycięcie zakrzaczeń
Czyszczenie rowu melioracyjnego
Wycięcie zakrzaczeń

6
7
8
9
10
11

Szlasy - Mieszki
Nowe Zambrzyce (kolonia)
Walochy - Mońki
Śliwowo - Łopienite

Rutki Kosaki
Grądy -Woniecko
Modzele - Górki
Droga Kołomyja-Cholewy
Zambrzyce Kapusty
teren przy drodze S8, obok wiaduktu
(droga Stare Zalesie –Zambrzyce - Króle)
12 Droga Kalinówka Wielobory - Kossaki Nadbielne Wycięcie zakrzaczeń
13 Kalinówka-Basie - Ożarki
Wycięcie zakrzaczeń
14 Grądy Woniecko
Równanie placu na terenie byłej
żwirowni
12
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XX Międzynarodowy Turniej piłki
nożnej drużyn młodzieżowych
kategorii wiekowych 2010-2012

-26 maja 2019. w Litew25
skiej miejscowości Olita
odbył się XX Międzynarodowy

Turniej piłki nożnej drużyn młodzieżowych kategorii wiekowych
2010-2012, w których wystąpiła
drużyna „ASP” Rutki. Turniej
zorganizował zespół FK „VYTIS”
Olita. Do zawodów przystąpiło
10 zespołów z różnych krajów,
rywalizacja toczyła się systemem
każdy z każdym. Drużyna prowadzona przez Trenera Adama Popławskiego przy pomocy Pawła
Staniszewskiego, Alberta Wojsza
oraz Grzegorza Gołaszewskiego
ostatecznie uplasowała się na 9.
miejscu. Zwycięzcą okazała się
drużyna DJSS Kaliningrad.
W organizację wyjazdu dla
młodych adeptów piłki nożnej
czynnie zaangażowali się Wójt
Gminy Rutki Dariusz Sławomir
Modzelewski, trener Adam Popławski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Dziękujemy za wsparcie Cateringowi Pisarscy.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego
czerwca 2019 r. Wójt Gminy Rut19
ki Dariusz Sławomir Modzelewski
uczestniczył w uroczystym zakończeniu

roku szkolnego w Szkole Podstawowej
im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach Woniecko oraz w Gimnazjum w Rutkach.
Podczas tego szczególnego wydarzenia
w szkole w Grądach – Woniecko, Wójt Gminy Rutki wręczył prezent Kindze Kalisiewicz
V-ce mistrzyni Europy w 33 Mistrzostwach
Europy Karate Kyokushin. Dyrektor Gimnazjum w Rutkach Halina Kłoskowska podczas
uroczystego pożegnania trzecioklasistów
przedstawiła raport z całokształtu działalności Gimnazjum. Przypomnijmy zgodnie
z ustawą wprowadzającą reformę edukacji
2019 rok jest ostatnim, w którym funkcjonują
te placówki oświatowe.
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Kinga Kalisiewicz V-ce mistrzynią
Europy w 33 Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin
w kategoriach Wagowych

inga Kalisiewicz uczennica Szkoły Podstawowej w Grądach - Woniecko
K
19 maja 2019 roku w Hali Sportowej Orbita we Wrocławiu wywalczyła
srebrny medal na 33 Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin w kategoriach

Wagowych. W mistrzostwach wzięło udział 720 zawodników z 29 krajów.
Kinga od 5 lat trenuje w Zambrowskim Klubie Karate Kyokushin pod okiem
sensei Skandera Yousfi 4 dan i Sensei Anny Kaczyńskiej -Youssfi 2 dan. Kinga
od 3 lat odnosiła sukcesy na imprezach rangi krajowej, zdobywając medale
na turniejach Ogólnopolskich, w marcu 2019 roku w Radzyminie wywalczyła
2 miejsce na Mistrzostwach Polski Wschodniej. Udział w Mistrzostwach Europy był dla niej dużym wyróżnieniem, od kilku miesięcy trwały przygotowania,
wspólnie z kolegami z Zambrowskiego klubu ciężko trenowali by tego dnia
wypaść jak najlepiej. Kinga spisała się wzorowo w swojej kategorii Dziewczyny
10-11 lat do 40 kg pokonała 3 przeciwniczki, w walce finałowej spotkała się
z reprezentantką Rosji, mimo zaciętego i wyrównanego pojedynku sędziowie
zadecydowali o zwycięstwie Rosjanki i tym samym Kinga Kalisiewicz została
V-ce Mistrzynią Europy w karate Kyokushin.
aut. Anna Kaczyńska
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REKLAMY
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rzedszkolaki wraz z wychowawcaPaktywnie,
mi spędziły Dzień Dziecka bardzo
w większości na świeżym

powietrzu. Z tej okazji nasze przedszkole dołączyło do ogólnopolskiego
projektu " Sprintem do Maratonu ".
Odbyły się zawody sportowe, zabawy
z chustą animacyjną, piknik oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Dzień Dziecka to bardzo radosny
dzień dla wszystkich dzieci, taki też
był i dla naszych przedszkolaków.
W naszym przedszkolu tego dnia cały
dzień trwała zabawa. Dzieci bawiły się
wspaniale...

Dzień Dziecka w Przedszkolu
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Mleczny
dzień dziecka
w Jeżewie Starym

ilkaset dzieci z okolicznych gmin bawiło się w JeK
żewie Starym, gdzie mieści się siedziba Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

świętując w ten sposób Mleczny Dzień Dziecka. Rodzice „maluchów” w tym czasie uczestniczyli w dniu
otwartym w siedzibie Polskiej Federacji Hodowców
Bydła i Producentów Mleka, zaglądając w jej każdy zakamarek, a przede wszystkim do laboratoriów: mleka
i pasz.
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plakat
dni rutek

