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Akademia Aktywnego Gimnazjalisty

Akademia Przyrody

25 lutego w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie odbyła się
Akademia Aktywnego Gimnazjalisty. Program wydarzenia
zawierał warsztaty Akademii Przyrody, zajęcia i konkursy dla
młodzieży gimnazjalnej.
Uczestnicy na stanowisku firmy piTERN budowali
elektrownię ze źródeł fotowoltaicznych.
Pracownicy fir my Raitech przygotowali zawody
wykorzystujące ładowarkę i ciągnik firmy New Holland.
Zwycięzcy tych ostatnich konkurencji otrzymali atrakcyjne
nagrody ufundowane przez firmę Raitech.
Tego dnia została uroczyście otwarta nowa szkolna
pracownia weterynaryjna.

Podczas warsztatów Akademii Przyrody w Grzybnie
poznaliśmy biologię pszczół murarek oraz ich pożyteczną rolę
jako wytrwałych zapylaczy. Z trzciny i butelek plastikowych
zbudowaliśmy kilkadziesiąt domków dla murarek, które zwabią te
pożyteczne owady do naszych ogrodów. Zapowiedzieliśmy
również konkurs na najładniejszy domek lub osiedle dla owadów
pożytecznych.
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Otwarcie nowej pracowni
weterynaryjnej w Zespole Szkół
Rolniczych w Grzybnie
Podczas II Edycji „Akademii Aktywnego Gimnazjalisty”, która
odbyła się 25 lutego 2017 roku w Zespołu Szkół Rolniczych
w Grzybnie miała miejsce uroczystość otwarcia nowej pracowni
weterynaryjnej. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele władz
Starostwa Powiatowego w Śremie: Wicestarosta Janusz Przywara
oraz Członek Zarządu Powiatu Janusz Taciak, oraz przedstawiciel
UP w Poznaniu prof. Piotr Szulc, którzy wspólnie z Dyrektorem
szkoły Wojciechem Liskiem w obecności licznie przybyłych
gimnazjalistów i ich rodziców dokonali symbolicznego przecięcia
wstęgi. Pracownię prezentowali nauczyciele szkoły, pokazując
wyposażenie do czterech działów weterynarii:
! pracowni anatomiczno zootechnicznej
! pracowni zabiegowej
! laboratorium diagnostycznego
! prosektorium.
Pracownia mieści się w odnowionej i specjalnie przystosowanej
do tego celu sali w budynku dawnej „mechanizacji”. Zanim
przecięto wstęgę wyłączono lampę bakteriobójczą
zabezpieczającą sterylne warunki wewnątrz pomieszczenia. Już
pierwsze widoki jednej z najnowocześniej wyposażonej w kraju
pracowni przeznaczonej do kształcenia w zawodzie technik
weterynarii robiły na zwiedzających duże wrażenie.
Zaprezentowano stanowiska do inseminacji, osprzętowanie
stołów zabiegowych dla zwierząt dużych i małych, narzędzia
chirurgiczne, sprzęt do pobierania materiału biologicznego,
analizatory krwi i moczu, aparatura EKG oraz USG,
trychinoskopy, które pozwolą nauczyć pracy przyszłych
techników weterynarii. Największe zainteresowanie wzbudziły
urządzenia do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, a spośród
nich wanna groomerska z ruchomym podestem do kąpieli
chorych lub poszkodowanych w wypadkach zwierząt. Lekki
dreszczyk wywołała prezentacja narzędzi sekcyjnych
w prosektorium. Na koniec dyrektor szkoły podziękował
przedstawicielom władz za pomoc finansową umożliwiającą
uruchomienia pracowni. Wyraził przekonanie, że wpłynie to na
podniesienie atrakcyjności jakości pracy szkoły.

Koncert w Manieczkach
Podkoziołkowy wieczór minął w Manieczkach przy
dźwiękach koncertu p. Katarzyny Zawady, pięknie wykonującej
piosenki z repretuaru Anny German. Brawa dla p. Piotra Królaka
za zorganizowanie wydarzenia muzycznego, które ściągnęło do
sali widowiskowej w Manieczkach prawie 300 osób! :)

Rejestracja potencjalnych dawców
szpiku kostnego
W dniu 23 lutego odbyła się w ZSR w Grzybnie rejestracja
potencjalnych dawców szpiku kostneg o. Była ona
podsumowaniem akcji KOMÓRKOMANII, mającej na celu
przybliżyć uczniom problem nowotworów krwi.
Szkolne wolontariuszki: Kamila Przymus, Ewelina Szuba,
Patrycja Filipiak oraz Marta Witkowska włączyły się aktywnie
w przygotowanie akcji, jak i przeprowadzenie rejestracji.
Szczególne podziękowania dla Pani Karoliny Augustyniak, która
zaszczepiła uczestnikom akcji chęć pomocy innym. Przybliżyła
młodzieży problemy nowotworów krwi oraz jak ważne jest to, aby
stawać się świadomymi dawcami szpiku kostnego. Organizatorzy
chcieliby, aby akcja prowadzona była cyklicznie i aby co roku do
grona potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek
macierzystych dołączały nowe osoby.

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”
informuje i przypomina
Informujemy, że od marca 2017 r. obowiązuje nowa umowa
na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Brodnica.
Będzie ona obowiązywała do końca 2019 r. Podmiotem, który
świadczy usługi na terenie Państwa gminy jest firma:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., ul.
Szałwiowa 34 A/2, 62-064 Plewiska, tel. kontaktowy: 517 243
239, 61 447 84 59
W ramach umowy firma wywozowa świadczy usługę
odbioru odpadów:
! zmieszanych – tylko i wyłącznie zebranych w pojemnikach
umożliwiających ich odbiór specjalistycznym samochodem
tzw. śmieciarką, odpady wystawione w workach obok
pojemnika nie będą odbierane;
! zebranych selektywnie – w workach lub pojemnikach
oznaczonych rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadu.
Worki dostarcza firma wywozowa lub w przypadku większego
zapotrzebowania można je pobrać w siedzibie Biura Związku
lub Urzędzie Gminy;
! zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi) - odbiór odbywa
się od miesiąca kwietnia do końca października zgodnie
z obowiązującym harmonogramem. Aby w nim uczestniczyć,
należy zgłosić się do firmy wywozowej. Jednorazowe
zgłoszenie obowiązywało będzie przez cały okres umowy tj.
do 2019 r. Odpady zielone należy wystawiać w workach
ulegających biodegradacji, które dostarcza firma wywozowa,
po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w zbiórce przez właściciela
nieruchomości (pierwszy odbiór po trzy worki, następnie tyle,
ile zostanie odpadów zielonych wystawionych). Dopuszcza
się również odbiór odpadów zielonych w pojemnikach
oznaczonych „odpady zielone”, po wcześniejszym
uzgodnieniu takiego sposobu odbioru przez właściciela
nieruchomości z firmą wywozową. Minimalne ilości odpadów
zielonych jakie pojawią się w okresie od listopada do marca
będą odbierane jako odpady zmieszane, należy je zatem
umieścić w pojemniku na odpady zmieszane;
! wielkogabarytów i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego w trakcie zbiórki objazdowej tzw.
„wystawki” sprzed nieruchomości zamieszkałych dwa razy
w roku, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
Informacje o odpadach, jakie można w ramach zbiórki
wystawić, znajdziecie Państwo na stronie
www.selekt.czempin.pl .

Poza odbiorami w/w odpadów sprzed nieruchomości,
możecie Państwo oddawać bezpłatnie określone frakcje odpadów
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
mieszczącego się w Brodnicy, na terenie dawnej
oczyszczalni ścieków, przy ogródkach działkowych.
Regulamin PSZOK i rodzaje przyjmowanych odpadów
znajdziecie Państwo na stronie www.selekt.czempin.pl
Przeterminowane leki należy oddawać do aptek
znajdujących się na terenie gminy lub do PSZOK. Wykaz aptek
umieszczony został na stronie www.selekt.czempin.pl
Dodatkowo proponujemy Państwu nową usługę - mycie
i dezynfekcję pojemników na odpady komunalne. Odbywać się
ona będzie dwa razy w roku. Aby skorzystać z tej oferty należy
zgłosić się do firmy wywozowej do końca marca każdego roku.
Usługa nie jest dodatkowo płatna, nastąpi w ramach opłaty jaką
Państwo uiszczacie za odbiór odpadów komunalnych. Mycie
odbędzie się zgodnie z harmonogramem, który dostarczy firma
wywozowa właścicielom nieruchomości zainteresowanym
usługą. Taki harmonogram zostanie umieszczony również na
stronie www.selekt.czempin.pl
Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania,
poprzez złożenie nowej deklaracji, wszelkich zmian mających
wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (m.in. zmiana ilości zamieszkałych osób, zmiana
właściciela nieruchomości, wielkości i ilości pojemników
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych…)
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z datą obowiązywania od dnia zamieszkania lub
rozpoczęcia działalności gospodarczej na nieruchomości.
W przypadku każdej zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty (liczba osób - wyprowadzka, sprzedaż
nieruchomości, urodzenia, zgony; liczba pojemników
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych) należy złożyć
nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.
Deklaracje można składać bezpośrednio w siedzibie Biura
Związku w Czempiniu przy ulicy Kościańskie Przedmieście 2B,
tel. 61 2826303, 61 2823358 lub za pośrednictwem Urzędu Gminy
w Brodnicy.
Informujemy, że stawki za odbiór odpadów
komunalnych nie uległy zmianie.

Zawody konne - jazdy konne - oprowadzanki
Centrum Hipiki Jaszkowo zaprasza w marcowe weekendy na
Halowe Zawody Regionalne i Towarzyskie w skokach przez przeszkody
odbywające się w następujących terminach:
4 - 5.03 • 11 - 12.03 • 25 - 26.03
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