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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kolno za okres od 26 czerwca 2009
r do 28 sierpnia 2009 r.

W okresie od ostatniej sesji wydałem 9
zarządzeń które dotyczyły:
- Sposobu wykonania uchwał rady gminy podjętych na XXVI sesji
- Zmian w budżecie Gminy Kolno na
2009 r.
- Ustalenia układów wykonawczych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego na 2009 r.
- Przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż autobusu szkolnego stanowiącego własność gminy Kolno
- Powołania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela z Gminy Kolno ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego.
- Powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej w
Filipkach Dużych
- Kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Kolno na 2009 r.
- Przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
- Upoważnienia pracowników GOPS w
Kolnie do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
Ponadto w okresie między sesjami:
1. Odebrałem i oddałem do użytku sieć
wodociągową o długości 9,8 km prowadzącą ze Starych Kiełcz przez Wszebory,
Tyszki Wądołowo do Tyszk Łabno. Do
nowo wybudowanego odcinka przyłączyło się 48 gospodarstw. Ogółem powyższą inwestycję rozliczono na kwotę 455
960 zł. Zadaniem tym zakończono budo-

wę wodociągów rozpoczętych w ubiegłym roku. Wynikiem tych prac jest
dostarczenie bieżącej wody z sieci do
11 miejscowości. Ogółem wybudowano
33,3 km rozdzielczej sieci wodociągowej i podłączono do niej 191 gospodarstw. Wartość
wszystkich
prac
rozliczono na kwotę 1 mln.557 tys. zł.
2. Otrzymałem dotacje celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i Leśnych w kwocie 70 tys zł na
żwirowanie II etapu drogi gminnej Czerwone- Bialiki. Na dzień dzisiejszy został
już rozstrzygnięty przetarg na żwirowanie, podpisałem umowę z wykonawcą,
który rozpoczął już roboty drogowe.
3. Rozstrzygnąłem również przetarg na
wykonanie projektu technicznego rozbudowy szkoły w Lachowie. W przetargu
zostało złożonych 9 ofert. Wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną w wysokości
89 060 zł.
4. Sprzedałem działkę oznaczoną nr geodezyjnym 609 o pow. 100 m2 we wsi
Czerwone za kwotę 2220,40 zł z przeznaczeniem na powiększenie nieruchomości
sąsiedniej.
5. Ogłosiłem przetarg na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego
na kwotę 6,1 mln zł. Otwarcie ofert nastąpi 18 września bieżącego roku.
6. Złożyłem wniosek w Urzędzie Marszałkowskim na budowę świetlicy wiejskiej w Koźle w ramach działania
“Odnowa i Rozwój Wsi” otrzymałem dofinansowanie w wysokości 410 700 zł.
W ramach naboru złożonych zostało 147
wniosków, a dofinansowanie otrzymało
132. Nasz wniosek został oceniony najwyżej i został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej. W dniu
6 sierpnia podpisałem w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie.
7. Wykonane zostały prace związane z:
- obustronnym remontem chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104376B Wykowo
– Żebry w m. Wykowo.
- Z obustronnym remontem chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 1883B w m.

Kozioł.
8. Zakończono prace związane z remontem placu przy świetlicy w Brzozowie o
powierzchni 290 m2. Koszt remontu
10.7 tys. zł oraz prace związane z remontem placu gminnego w m. Gietki i remontem placu gminnego w m. Bialiki.
9. Uzgodniłem wstępne koncepcje projektów technicznych remiz oraz boisk
przy Szkole Podstawowej w Lachowie,
które później Państwu przedstawię w formie prezentacji multimedialnej.
Informacja na temat spraw związanych z
Oświ a t ą
1. Gmina Kolno zadeklarowała przystąpienie do rządowego Programu „ Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i
patologii wśród dzieci i młodzieży”
2. Przeprowadziłem procedurę przetargową i sprzedałem autobus szkolny Iveco
Caciamali.
3. Złożyłem do Wojewody Podlaskiego
wnioski o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego
programu „ Radosna Szkoła” ( Wniosek
dotyczy szkół podstawowych: Lachowo,
Filipki Duże, Janowo, Czerwone i Zaskrodzie )
4. Przeprowadziłem konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Filipkach Dużych.(wybrano p. Bogumiłę
Mikucką)
5. Przeprowadziłem egzamin na nauczyciela mianowanego (nauczyciel j. polskiego ze Szkoły Podstawowej w
Borkowie)
6. Uzyskałem dofinansowanie złożonych wniosków w konkursie w ramach
Priorytetu IX, działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007 – 2013. ( ogółem
złożonych zostało 207 wniosków, zakwalifikowało się 39. Z Powiatu Kolneńskiego przeszły tylko 3 wnioski z Gminy
Kolno.
Gimnazjum Glinki „ Czas na aktywność”
ZSS w Zabielu „ Udowodnij , że możesz
lepiej”
Szkoła Podstawowa w Czerwonem
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„ Od fascynacji do wiedzy i sukcesu”
Sprawy związane z Ochotniczą Strażą
Pożarną
1. Uzyskałem dotacje na zakup sprzętu
ratownictwa drogowego dla OSP w Lachowie od:
- Zarządu Wojewódzkiego w kwocie 20
tys. zł.
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i GW w Białymstoku w kwocie 18. tys. zł
- Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – w kwocie 10 tys. zł
2. Otrzymałem również dotacje z Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku w kwocie 4 800 zł na zakup
motopompy szlamowej dla OSP w Janowie oraz na zakup desek ortopedycznych z zestawem medycznym dla OSP
w Lachowie i Zabielu. Całkowita uzyskana dotacja to kwota 52. 800,00 zł.
Gminna Biblioteka w Czerwonem
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem wraz ze swoimi filiami otrzymała dotację z dwóch Programów.
a) Program Ministerialny "Infrastruktura Bibliotek"

b) Program Rozwoju Bibliotek realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest
wzmocnienie społecznej i informacyjnej roli publicznych bibliotek gminnych. W ramach Programu Rozwoju
Bibliotek, do którego przystąpiliśmy jako biblioteka wiodąca wraz z 3 Bibliotekami Partnerskimi, z Miejska Biblioteką
Publiczną w Kolnie, Biblioteką Publiczną Gminy Turośl i Biblioteką Gminy Mały Płock – nasza biblioteka gminna i jej
filie otrzymają sprzęt komputerowy,
oprogramowanie, urządzenia peryferyjne. Oprócz sprzętu wszystkie biblioteki
otrzymają również wsparcie szkoleniowe w zakresie :
- warsztaty z planowania pracy biblioteki,
- szkolenia specjalistyczne,
- szkolenia informatyczne.
Drugi program, do którego aplikowała
biblioteka to Infrastruktura Bibliotek.
Jest to program ministerialny, dzięki
uczestnictwu w nim otrzymaliśmy dotację w kwocie 43 100 zł, przy czym finansowe środki własne wynoszą 13 060 zł.

Całość zadania opiewa na kwotę 56 160
zł. Wniosek złożony był w maju 2009 r.
pod nazwą „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla GBP w Kolnie z/s
w Czerwonem wraz z trzema filiami w
Borkowie, Lachowie i Zabielu.
Zadanie obejmuje remont w 2 placówkach w GBP w Czerwonem i FB w Borkowie. W bibliotece głównej planuje się
renowację ścian wewnętrznych, wymianę podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, remont sanitariatów i schodów
zewnętrznych. W FB W Borkowie planowana jest wymiana okien drewnianych na plastikowe, remont i adaptacja
schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych. Do wszystkich bibliotek zostanie
zakupiony sprzęt , będą to nowe monitory, drukarki , fax, kamera i aparat cyfrowy
Uchwały Rady podjęte na XXVI sesji
zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego , Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające publikacji
przekazano do Redakcji Dziennika
Urzędowego Województwa Podlaskiego.

N a s z w nio s e k na j l e p s zy w w o j e w ó d zt w ie
nansowania na inwestycje
z
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich na odnowę i
rozwój wsi. W naszym
województwie złożonych zostało 147 wniosków.
Weryfikację
przeszły 132 i wszystkie bez wyjątku otrzymają dofinansowanie.
Listę projektów do realizacji zatwierdził już
Zarząd Województwa
Na zdjęciu: Wójt Tadeusz Klama oraz Skarbnik Piotr Glinka podpisują umowę w
pod przewodnictwem
Urzędzie Marszałkowskim
marszałka Jarosława
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zakończył nabór i Dworzańskiego. Najwyżej ocenione zoweryfikację wniosków o przyznanie dofi- stały dwa projekty: gminy Kolno na rozbudowę Wiejskiego Ośrodka Kultury w

Koźle oraz gminy Dąbrowa Białostocka
na budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Różanymstoku. Wysoką ocenę uzyskały m.in. takie
projekty, jak gminy Turośl na budowę
centrum rekreacyjno – wypoczynkowego, gminy Miastkowo na budowę boisk
sportowych.
W sumie na odnowę i rozwój wsi w naszym województwie wydanych zostanie
z PROW ponad 46 mln złotych. To potężny zastrzyk pieniędzy, które trafią do
wszystkich gmin i pozwolą przeprowadzić niezbyt kosztowne, ale ważne dla
lokalnych społeczności inwestycje.
Z ostatniej chwili: Urząd Marszałkowski
rozpoczął już podpisywanie umów z beneficjentami.

Piszesz wiersze, opowiadania, rysujesz karykatury, rysunki satyryczne, nie chowaj swojej twórczości do szuflady - skontaktuj się z
r e da k c j ą .
t e l . 0 8 6 2 7 8 9 1 2 4 l u b g a z e t a @ g m i na k o l no . p l
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W i o s k i t e m a t y c z n e – o d p o m y s ł u d o z a ro b k ó w

W dobie szalonej ofensywy reklam przez środki masowego przekazu
oraz pogoni ludzi za dobrami materialnymi, co do zaoferowania sobie i innym
ma polska wieś? Wiele osób zajmujących się rolnictwem zaczyna tracić podstawowe źródło utrzymania, zanika też
utrwalony tradycją styl życia. W postępującym procesie transformacji ważne staje się poszukiwanie nowych możliwości
zarabiania poza rolnictwem, tworzenie alternatywnych źródeł dochodu. Jednym z
pomysłów na odnowę wsi jest utworzenie wiosek tematycznych, pro-turystycznego produktu do zwiedzania, podziwiania, fascynacji i edukacji, a także do
zarabiania pieniędzy.
W ramach realizowanego przez
Gminę Kolno Poakcesyjnego Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich w dniach
od 31 lipca do 3 sierpnia 2009 roku
Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem zorganizowała
wyjazd studyjny do Karwna oraz wiosek
tematycznych położonych w województwie zachodniopomorskim. Uczestnikami wyjazdu byli: Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama, Dyrektor GOPS - koordynator programu - Krystyna Kajko, Radni Gminy Kolno, pracownicy Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Kolno, realizatorzy usług
oraz liderzy lokalni skupieni wokół Centrów Kulturalno – Rozrywkowych działa-

jących w Brzozowie, Czerwonem,
Lachowie
i
Zabielu.
W celu zapoznania z dobrymi
praktykami oraz wymiany doświadczeń
z zakresu realizacji usług społecznych
zmierzamy do kaszubskiej wsi Karwno,
gdzie realizowany jest Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dojeżdżamy w komfortowych, jak na tę
porę roku warunkach – żadnych korków
na drogach i dużo przestrzeni w miejscach turystycznych. W Świetlicy Wiejskiej witają nas przedstawiciele gminy
Czarna Dąbrówka wraz z sołtys Karwna
Jadwigą Bielińską. Karwno to mała, typowo popegeerowska wieś stąd duży nacisk, w ramach realizacji PPWOW,
położono tu na przeciwdziałanie braku
aktywności, bierności, pogodzenia z losem jego mieszkańców. W celu zaktywizowania społeczności lokalnej zostało
zawiązane Koło Gospodyń Wiejskich.
By zaszczepić w mieszkańcach upodobanie do aktywnej integracji, jako alternatywy na nudę i bezczynność, organizowane są festyny, pokazy kulinarne, turnieje rodzinne, wycieczki, zajęcia artystyczne i sportowe. Ciekawą inicjatywą
jest projekt, w ramach którego w Karwnie powstaje wioska tematyczna – Wioska Wyobraźni.
Wieś tematyczna ma własny, jedyny w swoim rodzaju, pomysł na rozwój. Wokół niego tworzone są

Barbara Sielawa

oryginalne sposoby na zarabianie pieniędzy, które jednocześnie mają za zadanie
przyciągnąć turystów. Można ją stworzyć w każdej miejscowości, liczy się
ciekawy pomysł i ludzie chętni do pracy. Proces tworzenia następuje stopniowo, krok po kroku, od znalezienia
tematu, czyli podstawy specjalizacji, w
kulturze, historii, krajobrazie, w tym, co
już się robi, co się posiada i co można
udoskonalić, w pasjach i zainteresowaniach mieszkańców, aby wyeksponowane inspirowało i intrygowało. Pierwsze
polskie wioski tematyczne urządzono w
województwie
zachodniopomorskim.
Dąbrowa, Iwięcino, Paproty, Podgórki i
Sierakowo Sławieńskie tworzą mozaikę
lokalnych atrakcji, które są magnesem
dla szkolnych wycieczek jesienią, zimą
i wiosną, a latem przynętą dla turystów.
Naszym ekspertem i przewodnikiem po
nich jest Maria Idziak. Odwiedzając je
możemy wszystkiego dotknąć, spróbować, uczestniczyć w warsztatach i zabawach. We wsiach leżących w mało
atrakcyjnych miejscach magnesem staje
się możliwość niecodziennych przeżyć.
W Sierakowie, Wiosce Hobbitów, jest to
przygoda na trasie gry terenowej, poznanie obyczajów Celtów, pokazy sztuki kowalskiej w Kuźni Krasnoludów. Będąc
w Podgórkach, Wiosce Bajek i Rowerów, możemy lepić pierogi w Chatce
Hanki i Rumcajsa, brać udział w
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warsztatach ceramicznych, plastycznych, teatralnych oraz zwiedzić okolicę
na bajkowym rowerze. Paproty, Wioska
Labiryntów i Źródeł, oferuje gry w wierzbowym labiryncie, ekologiczne zajęcia z
wikliną i torfem. Dąbrowa, Wioska Zdrowego Życia, specjalizuje się w zielarstwie, hipoterapii i sporcie. W Iwięcinie,
Wiosce Końca Świata, można dowiedzieć się więcej na temat tajników astronomii, kaligrafii, wykonać rękodzieła z
siana, słomy czy kamienia. Utworzenie
wsi tematycznych pobudziło aktywność
ich mieszkańców dając im możliwość zarabiania w charakterze twórców, edukato-

rów,
animatorów
i
instruktorów
wiejskich. Równocześnie ucząc i działając na emocje, pozwalają odkrywać w sobie nieznane możliwości.
W dobie konkurencji terytorialnej, gdy regiony, miasta, wsie zaczynają ze sobą rywalizować walcząc o turystów, inwestorów, nowych mieszkańców, wyraźniejsza niż kiedyś staje się potrzeba odróżnienia. Bycie „typowo rolniczą” wsią czy
gminą staje się sloganem i już nie wystarcza, by być dostrzeżonym. Może więc
warto, aby i wsie Gminy Kolno były „tematyczne” i wyróżniały się na tle okolicy. Trzeba to jeszcze umiejętnie

„sprzedać”, czyli umieć opowiedzieć
lub stworzyć możliwość przeżycia innym. Ci inni, są gotowi dzięki takim
możliwościom wybrać „to”, a nie inne
miejsce za cel wycieczki, odpoczynku
czy edukacji. Przyjadą, zostawią pieniądze, wywiozą wiedzę, polecą znajomym. Czy przekonamy swoje rodziny,
sąsiadów, że jest dobrym pro-turystycznym kapitałem bycie miejscowością oryginalną, kulturowo autentyczną oraz
estetyczną w oglądzie i wizerunku? Zobaczymy. Ta miejscowość, która będzie
pierwsza, wygra i zyska premię za oryginalność.

Otwarcie Centrum Kulturalno - Rozrywkowego w Lachowie

Pełna galeria do obejrzenia na www.gminakolno.pl

Otwarcie Centrum Kulturalno - Rozrywkowego w Lachowie

Pełna galeria do obejrzenia na www.gminakolno.pl
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Brz o z o w o ś w i e t u j e

Robert Kotowski

W słoneczną niedzielę 26 lipca, dzięki odbywającemu się festynowi integracyjnemu połączonemu z uroczystym otwarciem Świetlicy Wiejskiej, sielskie zazwyczaj Brzozowo nabrało kolorów, ożyło, jakby obudziło się z letargu. Mieszkańcy Brzozowa, Bialik, Wykowa, Brzózek i Okurowa spieszyli na festyn, który zorganizowali własnym sumptem, co jest prawdziwym
ewenementem w skali gminy. Festyn organizatorzy sfinansowali z pieniędzy pochodzących ze składek mieszkańców, funduszy
od pozyskanych sponsorów i przy naprawdę minimalnym wsparciu finansowym ze strony gminy.Takiego tłumu gości, którzy
mogli korzystać za darmo ze wszystkich atrakcji oferowanych na festynie, dawna remiza nie widziała od czasów ostatnich zabaw wiejskich i dyskotek, kiedyś organizowanych przez druhów z OSP.
Dawna podupadająca remiza w Brzozowie została wyremontowana na potrzeby Centrum Kulturalno-Rozrywkowego,
które powstało w ramach działań gminnego programu, który jest realizowany w ramach i ze środków Poakcesyjnego Programu
Wspierania Obszarów Wiejskich. To właśnie oficjalne otwarcie Centrum w Brzozowie było okazją do organizacji festynu, a że
mieszkańcom Brzozowa i okolicznych miejscowości "chce się chcieć", więc impreza udała się nad wyraz pomyślnie. W zamierzeniu organizatorów festyn ma już na stałe zagościć w kalendarzu imprez plenerowych na terenie naszej gminy.
Zaaangażówanie mieszkańców Brzozowa i okolic docenił też Wójt Gminy, który powiedział:
- Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację festynu, udowodniliście że warto było zainwestować w mieszkańców
Brzozowa i okolic.

Dziękujemy wszystkim firmom za okazane wsparcie i
liczymy na dalszą owocną współpracę
Organizatorzy
Festynu Integracyjnego
w Brzozowie
Sp e c j a l n e p o d z i ę k o w a n i a z a w k ł a d w n i e s i o n y w
o rg a n i z a c j ę f e s t y n u s k ł a d a m y
Panu Andrzejowi Kozikowskiemu
Kierownikowi Zakładu Zaopatrzenia w Stawiskach
Ml e k p o l
Organizatorzy
Festynu Integracyjnego
w Brzozowie
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Prawdziwy boom inwestycyjny w naszej gminie

Trwa realizacja inwestycji, które zostały przewidziane w budżecie Gminy Kolno na 2009 rok. Część z nich
została już zakończona i odebrana, pozostałe są w trakcie realizacji. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć budowę
Sali gimnastycznej przy gimnazjum w Zabielu, budowę nowych wodociągów
oraz budowę nowej infrastruktury drogowej. Aktualnie prace przy pierwszej z
nich są już znacznie zaawansowane. Gmina na budowę Sali otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości 30 % wartości inwestycji
to jest 680 tysięcy złotych.
Trwa budowa nowych dróg z nawierzchnią bitumiczna. Trzy drogi z siedmiu budowanych zostały już odebrane i
oddane do użytku. Są to odcinki w miejscowościach Czerwone – 300 m.b., Kozioł – 202 m.b., oraz Stary Gromadzyn

874 m.b. Koszt budowy tych dróg wyniósł prawie 470 tysięcy złotych.
Wykonano także nawierzchnię
bitumiczną we wsi Obiedzino na odcinku 407 m.b. W ostatnich dniach ułożono
nową nawierzchnię na odcinku 1279
m.b. We wsi Glinki. Aktualnie trwają prace przy utwardzaniu poboczy. Trwają też
race przy budowie drogi Lachowo-Danowo-Filipki Duże –Filipki Małe na odcinku 3,3 km. Budowa drogi jest
prowadzona
w ramach NPPDL
tzw.”Schetynówki”. Planowany termin
zakończenia to koniec października. W
lipcu odebrano ostatni etap sieci wodociągowej o długości 9,8 km, prowadzącej
ze Starych Kiełcz do Wszebor, Tyszk Wądołowo i Tyszk Łabno. Do nowo wybudowanego odcinka przyłączyło się 48
gospodarstw. Zadaniem tym zakończono
budowę wodociągów rozpoczętych w

Na zdjęciach: Prace na drodze do Glinek

Andrzej Jarzyło

ubiegłym roku. Wynikiem tych prac jest
dostarczenie bieżącej wody do 11 miejscowości. Ogółem wybudowano 33,3
km rozdzielczej sieci wodociągowej i
podłączono do niej 191 gospodarstw.
Wartość wszystkich prac rozliczono na
kwotę 1 557 tysięcy złotych. Koszty dla
indywidualnych gospodarstw przyłączających się do sieci kształtowały się na
poziomie od 500 do 1800 złotych w zależności od długości przyłącza.
Trwają inwestycje realizowane
z własnych środków budżetowych ale
już wkrótce ruszą te współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej. Zarząd
Województwa Podlaskiego przyjął listę
rankingową wniosków , które otrzymają
dofinansowanie ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój
Wsi”. W ramach ogłoszonego naboru
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Prawdziwy boom inwestycyjny w naszej gminie c.d.

Na zdjęciach powyżej: Rusztowania wokół nowopowstającej sali gimnastycznej w Zabielu.
złożonych zostało 147 wniosków , 132
otrzymało dofinansowanie. Wniosek
przygotowany przez Gminę Kolno został oceniony najwyżej i znalazł się na
pierwszej pozycji listy rankingowej. Dzięki dofinansowaniu zostanie wybudowana nowa świetlica wiejska w Koźle na
miejscu obecnej strażnicy OSP. Projekt
przewiduje również zagospodarowanie
najbliższego otoczenia świetlicy oraz zakup jej wyposażenia (między innymi:
komputerów, stołów do tenisa i bilarda).
Wartość inwestycji to 1 milion złotych.
Przewidziany termin realizacji to rok
2010.
Ocenę formalno-prawną oraz
merytoryczną przechodzą również dwa
wnioski złożone prze Gminę Kolno w ramach PROW w działaniu „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiej-

skiej”. Pierwszy z nich z zakresu gospodarki wodno- ściekowej dotyczy
kompleksowej przebudowy stacji uzdatniania wody w Zabielu oraz budowy sieci wodociągowej o długości 11,5 km we
wsi Czerwone. Jest to zadanie priorytetowe gdyż w przyszłości stacja w Zabielu
będzie dostarczać wodę dodatkowo do
pięciu miejscowości. Aktualnie w opracowaniu znajdują się mapy pod nowe wodociągi o długości około 50 kilometrów.
Inwestycje te mają istotne znaczenie ze
względu na coraz bardziej odczuwalny
deficyt wody, szczególnie z punktu widzenia hodowców bydła mlecznego, których naszej gminie nie brakuje.
Uzyskanie dofinansowania ze środków
unijnych umożliwi realizację projektu,
którego szacowany koszt wynosi 4 miliony złotych, przy zakładanym poziomie

dofinansowania w wysokości 75 %
kosztów kwalifikowanych. Drugi wniosek z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych
dotyczy zakupu i montażu kolektorów
słonecznych do szkoły podstawowej w
Borkowie. Jest to jeden z pierwszych tego typu projektów w regionie. Poprzez
montaż instalacji solarnej zmniejsza się
wydatki związane z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej oraz centralnym
ogrzewaniem. Jest to projekt nowatorski, więc jeżeli będzie spełniał swoja rolę to w przyszłości instalacje solarne
zostaną zakupione i zamontowane do pozostałych szkół w gminie. Oczywiście
będziemy starać się o dofinansowanie
na ich zakup. Maksymalny poziom dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowanych.

WÓJT GMINY KOLNO
informuje, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w terminie od 31.08.2009 do 30.09.2009 r., został
wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości, w związku z prowadzonym postępowaniem, dot. komunalizacji działek, położonych w obrębach: Okurowo, Tyszki Wądołowo, Wincenta, Zaskrodzie.
W określonym wyżej terminie osobom, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym,
przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej.
mgr inż. Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Wkrótce - nowe zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wyŹródło: www. krus.gov.pl
m i a ru s k ł a d e k
wadzenia tej działalności lub współpraZ dniem 1 października 2009 Dla części osób
r. wchodzą w życie przepisy ustawy z
dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667).
Nowelizacja ustawy wprowadza następujące zmiany:
1.Ubezpieczenie społeczne rolników będzie przysługiwało jedynie w okresie, w
którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a ustanie od
dnia następującego po dniu, w którym
ustaną okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu. (Obecnie obowiązuje kwartalny okres ubezpieczenia.)
2.Składki będą miały wymiar miesięczny. W przypadku, gdy okres podlegania
ubezpieczeniu społecznemu rolników będzie krótszy niż miesiąc, składki zostaną
obliczone proporcjonalnie do liczby dni
podlegania ubezpieczeniu. Oznacza to,
że składka na ubezpieczenie będzie wymierzana jedynie za faktyczny okres podlegania ubezpieczeniu.
3.Miesięczna składka na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę (w tym także za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność
gospodarczą) podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie będzie miała
rów
4.Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wynosić
będzie 10% emerytury podstawowej (aktualnie składka na to ubezpieczenie jest
opłacana w wymiarze kwartalnym, odpowiadającym kwocie 30% emerytury podstawowej).
5.Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie
zobowiązany do opłacania miesięcznej
składki emerytalno-rentowej w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i
macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedyńczej wysokości,
tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności
gospodarczej nie prowadzą.

ubezpieczonych w Kasie nowelizacja
ustawy wprowadza zróżnicowany wymiar składki emerytalno-rentowej. A zatem:
6.Rolnik, którego gospodarstwo rolne
obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, będzie zobowiązany opłacać podstawową składkę w
wysokości 10% emerytury podstawowej
oraz dodatkowo składkę emerytalno-rentową za każdego podlegającego w jego
gospodarstwie rolnika i jego małżonka,
w wysokości:
12% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje
obszar użytków rolnych powyżej 50 ha
przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych,
24% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje
obszar użytków rolnych powyżej 100 ha
przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
36% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje
obszar użytków rolnych powyżej 150 ha
przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
48% emerytury podstawowej – w przypadku gdy gospodarstwo rolne obejmuje
obszar użytków rolnych powyżej 300 ha
przeliczeniowych.
7.Ubezpieczenie na wniosek będzie następowało od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie
wcześniej jednak niż od dnia, w którym
wniosek został złożony, a ustanie od
dnia wskazanego w oświadczeniu złożonego przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym
oświadczenie zostało złożone w Kasie albo od pierwszego dnia okresu, za który
składka nie została opłacona.
8.Ubezpieczenie osób prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy jej
prowadzeniu, które:
- nie zachowają ustawowego terminu na
złożenie oświadczenia o rozpoczęciu pro-

cy przy jej prowadzeniu – ustaje od dnia
rozpoczęcia wykonywania tej działalności lub współpracy,
- nie zachowają ustawowego terminu na
złożenie zaświadczenia o wysokości podatku należnego od przychodów z tej
działalności za poprzedni rok podatkowy – ustaje z dniem, do którego ubezpieczony był zobowiązany złożyć
przedmiotowe zaświadczenie.
Nowelizacja ustawy nie zmienia dotychczasowych terminów opłacania składek. Składka za każdy miesiąc
w danym kwartale będzie do zapłaty w
nieprzekraczalnym terminie do końca
pierwszego miesiąca kwartału. Wyjątek
stanowi przesunięty zgodnie z zapisem
ustawy zmieniającej termin płatności
składek należnych za miesiące: październik, listopad i grudzień 2009r., który przypada 31 grudnia 2009r. Przed
upływem tego terminu tj. zgodnie z
przepisami ustawy zmieniającej - do
dnia 30 listopada 2009r. Kasa poprzez
swoje jednostki terenowe:
- doręczy rolnikom obowiązanym do
opłacenia składek informację o wysokości miesięcznych składek należnych do
zapłaty w czwartym kwartale 2009 r.
- wyda rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej
50 ha przeliczeniowych decyzje stwierdzające obowiązek opłacania i ustalające
wymiar
dodatkowej
składki
miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
W sytuacji, gdy po wejściu w
życie nowych przepisów rolnik opłaci
składki na ubezpieczenie społeczne rolników za cały kwartał, a następnie w
trakcie kwartału przestanie podlegać temu ubezpieczeniu, powstała nadpłata zostanie rozliczona zgodnie z przepisami
art. 41b ust. 10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oznacza to,
że nadpłacone lub nienależnie opłacone
składki zostaną z urzędu zaliczone na
poczet zaległych lub bieżących składek,
a w razie ich braku - na poczet
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przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Zwrotowi podlegają
nadpłacone
lub
nienależnie
opłacone składki, jeżeli są one wyższe
od kwoty stanowiącej równowartość sumy kosztów powiadomienia płatnika o
nadpłacie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu. Wówczas Kasa zawiadaSposób obliczania składki emerytalnorentowej od dnia 01.10.09

mia płatnika o kwocie nadpłaconych lub
nienależnie opłaconych składek podlegających zwrotowi, a płatnik może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, złożyć wniosek o zwrot
nadpłaconych lub nienależnie opłaconych składek.
W razie braku przyszłych należności z ty-

tułu składek, nadpłacone lub nienależnie opłacone składki zostaną płatnikowi
składek zwrócone z urzędu. Prawo do
zwrotu składek przedawnia się po upływie 10 lat od terminu ich wymagalności
i wówczas składki nie podlegają zwrotowi.

Podstawa wymiaru

Kwota miesięcznej składki - w zł

dla ubezpieczonych w gospodarstwach
rolnych o pow. do 50 ha przelicz.

składka podstawowa = 10% emerytury
podstawowej

68,00

dla ubezpieczonych w gospodarstwach
rolnych o pow. powyżej 50 ha przelicz.
do 100 ha przeliczeniowych
dla ubezpieczonych w gospodarstwach
rolnych o pow. powyżej 100 ha przelicz.
do 150 ha przeliczeniowych
dla ubezpieczonych w gospodarstwach
rolnych o pow. powyżej 150 ha przelicz.
do 300 ha przeliczeniowych
dla ubezpieczonych w gospodarstwach
rolnych o pow. powyżej 300 ha
przeliczeniowych
składka za domownika, niezależnie od
wielkości gospodarstwa, obowiązuje w
pojedynczym, podstawowym wymiarze,

składka podstawowa + 12% podstawy
wymiaru

149,00

składka podstawowa + 24% podstawy
wymiaru

230,00

składka podstawowa + 36% podstawy
wymiaru

311,00

składka podstawowa + 48% podstawy
wymiaru

392,00

składka podstawowa

68,00

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej:
1 ) O k r ę g : Za b i e l e , C z e r w o n e
Ma r i a n B e d n a r c z y k t e l . 0 8 6 4 7 4 - 3 9 - 4 2
2 ) Ok r ę g : J a n o w o , Ł o s e w o , N i k s o w i z n a
J a r o s ł a w C u d n i k t e l .0 8 6 4 7 4 -4 1 -2 6
3) Okręg: Kumelsk, Kowalewo, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kiełcze Kopki,
Danowo, Żebry, Górskie, Glinki.
Waldemar Skowroński tel.086 278-70-14
4) Okręg: Lachowo, Kiełcze Stare, Brzozowo, Brzózki, Okurowo, Wykowo, Bialiki
H e n r y k G a r d o c k i t e l .0 8 6 2 6 1 -9 5 -2 3
5) Okręg: Borkowo, Gromadzyn Stary, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn, Obiedzino,
Za s k r o d z i e , W ś c i e k l i c e .
Tymczasowo zgłoszenia z okręgu numer 5 proszę kierować pod numery 0-696-305-745 lub 0- 6688 0 8 -2 3 5
Wszystkie awarie można też zgłaszać w godzinach pracy Urzędu Gminy Kolno na numer:
0 8 6 2 7 8 -9 1 -2 5
Adres: 18-500 Kolno, ul.Wojska Polskiego 20, pok.206 tel.(86)278-91-24 e-mail: gazeta@gminakolno.pl Adres www: www.gminakolno.pl
Wydawca: Gmina Kolno Redaktor naczelny: Robert Kotowski, Opracowanie i skład: Robert Kotowski, Druk:"Top Druk" Drukarnia Ryszard Zelkowski, Łomża,
ul.Wojska Polskiego 122, Nakład: 1500 egz. Numer zamknięto: 31.08.2009 r. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych
redakcja nie zwraca , w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów , adiustacji i zmiany tytułów.
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ZOSTAŃ MATKĄ, ZOSTAŃ OJCEM …
Jeśli nie jest Ci obojętny los dzieci potrzebujących pomocy i opieki przyjdź do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kolnie przy ulicy Wojska Polskiego 69 bądź zgłoś się do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Łomży przy ulicy Marii
Skłodowskiej – Curie 5.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla małoletnich dzieci,
które z różnych powodów, niezależnych od nich nie mają możliwości wzrastać w domu rodzinnym.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli osoby te spełniają następujące warunki:
o
Dają rękojmię należytego wykonania zadań rodziny zastępczej.
o
Mają stałe miejsca zamieszkania na terytorium RP.
o
Mają odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło utrzymania.
o
Korzystają z pełni praw obywatelskich.
o
Nie są i nigdy nie były pozbawione władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci, nie są ograniczone w tej władzy.
ani też władza ta nie została zawieszona.
o
Wywiązują się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, jeżeli taki obowiązek z mocy
prawa lub orzeczenia sądu na nich ciąży.
o
Nie są chore na choroby uniemożliwiające właściwą opiekę nad dzieckiem, co zostało stwierdzone zaświadczeniem
lekarskim.
o
Uzyskały pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
o Odbyły szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych i otrzymały stosowne zaświadczenie.
Każda rodzina zastępcza otrzymuje co miesiąc pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego
umieszczonego w tej rodzinie dziecka.
Jeżeli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji rodziny zastępczej bliższe informacje uzyskasz u pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, pod nr telefonu 086 278 13 34 oraz na stonie internetowej www.pcprkolno.pl

Zboża - ceny coraz niższe

Małgorzata Motecha-Pastuszko/Agrobiznes

Aż o 40% niższe w porównaniu z ubiegłym sezonem są teraz ceny zbóż. To nie tylko polska przypadłość. Podobnie jest w całej
Unii Europejskiej, a także na światowych rynkach. Żniwa powodują dalsze obniżki.
Na naszym podwórku znów słychać głosy, że
bardziej opłaca się ziarno przeznaczyć na opał, niż sprzedać. Tak
niewątpliwie jest w przypadku żyta, bo ten gatunek potaniał chyba
najbardziej ze wszystkich. W tej sytuacji trudno się dziwić, że handel pozostawia wiele do życzenia. W ofertach sprzedaży ceny dochodzą do 300 złotych za tonę, ale |kupujący za dobrej jakości żyto
konsumpcyjne są skłonni zapłacić nie więcej jak 250 złotych.
Tanieje kukurydza. Nie tylko w Polsce ale i za południową granicą.
To jednak wcale nie zachęca importerów. Ziarno sprowadzane jest sporadycznie. Powyżej 600 złotych za tonę coraz trudniej
znaleźć nabywców. Tona tego ziarna już z dostawą kosztuje około 640 złotych.
KUKURYDZA
giełdy towarowe zł/t
Oferty sprzedaży

ŻYTO zł/t
giełdy towarowe
oferty sprzedaży
paszowe z dostawą 270
konsumpcyjne
280 – 300

oferty kupna
paszowe 200 – 230
konsumpcyjn 240 - 250

import z dostawą

640

kraj w magazynie 590 - 630
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Ka p r y s y p o g o d y d a j ą s i ę w e z n a k i r o l n i k o m

Niespotykany kiedyś, ale coraz
powszechniejszy w naszej strefie
klimatycznej, jak na tą porę roku kaprys
przyrody wyrządził niemałe szkody na
polach rolników zamieszkałych w Kossakach. W sobotę 25 lipca ogromny grad
około godziny 21 zniszczył pola zasiane
owsem.
- Ludzie bali się wyjść z domu, wydawało się że szyby z okien powypadają - mówi Beata Olszewska mieszkanka wsi.
- Grad spadał z nieba prawie godzinę.
Najbardziej bały się dzieci.

Jeszcze długo po tym, jak przestało padać na ziemi leżał śnieg - pozostałość po
gradzie. Skończyło się jednak wyłącznie
na stratach poniesionych na polach
uprawnych i w ogródkach warzywnych.
Grad spustoszył przede wszystkim zasiany przez rolników owies. Straty ponieśli
wszyscy rolnicy. Ziarno owsa pod wpływem opadów spadło na ziemię. Jak twierdzi sołtys wsi szkody można liczyć na
40%. Każdy z gospodarzy miał od 2 do
3 hektarów owsa.
- Nie będziemy jednak nigdzie tego zgła-

Zmiana na stanowisku dyrektora PODR Szepietowo

Dotychczasowy

dyrektor
PODR Sławomir Gromadzki pismem z
dnia 24 lipca 2009 roku złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W związku z powyższym, z
dniem 28 lipca 2009 roku Wojewoda Pod-

laski Maciej Żywno odwołał Sławomira
Gromadzkiego
z
zajmowanego stanowiska.
Jednocześnie z dniem 29 lipca
2009 roku na stanowisko dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Wojewoda Podlaski Maciej Żywno powołał Mariusza Cylwika.
Mariusz Cylwik jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej
w Warszawie i od 1998 roku zatrudniony był na stanowiskach związanych z rolnictwem, początkowo w ośrodku
doradztwa rolniczego, a następnie w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Posiadane umiejętno-

Źródło: odr.zetobi.com.pl

szać, bo gra nie jest warta świeczki mówi Edward Murawski sołtys wsi Kossaki.
- To będą małe pieniądze w formie pożyczki i mimo tego, że przyznane na mały procent, to jednak trzeba będzie to
zwrócić. Poza tym za dużo przy tym załatwiania formalności.
Rolnicy twierdzą, że dochodziliby zadośćuczynienia, gdyby przysługiwało
im jakieś odszkodowanie. W momencie
gdy pożyczkę należy spłacić, już się im
to nie kalkuluje.
Źródło: odr.zetobi.com.pl

ści oraz doświadczenie zawodowe
pozwolą mu w sposób właściwy wywiązywać się z obowiązków służbowych na
stanowisku
dyrektora
Podlaskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i - co bardzo istotne - znając
strukturę samorządu województwa,
szybko i sprawnie wprowadzi PODR
pod nowy organ prowadzący, jakim jest
Marszałek Województwa Podlaskiego.
Doświadczenia zawodowe, które zdobył
na ostatnio zajmowanym stanowisku w
Urzędzie Marszałkowskim gwarantują
również, iż polityka Ośrodka Doradztwa Rolniczego będzie zgodna z kierunkami rozwoju wskazanymi w Strategii
Rozwoju Województwa Podlaskiego.
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Uwaga, aktualne informacje dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w
wyniku ulew, gradobicia lub powodzi
Agencja Restrukturyzacji i Mo- li wcześniej wniosek. Rolnik, u którego wych okoliczności, np. katastrof naturaldernizacji Rolnictwa informuje, że do
gruntów rolnych, na których wystąpiły
nadzwyczajne okoliczności (np.gradobicie, nawalne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, powodzie) i spowodowały
zniszczenie upraw rolnych, przysługują
płatności bezpośrednie, a także płatności rolnośrodowiskowe i ONW. Również beneficjenci, którzy nie wykonali
lub nie mogą wykonać co najmniej jednego ze zobowiązań wymienionych w umowie o dofinansowanie inwestycji w
ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich, 2004-2006” lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 mogą zostać całkowicie
lub częściowo zwolnieni przez ARiMR
z wykonania tego zobowiązania lub też
Agencja może zmienić termin jego wykonania. Rolnik, u którego wystąpiły takie szkody na działkach rolnych,
zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich powinien w
terminie 10 dni od daty ustania nadzwyczajnych zjawisk powiadomić o ich wystąpieniu
Kierownika
Biura
Powiatowego ARiMR, w którym składał
wniosek. Potwierdzeniem wystąpienia
nadzwyczajnych okoliczności będzie
protokół z oszacowania powstałych
szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania
szkody. Po otrzymaniu tych protokołów
rolnicy powinni je dostarczyć do Biura
Powiatowego ARiMR, w którym składa-

wystąpiły na działkach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych czy ONW,
szkody spowodowane przez gradobicie,
ulewy, osuwiska ziemi, powodzie, powinien nie później niż w terminie 10 dni
od daty ustania tych nadzwyczajnych zjawisk powiadomić na piśmie o ich wystąpieniu kierownika biura powiatowego
ARiMR, w którym składał wniosek oraz
obowiązkowo dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie. Potwierdzeniem
wystąpienia
nadzwyczajnych
okoliczności będzie protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony
przez komisję powołaną w tym celu
przez wojewodę właściwego ze względu
na miejsce powstania szkody. Po otrzymaniu tych protokołów rolnicy powinni
je dostarczyć do Biura Powiatowego
ARiMR, w którym składali wcześniej
wniosek. Rolnikowi, który nie wywiąże
się z obowiązku poinformowania
ARiMR o tym, że nie mógł spełnić wymogu z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności oraz nie dostarczy
protokołu, zostanie obniżona kwota należnych płatności do określonej działki
rolnej na której stwierdzono uchybienia.
Natomiast beneficjenci działań inwestycyjnych Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja
i
modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich, 20042006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez ARiMR, którzy z powodu
wystąpienia siły wyższej lub wyjątko-

nych
spowodowanych
ulewami,
gradobiciami i związanymi z nimi powodziami, dotykającymi grunty gospodarstwa lub powodującymi uszkodzenie
nieruchomości lub obiektów będących
przedmiotem operacji, nie wykonali lub
nie mogą wykonać co najmniej jednego
ze zobowiązań wymienionych w umowie, mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnieni przez Agencję z
wykonania tego zobowiązania lub też za
zgodą Agencji zmianie może ulec termin jego wykonania. W celu skorzystania z takiej możliwości należy w
Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji
operacji, w pierwszej kolejności złożyć
pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami – jeżeli są już w ich
posiadaniu (np. protokół z oszacowania
powstałych szkód, sporządzony przez
komisję powołaną w tym celu przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce powstania szkody), w terminie:
w przypadku Beneficjentów SPO „Restrukturyzacja…” – 30 dni roboczych
od dnia zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia
takiego wniosku,
w przypadku Beneficjentów PROW
2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia
zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego
wniosku.

C h c e s z u m i e ś c i ć re k l a m ę w n a s z e j g a z e c i e
s k o n t a k t u j s i ę z re d a k c j ą :
086 278 91 24
lub
g a z e t a @ g m i n a k o l n o .p l
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N o w e p rze p i s y d o t y c zą c e z n a k o w a n i a

Za kilka dni wchodzą w życie
nowe przepisy dotyczące znakowania i
rejestracji zwierząt gospodarskich. Co
to oznacza dla hodowców bydła, owiec
i kóz? Na początek dobre informacje.
Uproszczone zostaną zasady zamawia-

nia kolczyków do znakowania
zwierząt. Będzie można je kupować u producentów bez pośrednictwa Agencji Restrukturyzacji.
Podobne procedury obowiązywać będą także przy zakupie nowych kolczyków dla owiec i kóz
zawierających elektroniczne identyfikatory. Od 31 grudnia będą
musiały być w nie wyposażone
zwierzęta przeznaczone do handlu
na
rynku
wspólnotowym.
Doprecyzowano także termin jaki mają
rolnicy na oznakowania bydła. Krzysztof Buczeń, ARiMR: według nowego zapisu rolnik ma obowiązek zgłoszenia
zwierząt do rejestru przed dniem opusz-

Jest "Szklanka mleka" - teraz czas na owoce w szkole
Ledwo

Agencja Rynku Rolnego uporała się z zaległościami finansowymi za program „Szklanka mleka”, a już
ogłoszono, że od nowego roku szkolnego rusza program dystrybucji owoców.
Podobna pieniądze już są i nie będzie z
tym problemów.
Schemat działania obu programów jest
podobny. Część należności za jego realizację pochodzi z unijnego budżetu, druga część pokrywa budżet krajowy. I
właśnie z tym drugim źródłem finansowania był ostatnio problem. Kłopoty finansowe państwa spowodowały, że
zabrakło kilkudziesięciu milionów złotych na rekompensaty za dostarczone do
szkół mleko.
Waldemar Sochaczewski – wiceprezes
ARR: agencja uregulowała wszelkie zaległe płatności w tej chwili płacimy na bieżąco za mleko, które było dostarczone w

końcówce roku szkolnego.
Program ma być kontynuowany od września,
gdyż
rząd
podjął decyzję o przeznaczeniu na ten cel
20 milionów złotych.
Ale to nie wszystko.
Od nowego roku rusza kolejny program,
który ma uczyć dobrych nawyków żywieniowych.
Waldemar Sochaczewski – wiceprezes
ARR: jest na końcówce przygotowanie,
żeby uruchomić z nowym rokiem szkolnym mechanizm dostarczania owoców w
szkole.
Program obejmie ponad milion dzieci z
trzech pierwszych klas szkoły podstawo-

Dorota Florczyk/Agrobiznes

czenia stada. Nie później jednak niż w
ciągu 7 dni od dnia urodzenia. Zgodnie
z nowymi przepisami siedziba stada to
nie tylko budynki, ale także zagrody, pastwiska i wszystkie miejsca gdzie prowadzona jest hodowla zwierząt.
Krzysztof Buczeń, ARiMR: z pozostałych zmian to oczywiście nadanie znacznie większej rangi dla księgi rejestracji.
Od 6 sierpnia trzeba będzie także dokładniej sprawdzać dokumenty i kolczyki nabywanych zwierząt. Kupowane
sztuki muszą być nie tylko oznakowane|
ale muszą też mieć paszporty. Kontrole
w gospodarstwach mogą przeprowadzać pracownicy Agencji Restrukturyzacji oraz Inspekcji Weterynaryjnej.
Źródło: TVP Rolna

wej. Ustalono, że będą to: jabłka, gruszki, marchew, rzodkiewki, papryka,
ogórki oraz soki owocowe i warzywne.
Wszystkie produkty mają być wytworzone w Polsce. Łączny koszt to 12 milionów euro z czego 9 daje Komisja
Europejska.

Piszesz wiersze, opowiadania, rysujesz karykatury, rysunki satyryczne
ni e c ho w a j s w o j e j t w ó r c z o ś c i d o s z u f l a d y - s k o nt a k t u j s i ę z r e d a k c j ą .
t e l .0 8 6 2 7 8 9 1 2 4
l ub
g a z e t a @ g m i na k o l no . p l
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Tylko 10 groszy za każdy kilogram mleka - taka będzie w tym roku stawka reKrzysztof Losz, Nasz Dziennik
k o mp e ns a t

Tylko 10 groszy za każdy kilogram mleka - taka będzie w tym roku stwka rekompensat, jakie będą wypłacane
rolnikom, którzy zrezygnują z hodowli
bydła mlecznego. To znacznie mniej niż
w latach poprzednich, ale Agencja Rynku Rolnego uważa, że to wystarczająca
kwota.
Rolnicy mogą się czuć rzeczywiście zawiedzeni. 10 groszy to tylko ułamek tego, co wypłacano producentom mleka
w poprzednich latach. W dodatku ta
stawka będzie jednakowa w całym kraju
a nie zróżnicowana w zależności od województwa: wyższa była tam, gdzie pro-

dukcja mleka jest
wyższa. W 2008 roku za kilogram mleka płacono około
70-80 groszy. Co
prawda z powodu
ogromnego zainteresowania rolników
odsprzedaniem swoich kwot mlecznych doszło do
redukcji stawek rekompensat (do 85
proc.), ale i tak dawało to średnią
kwotę około 65-70 groszy za kilogram.
Ogółem na tę pomoc wydano około 40
mln zł dla mniej więcej 5 tys. rolników.
Z kolei w rekordowym 2007 roku pieniądze trafiły do około 14 tys. osób, którym wypłacono ponad 115 mln złotych.
Wtedy jednak stawki dopłat sięgały
1,30-1,40 zł za 1 kg mleka. Dlaczego
więc od tamtej pory rolnikom wypłaca
się coraz mniej pieniędzy?
Po pierwsze dlatego, że generalnie spada cena skupu mleka. W 2007 roku zakłady mleczarskie płaciły rolnikom nawet
w granicach 2 zł za litr, więc rząd mu-

Polska wolna od brucelozy bydła
Polska wolna od brucelozy bydła. Komisja Europejska uznała, że choroba jest wreszcie pod wystarczającą
kontrolą służb weterynaryjnych i dodatkowe badania zwierząt nie są już potrzebne. To dobra informacja dla hodowców.
W ten sposób znika kolejna bariera w
swobodnym handlu bydłem na unijnym
rynku. Do tej pory każde eksportowane
zwierzę, przed wywozem z kraju musiało przejść szczegółowe badania. Oprócz
świadectwa zdrowia, wymagano
aktualnych wyników badań wykluczających obecność brucelozy. Koszty poboru jak i analizy próbek ponosił
hodowca.
Grzegorz Grodzki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsne-

go: to się wiązało oczywiście, w
gospodarstwie od ilości zwierząt, od przyjazdu lekarza weterynarii. Badanie mogło różnie wynosić około 10 – 20 złotych.
Decyzja Brukseli uwalniająca Polskę od
brucelozy nie tylko zwalnia hodowców
z takiego obowiązku, ale pozwala na
znaczne zmniejszenie kosztów poniesionych na monitoring choroby. Polska jest
14 krajem w Europie, który uporał się z
brucelozą.
Krzysztof Jażdżewski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii: badając w tej
chwili 1/3 stad w Polsce, możemy zmniejszyć liczbę tych badań do 1/5. Za to nadal walczymy z białaczką bydła. W
ubiegłym roku służby weterynaryjne odnotowały ponad tysiąc ognisk choroby.

siał ustalić taką stawkę rekompensat,
aby producentom mleka opłacało się
składać pisma o zrzeczeniu się swoich
indywidualnych kwot mlecznych. W
tym roku ceny skupu są o wiele niższe,
więc i stawka rekompensat spadła do 10
groszy - tyle w tym roku otrzymają rolnicy, którzy zdecydują się na taki krok.
Budżetowych pieniędzy wystarczy dla 5
tysięcy osób.
Po drugie, jak wyjaśniają przedstawiciele Agencji, już teraz nie ma takiego zainteresowania rekompensatami ze strony
rolników, jak to obserwowano w latach
poprzednich. A skoro tak, to nie ma powodu utrzymywania wysokich stawek.
W tym roku, jak zakłada ARR, o pieniądze wystąpi najwyżej 5 tys. rolników,
którzy będą mogli składać wnioski od 1
do 15 września.
Przypomnijmy, że limity produkcji mleka, jakie ARR odkupi od rolników, zostaną
bezpłatnie
rozdysponowane
między producentów mleka w kolejnym
roku kwotowym. Ten mechanizm sprzyja koncentracji sektora mlecznego - rośnie
średnia
produkcja
mleka
przypadająca na jedno gospodarstwo.

Radosław Bełkot/Agrobiznes
Zakażeniu uległo prawie 5,5 tysiąca
zwierząt.
Według zapewnień inspekcji weterynaryjnej, zwalczanie choroby przebiega
jednak sprawnie. To pozwoli na uwolnienie się od niej z końcem przyszłego roku.
Na zwalczanie chorób zakaźnych w Polsce inspekcja weterynaryjna ma do dyspozycji 230 milionów złotych.
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Biblioteki przyjazne dla czytelnika

Gminna Biblioteka Publiczna
w Kolnie z/s w Czerwonem wraz ze
swoimi filiami otrzymała dotację z 2 Programów. Jeden to Program Ministerialny Infrastruktura Bibliotek , drugi to
Program Rozwoju Bibliotek realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, którego celem jest
wzmocnienie społecznej i informacyjnej roli publicznych bibliotek gminnych
poprzez :
- zaktywizowanie i zintegrowanie społeczności lokalnych wokół biblioteki, jako centrów animacji życia społecznego i
kulturalnego.
- upowszechnienie dostępu do nowocze-

snych technologii komunikacyjnych.
- umożliwienie poszerzenia kompetencji
bibliotekarzy, poprawy wizerunku i
wzmocnienia ich roli społecznej.
W ramach Programu Rozwoju Bibliotek, do którego przystąpiliśmy jako Biblioteka Wiodąca wraz z 3 Bibliotekami
Partnerskimi, z Miejska Biblioteką Publiczną w Kolnie, Biblioteką Publiczną
Gminy Turośl i Biblioteką Gminy Mały
Płock – nasza biblioteka gminna i jej filie otrzymają sprzęt komputerowy, oprogramowanie komercyjne, urządzenia
peryferyjne: laptop, rzutnik wraz z ekranem, urządzenie wielofunkcyjne, router
Wi-fi, listwę przepięciową.
Oprócz
sprzętu wszystkie biblioteki otrzymają
również wsparcie szkoleniowe w zakresie :
- warsztaty z planowania pracy biblioteki
- szkolenia specjalistyczne
- szkolenia informatyczne
Po zakończeniu szkoleń obligatoryjnych
uczestnicy będą mogli do końca 2013 r.
korzystać z programu grantowego na realizację Planów Pracy Biblioteki przygotowanych podczas szkoleń oraz pomocy
organizacji pozarządowych w realizacji
wybranych przez bibliotekę nowych funkcji – specjalizacji. Do końca 2013 r.
uczestnicy Programu będą mogli korzystać z programu dobrych praktyk.

P u c h a r W ó j t a zd o b y t y
Na zdjęciu: Część debiutującej i zarazem najmłodszej drużyny rozgrywek
LZS Bialiki

Teresa Zajk

Drugi program, do którego aplikowała biblioteka to Infrastruktura Bibliotek. Jest to program ministerialny,
dzięki uczestnictwu w nim otrzymaliśmy dotację w kwocie 43 100 zł, przy
czym finansowe środki własne wynoszą
13 060 zł. Całość zadania opiewa na
kwotę 56 160 zł. Wniosek złożony był
w maju 2009 r. pod nazwą „Modernizacja budynku i zakup wyposażenia dla
GBP w Kolnie z/s w Czerwonem wraz z
trzema filiami w Borkowie, Lachowie i
Zabielu.
Zadanie obejmuje remont w 2 placówkach w GBP w Czerwonem i FB w Borkowie. W bibliotece głównej planuje się
renowację ścian wewnętrznych, wymianę podłóg, stolarki drzwiowej i okiennej, remont sanitariatów i schodów
zewnętrznych. W FB W Borkowie planowana jest wymiana okien drewnianych na plastikowe, remont i adaptacja
schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych. Do wszystkich bibliotek zostanie
zakupiony sprzęt , będą to nowe monitory, drukarki , fax, kamera i aparat cyfrowy.
Dzięki realizacji obu programów biblioteki staną się estetyczne,
bardziej funkcjonalne a tym samym
przyjazne dla czytelnika.

Robert Kotowski

9 sierpnia 2009 roku w Lachowie odbyły się
rozgrywki finałowe gminnego Turnieju o Puchar
Wójta Gminy Kolno. W rozgrywkach wzięło udział
dziesięć drużyn z Ludowych Zespołów Sportowych
działających na terenie naszej gminy. Jak zwykle
rozgrywki były bardzo zacięte, walczono dosłownie o
każdą piłkę. Nie obeszło się bez kilku niegroźnych
kontuzji, zawodnicy dawali się też ponieść emocjom
gdy nie zgadzali się z werdyktem sędziego.
Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
1.LZS Janowo
2.LZS Zaskrodzie
3.LZS Czernice
4.LZS Bialiki
Zwycięzcom gratulujemy.
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Wiesław Janusz Mikulskiu-urodził się 12 lipca 1959 roku w Ostrołęce. Ukończył teologię w
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (dzisiejszy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), studia podyplomowe filologii polskiej o specjalności nauczycielskiej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dzisiejsza Akademia Humanistyczna im.
A.Gieysztora) oraz bibliotekarstwo w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Ciechanowie. Obecnie pisze pracę doktorską z literaturoznawstwa pod kierunkiem prof. dra
hab. Edwarda Kasperskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1987-1992 pracował jako bibliotekarz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce. Od 1992 r.
pracuje jako nauczyciel religii równolegle w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego
w Ostrołęce oraz w II Liceum Ogólnokształcącym w Ostrołęce. Od 1994 roku do dnia dzisiejszego
naucza jako katecheta oraz polonista w Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Debiutował jako poeta 2 sierpnia 1992 roku na łamach "Zielonego Sztandaru". Jest żonaty z Janiną-Żanetą z d. Jakubiak, z wykształcenia polonistką i bibliotekarką, pracującą w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce.

MODLITWA

PROŚBA

nie dozwól mi
pogubić się wśród witryn
i neonów
w jazgocie aut
w oparach spalin
w tłumie nieznanych
twarzy w prawdach
przeczących jedne drugim
na pustkowiu chłodnej
nocy na bezdrożach snu
rozbudzonego bólem ...

jestem małym dzieckiem
na bezdrożach świata
weź mnie za swą rękę
poprowadź poprowadź

pędzę do Ciebie jak ptak
ponad domami się wzbijam
wysokie drzewa omijam
tam gdzie prowadzi Twój ślad

płyną nebem chmury
jak szalone lata
weź mnie za swą rękę
i prowadź i prowadź ..

pędzę do Ciebie co sił
wysoko w górę się wznoszę
o nic drzewa nie proszę
z chmur tylko rosę bym pił ...

GWIAZDY
są tacy
co się smucą
z sukcesów innych
są tacy
co się śmieją
gdy wkoło jest smutno
są tacy
dla których niebo
mieści się w portfelu
a gwiazdki na pagonach
są tymi
co świecą ...

Żonie
Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu
Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli
A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
- niebieski odlot duszy ...

Twój Krzyż
to mój drogowskaz
który na drodze stoi
i ściąga burz
pioruny
i deszcz do oczu moich
Twoje Pismo
na drodze mojej
świeci
jak słońce
co oświeca ogrzewa
i piecze ...

Dziś z racji tego, że lato ma się ku końcowi a w

Ważne i przydatne telefony:

lasach zaczynają się grzybowe żniwa, przepisy
na dania z grzybów. Co prawda narazie

Telefony alarmowe

wysypały tylko kurki, ale przeciez to bardzo

Policja

997

szlachetny i drogi grzyb a zarazaem baaaardzo

Straż Pożarna

998

smaczny...

Pogotowie ratunkowe

999

Fasolka z kurkami
60 dag fasolki szparagowej
25 dag świeżych kurek
1 średnia cebula
2.5 łyżki masła
1/2 łyżeczki suszonego tymianku
1 łyżeczka mączki kartoflanej
2 ząbki czosnku
sól i pieprz do smaku
Fasolkę umyć, pozbawić końcówek i łyka. Pokroić na 3
cm kawałki. Zalać wrzącą lekko posoloną wodą. Gotować 15 min. Odcedzić. Cebulę obrać i drobno posiekać.
Czosnek przecisnąć przez praskę. Kurki umyć i osuszyć.
Większe przekroić na pół. Na patelni rozgrzać masło. Zeszklić na nim cebulę i czosnek. Dodać grzyby. Dusić na
wolnym ogniu 10 min. Połączyć z fasolką szparagową.
Wymieszać. Doprawić solą i pieprzem. Zagęścić kartoflanką wymieszaną z niewielką ilością wody.
Babeczka z kureczką
3 ziemniaki średniej wielkości
1 cebula
10 dkg wędzonego, chudego boczku
25 dkg świeżych kurek
1 łyżka posiekanej natki pietruszki
1-2 łyżki drobno startego żółtego sera
1 łyżeczka mąki
2 łyżki oleju lub oliwy
1-2 łyżki bułki tartej
do smaku: sól, pieprz mielony
Foremki do babeczek natłuścić lekko olejem i obsypać
tartą bułką. Kurki dokładnie oczyścić, opłukać, osączyć,
pokroić na mniejsze kawałki. Ziemniaki obrać, zetrzeć
na tarce jarzynowej, ew. odcisnąć, dodać mąkę, trochę soli i pieprzu. Boczek pokroić w drobną kostkę, cebulę
drobno posiekać. Na patelni rozgrzać łyżkę oleju, podsmać boczek i cebulkę na złoto, 1/3 dodać do ziemniaków a do reszty dorzucić grzyby, dusić 10 min.. Na
koniec dodać ser, zieleninę i przyprawić. Do każdej foremki nałożyć po łyżce ziemniaków i docisnąć równo
masę palcami do ścianek. Wstawić foremki do nagrzanego piekarnika i piec ok. 15 min. w temp. 170 st. C aż
ziemniaki się zrumienią. Nastepnie napełnić je farszem
grzybowym i zapiekać kolejne 10-15 min.. Po upieczeniu
dobrze jest babeczki zostawić do przestygnięcia zanim
wyjmiemy je z foremek. Podawać na ciepło, jako przystawkę albo samodzielne danie z dodatkiem świeżych warzyw.
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U r z ą d G m i n y Ko l n o
Biuro Obsługi Interesanta

0-86 278 91 33

Fax

0-86 278 91 36

Sekretariat

0-86 278 25 67

Sekretarz Gminy

0-86 278 91 22

Skarbnik

0-86 278 91 21

Rolnictwo , inwestycje

0-86 278 91 37

Drogownictwo, budownictwo

0-86 278 91 38

Ewidencja ludności, sprawy wojskowe 0-86 278 91 28
Działalność gospodarcza,

0-86 278 91 35

ochrona środowiska, promocja gminy
Wymiar i pobór podatków

0-86 278 91 26

OSP

0-86 278 91 29

Informatycy

0-86 278 91 24

Przewodniczący Rady Gminy

0-86 278 91 30

Obsługa Rady Gminy

0-86 278 91 27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik

0-86 278 26 31

Główny księgowy

0-86 278 20 58

Pracownicy socjalni

0-86 278 20 72
0-86 278 20 76

Ze s p ó ł O b s ł u g i P l a c ó w e k O ś w i a t o w y c h
Dyrektor

0-86 278 37 82

Głowny Księgowy

0-86 278 37 84

Starostwo Powiatowe
Sekretariat

0-86 278 24 29

Wydział komunikacji

0-86 278 37 73

Budownictwo

0-86 278 48 83

Nadzór Budowlany

0-86 278 48 95

A g e n c j a R e s t r u k t u r y z a c j i i Mo d e r n i z a c j i R o l n i c t w a
Biuro Powiatowe w Kolnie

0-86 278 49 60

Sł u ż b a z d ro w i a
NZOZ Lachowo

0-86 278 71 58

NZOZ Medicare s.c.

0-86 278 40 70

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat

0-86 278 26 19

Weterynarii
Lecznica dla zwierząt

0-86 278 24 18

Bank Spóldzielczy

0-86 278 25 62

Bank PKO BP

0-86 278 21 12

Bank Pekao S.A.

0-86 278 30 98

Zakład Ubezbieczeń Społecznych

0-86 278 27 23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

0-86 278 36 87

Społecznego

0-86 278 27 51

Ba n k i

ZU S
KR U S

