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Gimnazjaliści przed wyborem

Niech pełne radosnej nadziei
Święta Zmartwychwstania Pańskiego
upłyną Państwu w ciepłej atmosferze
rodzinnych spotkań i niech na długo
dodadzą sił do pokonywania codziennych trudności
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KONKURS

M
Historia naszej gminy w Zeszytach
		

asz od 16 do 22 lat i chcesz wygrać
udział w warsztacie prowadzonym
przez profesjonalnego fotografa lub telefon Nokia X3? Weź udział w konkursie
fotograficznym „W zespole siła” organizowanym przez firmę Nokia Poland i
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesła-

nie do dnia 30 kwietnia 2010 r. zdjęcia na
adres e-mail: konkurs@pcyf.org.pl. Jedna
osoba może nadesłać jedno zdjęcie. Fotografia powinna być przesłana w formie pliku graficznego JPG, nie przekraczającego
5 MB. Szczegóły na stronie internetowej
programu „Make a Connection – Przyłącz
się”: www.makeaconnection.pl .
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Spotkanie z Waldemarem Pawlakiem
Wicepremier Waldemar Pawlak i Wojciech Dzierzgowski,
wicewojewoda podlaski spotkali się w auli Państwowej
Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży z przedstawicielami władz
samorządowych powiatów,
miast i gmin z regionu, dyrektorami agencji rządowych,
przedsiębiorcami, pracownikami naukowymi i studentami uczelni. W spotkaniu
uczestniczył też wójt naszej
gminy Tadeusz Klama.

S

potkanie w PWSIiP było
pierwszym punktem pobytu wicepremiera i ministra
gospodarki na ziemi łomżyńskiej. Zanim zebranym w auli Waldemar Pawlak powiedział o „Działaniach Rządu
RP na rzecz rozwoju Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem
struktur klastrowych oraz innowacji

fot. K. Ancipiuk

w gospodarce” wykład pt. „Struktury
klastrowe ich stan możliwości rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem
województwa podlaskiego” wygłosił
prof. Bogusław Plawgo.
Po konferencji z dziennikarzami
wicepremier Waldemar Pawlak wraz

z wicewojewodą Wojciechem Dzierzgowskim i zaproszonymi gośćmi
udali się do OSM Piątnica. Tu m. in.
zwiedzili zakład, gdzie produkowane
są pyszne serki. Na spotkaniu w biurowcu mleczarni wicepremier mówił
o organizacji rynku mleka w Polsce.

PODZIĘKOWANIA

Strażakom ochotnikom, sołtysom i wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy zaangażowali się w pomoc przy odśnieżaniu dróg
składam bardzo serdeczne podziękowania.

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Gimnazjaliści przed wyborem
Od trafnego wyboru szkoły średniej
zależy przyszłość młodego człowieka, dlatego tak ważne jest fachowe
poradnictwo zawodowe. Młodzieżowe Centrum Kariery i Punkt Pośrednictwa Pracy - nowe w Kolnie
jednostki OHP wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Z ich usług
skorzystała m.in. grupa gimnazjalistów z Glinek.

S

potkanie przygotowane przez Katarzynę Polkowską - Wilczewską
z MCK i Agnieszkę Samul z PPP słu-

żyło temu, by młodym ludziom było
łatwiej podjąć właściwą decyzję. Jakie czynniki warto brać pod uwagę,
żeby wybór szkoły czy zawodu okazał się trafny? Na to pytanie odpowiedziała przedstawiona gimnazjalistom
prezentacja multimedialna. Każdy
uczeń dostał też teczkę z materiałami
promocyjnymi.
Gimnazjaliści z Glinek zapoznali
się również z ofertą szkół ponadgimnazjalnych z Kolna. O Zespole Szkół
Technicznych mówił dyrektor Eugeniusz Gromadzki, Technikum Pu-

bliczne reklamowali jego uczniowie,
a o zaletach kształcenia w Zasadniczej
Szkole Zawodowej w Kolnie opowiadała dyrektor Halina Małż.
- Doradztwo zawodowe jest bardzo potrzebne zwłaszcza młodzieży
gimnazjalnej, która stoi przed wyborem co dalej robić, a to nie jest łatwy
wybór - powiedziała Iwona Korzep,
pedagog w Gimnazjum w Glinkach Takie spotkania jak to w OHP są potrzebne. Na pewno w szkole będzie
jeszcze wiele pytań na ten temat.
- To pomoże nam w wyborze szkoły - potwierdza Adrian, uczeń Gimnazjum w Glinkach. - Ja wybrałem
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
i zawód mechanik, bo od małego interesowałem się tym. Marzę o założeniu
własnego warsztatu, ale zobaczymy
jak będzie.
Każdy młody człowiek w wieku 15
- 25 lat, który np. nie wie w jakim zawodzie sprawdziłby się najlepiej, jak
napisać dobre CV, czy gdzie szukać
pracy może zgłosić się do Młodzieżowego Centrum Kariery czy Punktu
Pośrednictwa Pracy w Kolnie. Obie
jednostki OHP mieszczą się przy ul.
Wojska Polskiego 3. Można też zadzwonić pod nr 0 86 278 10 62.
Aleksandra Szyc - Kaczyńska

Z POLICJI
Trzeźwy poranek
Stan trzeźwości u ponad 100 kierowców skontrolowali 09 marca
kolneńscy policjanci w ramach akcji
„Trzeźwy poranek”. Na wlocie do
miasta od strony Turośli, przez półtorej godziny, mundurowi skontrolowali 114 kierowców. Okazało się, że
tylko jeden z nich dalej już nie pojechał. W jego przypadku badanie alkomatem wykazało poniżej pół promila
alkoholu. Celem takich działań jest
wyeliminowanie z dróg tych, którzy
decydują się usiąść za kierownicą
po alkoholu. Wyniki ostatniej akcji
świadczyć mogą o tym, że przynosi ona oczekiwane efekty. Widać, że
kierowcy są bardziej odpowiedzialni.
Kolneńscy policjanci zapowiadają, że
w wybranych dniach tygodnia prowadzone będą podobne działania, aby
na naszych drogach było jeszcze bezpieczniej.

200 złotych zamiast mandatu
21 lutego po południu na drodze
krajowej numer 61 w miejscowości
Świdry Dobrzyce policjanci z kolneńskiej drogówki zatrzymali do kontroli
mercedesa. Kierowcą okazał się 40letni obywatel Litwy, który przekroczył dozwoloną prędkość. Funkcjonariusze nałożyli na niego mandat zgodnie z taryfikatorem za tego rodzaju
wykroczenie. Wtedy mężczyzna włożył do schowka w drzwiach radiowozu 200 złotych w zamian za niewypisanie mandatu. Kierowca został zatrzymany i usłyszał zarzut, wręczenie
korzyści majątkowej policjantowi w
celu skłonienia go do odstąpienia od
czynności służbowej. Grozi mu do 10
lat pozbawiania wolności.
Oszust wyłudził kody
Do dyżurnego kolneńskiej Policji
zadzwoniły dwie pracownice dwóch
sklepów w mieście. Kobiety poin-

formowały o identycznym działaniu
mężczyzny, który telefonicznie przedstawił się jako pracownik jednej z sieci telefonicznej. Pod pozorem podania
raportu doładowań poprosił o podanie
kodów doładowujących konta telefonicznego. W pierwszym przypadku
miały to być karty zdrapki a w drugim terminal. Oszust krok po kroku
mówił, co powinny robić i gdzie się
logować. Zapewniał, że po tak dokonanej operacji kody strącą ważność i
nikt nie zostanie obciążony ich kosztami. Łącznie fałszywy przedstawiciel zdobył kody na sumę prawie 800
zł. Policjanci apelują o ostrożność. Po
otrzymaniu wiadomości o możliwości
korzystnego doładowaniu telefonu,
najlepiej kontaktować się z biurem
obsługi klienta swojego operatora,
by potwierdzić wiarygodność oferty i
ustrzec się przed oszustwem.
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Wypełnianie wniosków czas zacząć
Rolnicy starający się o dopłaty
bezpośrednie co roku muszą być
bardzo czujni przy wypełnianiu
wniosków, bo zasady wciąż się
zmieniają. W tym roku ma być
łatwiej, ale też dobrze wiedzieć
na co zwracać szczególną uwagę.
Właśnie to wyjaśniali rolnikom
z naszej gminy przedstawiciele
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa w Kolnie.
anim poruszono główny temat
rolnicy dowiedzieli się wszystkiego o obowiązkach posiadaczy
zwierząt w zakresie spełniania wymogów wzajemnej zgodności w
obszarze IRZ. Na wszelkie pytania
odpowiadali Dariusz Lemański,
kierownik biura powiatowego i
naczelnik Grzegorz Gawrych.
W spotkaniu z rolnikami z naszej gminy uczestniczyli też Jerzy
Leszczyński, zastępca dyrektora
Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i naczelnik Józef Stec.
Szkolenie dla naszych rolników w
imieniu Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
zorganizował Wojciech Jermacz.

Z

Mała nakrętka - wielka sprawa
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie włączył
się w akcję „Wózki za nakrętki” Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Upośledzonych Umysłowo lub Fizycznie „Dobra
Wola” w Ciechanowcu. Jej
celem jest zakup inwalidzkich
wózków elektrycznych Kamilowi Bachorkowi uczniowi
Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu oraz Kubie Hilarczukowi uczniowi Liceum
Ogólnokształcącego.

Od stowarzyszenia nakrętki
odkupi firma zajmująca się przetwórstwem plastiku, a za te pieniądze zostaną zakupione dwa wózki
elektryczne.
Ciechanowiecka akcja zatacza
coraz szersze kręgi. Wrażliwych
ludzi nie brakuje nie tylko w powiecie wysokomazowieckim, ale
też w Białymstoku, Łomży i Kolnie.
Dzięki zaangażowaniu pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie (na
zdjęciu obok Barbara Pikulińska
z zebranymi nakrętkami) mieszkańcy naszej gminy też mogą pomóc. Zebrane nakrętki wystarczy
przynieść do siedziby Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Sienkiewicza 5 w Kolnie.

Ż

eby się udało trzeba zebrać
aż 4 tony różnej wielkości
nakrętek plastikowych z butelek
po napojach i jogurtach, z kartonów po mleku i sokach. Przyda
się każda pomoc.
gazeta gminna nr 03 (29) marzec 2010
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Bez kobiet żyć się nie da!
Koło Gospodyń Wiejskich działające przy Centrum Kulturalno
Rozrywkowym w Czerwonem zorganizowało Święto Kobiet w niedzielę 7 marca 2010 r. Panie bardzo
solidnie się do tego święta przygotowały, była pięknie udekorowana
sala, odświętnie nakryte i zastawione stoły.

W

śród zaproszonych gości byli:
wójt gminy Kolno Tadeusz
Klama, przewodnicząca Regionalnego Związku Rolników i Kółek Rolniczych Bogumiła Parzych, prezes BS
Krzysztof Kajko, sekretarz UG Danuta Siwik, dyrektor GOPS Krystyna Kajko, dyrektor GBP Teresa Zajk,
nauczyciel SP w Czerwonem Jacek
Bagiński, komendant OSP Antoni
Lewandowski i strażacy OSP Czerwone.

Na początku panowie przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewali
paniom tradycyjne „Sto lat”, wręczyli róże, nie zabrakło tez szampana i

tortu. Panie otrzymały również laurki własnoręcznie wykonane przez
uczniów. W trakcie poczęstunku
śpiewano pieśni ludowe i biesiadne.
Organizatorzy przygotowali też
kilka zabawnych konkursów, np.
wiązanie krawata na czas, rysowanie portretu wybranej kobiety
z zawiązanymi oczami, pranie i
wywieszanie bielizny, podróż pociągiem po świecie. Pani Barbara
Siwik należąca do KGW wykonała humorystyczną pieśń ludową
pt. „Młoda dziewczyna”.
Obchody Święta Kobiet dla
uczestniczek i gości zaproszonych
były udaną, pełną humoru zabawą, przerywnikiem od codziennych zajęć.
Dzień kobiet jest miłą okazją do
poświęcenia czasu paniom, bo jak
wynika z przysłowia „Z kobietami wielka bieda, ale bez kobiet żyć
się nie da”.

Pingwin 2009 - dyplomy dla uczestników

W

Ogólnopolskim
Konkursie
Przedmiotowym EDI „Pingwin
2009” z matematyki wzięło udział
dziesięciu uczniów z klas IV- VI ze
Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych.
Spośród ponad 1300 uczestników
konkursu uczniowie naszej szkoły zajęli miejsca od 14 do 43.
Każdy z nich osiągnął wyższą liczbę punktów niż średnia konkursu, za

co otrzymaliśmy dyplomy
uczestnictwa.
Na zdjęciu obok z dyplomami: Sebastian Zduńczyk,
Marcin Kosk, Ewelina Sobiewska.
Wszystkim
uczestnikom
konkursu gratulujemy!
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Najważniejszy jest dobry pomysł
41 liderów uczestniczyło w warsztatach na temat pozyskiwania środków na rozwój działań społecznych
na terenie naszej gminy. Co zrobić,
by mieć za co zrealizować marzenia i plany wyjaśniała Anna Tomulewicz konsultant regionalny Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich. W spotkaniu
uczestniczył wójt Tadeusz Klama.

D

o Centrum Kulturalno Rozrywkowego w Czerwonem 16 lutego przyjechali m.in. przedstawiciele
Urzędu Gminy Kolno, dyrektorzy i
pracownicy bibliotek, GOPS, dyrektor ZOPO, radni, panie z kół gospodyń
wiejskich, członkowie klubów seniora, trzyosobowa reprezentacja aktywnej młodzieży z Lachowa. Wszyscy
gotowi na naukę pisania projektów i
szukania źródeł ich sfinansowania.
O projekcie „Nowe kompetencje
szansą na zatrudnienie” mówiła jego

koordynatorka
Dorota Łynko.
Następnie Anna
To m u l e w i c z
przedstawiła
multimedialną
prezentację.
- Najważniejszy jest pomysł
na to, co i kiedy
chcecie zrobić,
kiedy już to
ustalicie trzeba
brać się do pracy, szukać źródeł finansowania i aplikować
o środki – podkreślała prowadząca
warsztaty.
W części praktycznej spotkania jego
uczestnicy podzielili się na reprezentacje czterech Centrów Kulturalno
Rozrywkowych działających w naszej
gminie. Zadaniem każdego zespołu

było ustalenie tego, co, kiedy i za ile
w danej miejscowości chcą zrobić.
Pomysłów nie brakowało. Wszystkie
spisane na kartkach na następnym
spotkaniu posłużą za punkt wyjścia.
Celem nieodpłatnych warsztatów
jest stworzenie projektów i aplikowanie o pieniądze na ich zrealizowanie.

Dzieci oszczędzają systematycznie
Wpłacam złotóweczkę
na moją książeczkę.
SKO to zbiór taki
wpłacać mogą też chłopaki.
Gdy za rok się zliczy kasa,
zazdrościć mi będzie cała klasa.
Kupię auto i ściernisko.
Będę mógł sobie kupić wszystko!

Rafał M. kl. II

Klasa II - dyplom za I miejsce za systematyczne oszczędzanie w 2009 roku.

S

zkolna Kasa Oszczędności działa w naszej szkole już trzeci rok.
Do najważniejszych zadań SKO należy: wyrabianie nawyku świadomego
oszczędzania, wdrażanie do umiejętności szanowania pieniądza, kształtowanie nawyku systematyczności i
wytrwałości w gromadzeniu wkładów
oraz ich wydatkowania, przygotowanie do korzystania w przyszłości z
usług bankowych.Propagowanie idei

oszczędzania nie ogranicza się tylko
do zbierania pieniędzy, ale podejmowane są różnorodne działania zachęcające uczniów do zainteresowania się
tą problematyką np.: organizowane są
konkury plastyczne, techniczne, literackie. Oto pierwsze efekty konkursu
na ciekawą rymowankę lub wiersz o
oszczędzaniu:
Każdy chce oszczędzać w SKO,
żeby w życiu lepiej szło.

Aby rozpropagować oszczędzanie wśród dzieci, w szkole został
zorganizowany apel, gdzie uczniowie klasy II i III przedstawili krótki
montaż słowno – muzyczny pt. „Dziś
oszczędzam w SKO jutro w Banku
Spółdzielczym”. Oprócz tego w czasie przedstawienia dzieci uczyły się
zasad kulturalnego zachowania się,
utrzymywania czystości własnego
ciała i właściwej postawy.Podczas
tej uroczystości uczniowie kl I zostali włączeni w poczet członków SKO
i otrzymali książeczki systematycznego oszczędzania. Dyrektor szkoły wręczyła wyróżnionym klasom i
uczniom dyplomy oraz nagrody za
systematyczne oszczędzanie.
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Mali aktorzy o ważnych sprawach
II Gminny Przegląd Teatrów
Szkolnych w Lachowie to dowód na to, że w tych grupach jest
ogromny potencjał. Największe
uznanie jury uzyskało w tym roku
przedstawienie
zaprezentowane
przez „Echoo” z SP Wykowo.

H

umorystyczna inscenizacja pt:
„Czerwony Kapturek szuka księcia” wywarła pozytywne wrażenia
na publiczności i jury. Przesłanie tej
zabawnej opowieści miało pouczyć,
że znajomości przez Internet trzeba zawierać ostrożnie. Ciężka praca
uczniów i nauczycieli, a w szczególności Krystyny Wszeborowskiej
została doceniona. Pierwsze miejsce
zdobyło Wykowo.
Grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Janowie pn. „Teatralne Cho-

chliki” pod kierunkiem Anety Roman
wystawiła inscenizację „Dwie Dorotki ”na podstawie baśni J. Parazińskiej. Przedstawienie miało charakter
moralizatorski. Jego celem było potwierdzenie, że dobro zostaje nagrodzone, natomiast zło – jak to bywa w
baśniach – spotyka kara. Uczestnicy
mieli okazję zaprezentować swoje
zdolności aktorskie, umiejętności taneczne, muzyczne. Wspaniale zagrali
swoje role, za co zostali nagrodzeni II
miejscem.
III miejsce przypadło gospodarzom
i ogranizatorom. Grupa „Mali Aktorzy” z SP Lachowo, prowadzona przez
Monikę Bągart zaprezentowała przedstawienie „Zachowujemy się wszyscy
jakbyśmy byli nieśmiertelni”.
Grę młodych aktorów oceniało jury
w składzie: Kazimierz Koter, Bożena

Kowalewska i Barbara Pikulińska. W
tegorocznym Przeglądzie zaprezentowały się grupy teatralne z siedmiu
gminnych szkół.

Dziękujemy za wyczarowanie takiej sali!

N

asi najmłodsi uczniowie od grudnia mają nowy wystrój sali. A to
dzięki Joannie Korwek, która jedną
ze ścian zamieniła w bajeczny świat.
Stworzyła cudowną krainę, którą sześciolatki znały z ilustracji.
Rozległy pałac, szczyty gór, złota
dróżka zaprasza do środka. W całej
sali zajaśniało, zrobiło się przytulnie,
miło i kolorowo. W takiej oprawie
chętniej pracuje się naszym milusińskim. Za wspaniałe „arcydzieło”, za
trud i poświęcenie własnego czasu
sześciolatki, wychowawczyni oraz
dyrekcja Zespołu Szkół Samorzadowych w Zabielu składają serdeczne
podziękowania.
gazeta gminna nr 03 (29) marzec 2010
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Radośniej w Lachowie
W ramach programu
„Radosna szkoła” Szkoła
Podstawowa w Lachowie
złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych (gier, torów przeszkód, klocków,
puzzli ) do kącików zabaw
w salach lekcyjnych.

OGŁOSZENIE
Worki na selektywną
zbiórkę odpadów za darmo!
Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2010 roku firma MPK Ostrołęka
będzie nieodpłatnie dostarczała i odbierała worki do selektywnej zbiórki
odpadów.
Zapotrzebowanie na worki należy
zgłaszać telefonicznie, faxem lub drogą e-mail do Działu Realizacji Zamówień: tel. ( 0 29) 769 18 00 wew. 112,
113, e-mail: biuro@mpk.net.pl

Z

a kwotę 12 000 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Ich zadaniem jest
zapewnienie możliwości
organizacji zabaw ruchowych,zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z
dużą aktywnością fizyczną.
Miejsca zabaw zostały wyposażone w przyrządy pozwalające
na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu - duże, miękkie klocki,
miękkie piłki w różnych kolorach i
wielkościach, materace do zabaw,
tory przeszkód, elementy i zestawy
umożliwiające pokonywanie wysokości.
Ponadto
zakupiono
pomoce

usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową oraz sprzęt spełniający
funkcje edukacyjne i usprawniający
małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do
zabaw i zajęć z rówieśnikami). Po
intensywnym ruchu i zabawie każde
dziecko ma możliwość wyciszenia,
relaksu czy indywidualnej pracy.

Ewa Miłosek

MPK Ostrołęka informuje też o
trwającej akcji promocyjnej „Teraz
my wywozimy śmieci”. - „Wystarczy
zawrzeć umowę na odbiór odpadów
komunalnych by wziąć udział w losowaniu nagród: wycieczki do Egiptu,
telewizora plazmowego czy kamery
cyfrowej.”
Więcej szczegółów na temat selektywnej zbiórki odpadów i akcji
promocyjnej na stronie internetowej
www.mpk.net.pl

Dzień Kobiet w szkole w Janowie
szóstej. Główną atrakcją byli uczniowie przebrani za dziewczęta, z perfekcyjnie wykonanym makijażem.

„Raz do roku jest taki dzień,
który przemija jak piękny sen.
Wszystkie kobiety, panie i matki,
W tym dniu dostają pachnące kwiatki.”

Ś

więto to obchodzone jest
corocznie jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowiono je po raz raz pierwszy 101 lat temu w Stanach
Zjednoczonych. W Polsce
dzień ten zauważono dopiero
po II wojnie światowej, ale w
1993 r. jego obchody zniosła
premier Hanna Suchocka.
8 marca 2010 r. w naszej
szkole uczestnicy koła teatralnego
wraz z Samorządem Uczniowskim
pod kierunkiem opiekuna - Anety
Roman przygotowali humorystyczną inscenizację dla pań pracujących
w szkole oraz dla swoich koleżanek.
Imprezę prowadzili chłopcy z klasy

Zaprezentowali się w kilku układach
tanecznych do piosenek: Być kobietą,
Gdzie ci mężczyźni, Baby, ach te baby
oraz A ty pokaż swoje nogi. Odegrali
również scenki wzbudzające uśmiechy na twarzach widzów.
Montaż słowno – muzyczny odebra-

ny został pozytywnie. Przedstawienie
uświetniło Dzień Kobiet, wprowadziło wszystkich w radosny nastrój.
Na zakończenie
nasz umuzykalniony uczeń zagrał Sto
lat, które odśpiewano paniom oraz wręczono im tulipany.
Pomimo że niektórzy współcześnie
sceptycznie
podchodzą do tego
święta,uważają, że
w lepszym tonie
jest brak akceptacji
dla jego obchodów,
społeczność naszej szkoły tradycyjnie pamięta o swoich nauczycielkach
i koleżankach, stara się im umilić
ten dzień, wyrazić wdzięczność, złożyć miłe życzenia, a przede wszystkim wywołać uśmiech na twarzach.
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Gmina Kolno w zimowej szacie jest
Pierwszy konkurs fotograficzny
„Gmina Kolno w zimowej szacie”
zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie z siedzibą w Czerwonem pokazał, że nie
brak wśród nas utalentowanych fotoamatorów. Jury pod przewodnictwem Edwarda Rutkowskiego najlepsze prace wybierało z ponad 130
zdjęć nadesłanych przez 45 uczestników. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczał wójt Tadeusz Klama.

1

U

chwycone kadry pokazują piękno gminy zimą, ale myli się ten,
kto myśli, że są to nudne, śnieżne obrazki. Każde zdjęcie jest inne. Znajdujemy w nich wiele różnych emocji,
miejsc, kolorów. Pierwsze miejsca w
obu kategoriach zajęły autorki, które
fotografowały Pisę. Agnieszka Rogińska uchwyciła łabędzie wzbijające
się do lotu.
- To był moment, chwila – mówi
Agnieszka Rogińska. – To zdjęcie
zrobione nad rzeką, niedaleko są
Waszki.
Pani Agnieszka uwielbia robić zdjęcia. Zaczynała w dzieciństwie i do
dziś to jej pasja. Być może tak długo
zakochany w robieniu zdjęć będzie też
najmłodszy wyróżniony w konkursie
uczestnik. Jakub Popielarz ma zaledwie 6 lat. Udało mu się uchwycić gile
na drzewie.
- Bardzo fajnie, że ktoś wymyślił
taki konkurs, na pewno spróbujemy
swych sił w następnym – mówi Renata Popielarz, mama Jakuba, której
zdjęcie drogi do Kozła również zostało wyróżnione. – Robimy dużo
zdjęć, mieszkamy w Koźle, a tu jest
tak pięknie.
W nagrodę autorzy najlepszych
zdjęć otrzymali albumy, a wyróżnieni
markowe długopisy zakupione z funduszy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Organizatorzy konkursu zapowiadają
jego kolejną, wiosenną edycję. Nagrodzone zdjęcia oglądać będzie można
na wystawie, a w przyszłości w publikacjach promujących naszą gminę.
Zdjęcia z uroczystości rozdania
nagród na www.gminakolno.pl

2

3

gazeta gminna nr 03 (29) marzec 2010

FOTOGRAFICZNY

11

piękna i mamy na to dowody!
1

Nagrodzeni i wyróżnieni :
W kategorii dzieci
i młodzież do lat 18:
I miejsce - Monika Zajk zdjęcie 1. na stronie 11
II miejsce - Piotr Góralczyk zdjęcie 2. na stronie 11
III miejsce - Radosław Wierzbowski - zdjęcie 3. na stronie
11
Wyróżnienia:

2

Karolina Wszeborowska
Patryk Remiszewski
Dawid Banach
Jakub Popielarz
W kategorii dorośli:
I miejsce - Agnieszka Rogińska - zdjęcie 1. na stronie 10
II miejsce - Alicja Gutowska
- zdjęcie 2. na stronie 10
III miejsce - Stanisław Rogiński - zdjęcie 3. na stronie
10

3

Wyróżnienia:
Sylwester Nicewicz
Renata Popielarz
Andrzej Pietruszka
Arkadiusz Rybak
Gmina Kolno w obiektywie
Jeśli lubisz robić zdjęcia i
chcesz się nimi pochwalić
możesz to zrobić za pośrednictwem strony internetowej:
www.gminakolno.pl Wystarczy,
że prześlesz je na adres:
gazeta@gminakolno.pl
gazeta gminna nr 03 (29) marzec 2010
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Magdalena z nagrodami

Utalentowani

U

Biblioteka Pedagogiczna oraz Szkoła Muzyczna w Kolnie dla upamiętnienia Roku Chopinowskiego zorganizowały Konkurs Muzyczny z
cyklu Wielcy Kompozytorzy „Fryderyk Chopin – kompozytor sercu
najbliższy” dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.

N

a etapie szkół podstawowych w
konkursie wzięli udział przedstawiciele pięciu szkół. Sukcesem
zakończył się udział reprezentacji naszej szkoły - Szkoły Podstawowej w
Wykowie.

Pośród znakomicie znających
biografię oraz twórczość Chopina
uczestników zmagań konkursowych,
uczennica kl. V Magdalena Bernatowicz zajęła III miejsce.
Ale to nie koniec sukcesów naszej
szkoły. Ta sama uczennica Magdaleny Bernatowicz w organizowanym
przez Gminny Ośrodek Kultury w
Turośli konkursie plastycznym „Jan
Paweł II w Pamięci Polaków” zajęła
II miejsce.
Oby to pasmo sukcesów trwało jak
najdłużej.

czniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu, po raz
drugi, wzięli udział w konkursie plastycznym pt.: „Jan Paweł II w pamięci Polaków” organizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury w Turośli. Tak jak w ubiegłym roku nasi
uczniowie zajęli najwyższe miejsca
w swojej kategorii wiekowej. Nagrodzeni zostali: Patrycja Korwek - I
miejsce w kategorii klas I-III, Justyna Korwek - I miejsce w kategorii gimnazjum, Dariusz Wiliński
- III miejsce w kategorii gimnazjum,
Natalia Kozłowska - wyróżnienie w
kategorii gimnazjum. W konkursie
poetyckim „Jan Paweł II - Apostoł
Jedności” wyróżnienie otrzymała
Katarzyna Góralczyk -uczennica
klasy VI szkoły podstawowej.
Ewa Kiełczewska

Grzegorz Jakubowski

Upominki za najpiękniejszy strój

D

rugi semestr w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie rozpoczął się, jak co roku
balem karnawałowym dla uczniów,
podczas którego odbył się konkurs
na najpiękniejszy strój. Uczniowie

wykazali się wspaniałymi pomysłami
i włożyli dużo pracy w przygotowanie strojów. Najwspanialsze przebrania zostały nagrodzone upominkami.
Otrzymali je uczniowie: z klas IV
– VI – Kamil Paliwoda, Magdalena

Koprowska, Patrycja Koprowska i
Magdalena Bernatowicz, a z klas 0
– III – Marlena Chodnik, Anna Malinowska, Anna Czarnecka, Wiktoria
Kryszajtys.
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Zima nie aż taka straszna gdy...
1

W tym roku zima dała się we znaki wszystkim. Ogromny mróz, góry
śniegu i trochę słońca na pocieszenie. Ale na wszystko można znaleźć
sposób. Uczniowie ZSS w Zabielu
wykorzystali zimę maksymalnie.
Były dyskoteki i kuligi, nie zabrakło również WALENTYNEK. Młodzież bardzo dobrze potrafiła rozgrzać się w te zimowe dnie.

O

statni dzień nauki przed feriami
uczniowie SP w Zabielu zakończyli wesoło, bawiąc się w takt muzyki zespołu „Remedium”. Zabawa
choinkowa stała się już tradycją, na
którą dzieci kl. 0-VI z niecierpliwością czekały. Nadszedł
w końcu ten upragniony dzień. Oczekiwania zostały nagrodzone. Zespół spisał się bardzo dobrze,
grał bez wytchnienia.
Wokalistka zabawiała wszystkie klasy
nie tylko śpiewem,
tańcem, ale też konkursami i wspólną
nauką tańca, w której

A

by ogrzać atmosferę zimowych
dni uczniowie kl. II i I wraz z rodzicami zorganizowali kulig. Wszystkim dopisywała słoneczna chociaż
mroźna pogoda. Rodzice bardzo
chętnie włączyli się w odpoczynek
dzieci na świeżym powietrzu. Oprócz
przejażdżki saniami, było ognisko,
kiełbaski i wiele hałasu. Wszystkim
dopisywał dobry humor i uśmiech
od ucha do ucha. Mimo ogromnego mrozu uczniowie bardzo dobrze

uczestniczyły również mamy. Wszyscy wyśmienicie się bawili: dzieci,
rodzice i nauczyciele, a uśmiechnięte
buzie świadczyły o udanej choince.
Kulminacyjnym punktem był Mikołaj, który specjalnie przyjechał do
szkoły, aby osobiście rozdać prezenty. Takim miłym muzyczno-choinkowym akcentem zakończył się I semestr nauki w SP. Gimnazjum także
karnawałowo zakończyło I semestr.
DJ puszczał muzykę w różnych rytmach, a młodzież wspólnie śpiewała
i bawiła się do godz. 14. Nasi gimnazjaliści nie podpierali ścian ani przez
moment, żeby wyśmienitą zabawą
dobrze zacząć karnawał.
M. Sosnowska

się wspólnie bawili, miło spędzając
czas. Takie wycieczki integrują zespoły klasowe, ponieważ zarówno
uczniowie jak i nauczyciele dają się
poznać z innej strony. Po zimowych
szaleństwach zostały już tylko zdjęcia i niezapomniane wrażenia. Śnieżne przejażdżki były możliwe dzięki
rodzicom, którzy przygotowali ogniska oraz ciepłe posiłki. Na szczególne podziękowania zasłużyły panie J.
Kossakowska i Z. Prusinowska.

5 lutego w naszej szkole obchodzone było święto zakochanych.
Tego dnia funkcjonowała poczta walentynkowa, która rozniosła 144 walentynki! Ponadto wszyscy uczniowie
byli ubrani na czerwono, co jeszcze
bardziej podkreślało magiczny nastrój
obchodzonego święta.
Z tej okazji odbył się także program „Czar Par”, w którym uczestniczyły wybrane pary z każdej klasy.
Pierwsze zadanie skierowane było
do chłopców, którzy musieli popisać
się umiejętnością plecienia warkoczy. Wbrew pozorom nie jest to takie
łatwe! Drugim zadaniem było narysowanie przez dziewczyny serca,
trzymając pisak w ustach, a następnym odpowiadanie na podchwytliwe
pytania. Tym samym zakończył się
pierwszy etap konkurencji, po którym
musieliśmy pożegnać się z trzema parami z najmniejszą ilością punktów, a
były nimi: Emilia i Paweł (IIc), Ewa i
Szymon (IIIa) oraz Magda i Szymon
(Ia)Następnymi zadaniami były: taniec wokół krzeseł oraz bieg chłopca z
partnerką na rękach. Niestety z powodu śliskiej posadzki to drugie odwołano. I tak dobiegł końca drugi etap , po
którym pożegnaliśmy się z : Kasią i
Pawłem (IIa) oraz Natalią i Radkiem
(IIIc). Doszliśmy do półfinału! Aby
dostać się do ostatniego etapu, trzeba
było zrobić jak najładniejszy makijaż
oraz jak najlepiej zatańczyć do wylosowanej muzyki, zdobywając największą ilość punktów. Udało się to
tylko Natalii i Norbertowi (IIb) oraz
Pawłowi i Natalii (Ic), eliminując tym
samym z rozgrywki Karolinę i Dawida (IIb) oraz Zuzię i Damiana (IIIb).
Uwieńczeniem rywalizacji był finał!
Dwie drużyny, które zostały, miały za
zadanie przynieść ,w jak najkrótszym
czasie, wskazane przedmioty (np.
damska bluza, kapcie, zegarek). Przestrzegania reguł zabawy pilnowała
specjalnie powołana komisja w składzie: Wiesława Wiśniewska, Grzegorz Serafin oraz Mariusz Konopka.
Po burzliwych naradach jury zwyciężyli Norbert i Natalia wygrywając
cenne nagrody, którymi były „serduszkowe” skarbonki oraz… romantyczna wycieczka po Gminie Kolno,
która ufundowana została przez Radę
Pedagogiczną ZSS w Zabielu.
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Nie wycinaj drzew bez zezwolenia
Joanna
Gromadzka,
inspektor
w Referacie
Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego w
Urzędzie
Gminy Kolno

P

rzed podjęciem decyzji o wycince
drzew i krzewów należy pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów
z własnych nieruchomości nie jest
dowolnym działaniem, lecz podlega
przepisom ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z
2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).
Zlekceważenie przepisów i samowolne usunięcie drzewa czy
zniszczenie powierzchni porośniętej
krzewami skutkuje bardzo wysoką
karą.

Na usunięcie drzew lub krzewów z
terenu nieruchomości należy uzyskać
stosowne zezwolenie. Dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na
terenie gminy Kolno zezwolenie wydaje wójt gminy Kolno.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
•imię, nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
•tytuł prawny władania nieruchomością,
•nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
•obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm,
•przeznaczenie terenu, na którym
rośnie drzewo lub krzew,
•przyczynę i termin zamierzonego
usunięcia drzewa lub krzewu,
•wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego rozpatrzenie
wniosku i wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
Ponadto informujemy, że pozyskiwanie drewna z lasu jest możliwe tylko w wieku jego rębności, po pisemnym potwierdzeniu własności lasu i
otrzymaniu od właściwego Leśniczego świadectwa legalności pozyskania
drewna.
Ponadto przed wywiezieniem z lasu
drewno musi być przez Leśniczego
ocechowane. Pozyskanie drewna z
młodego lasu w każdym przypadku
wymaga uzyskania w drodze decyzji
zgody starosty kolneńskiego.
Zapytania i wnioski w sprawie pozyskiwania drewna z lasu należy kierować do Starostwa Powiatowego w
Kolnie (pokój 203, I piętro).

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Nowy sprzęt - nowe możliwości
W
związku z realizacją Programu
Rozwoju Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie wraz ze
swoimi filiami otrzymała sprzęt informatyczny o wartości 18463,45 zł.
Biblioteka Wiodąca w Czerwonem
otrzymała: urządzenie wielofunkcyjne
służące do drukowania, skanowania,
kopiowania i faksowania, drukarkę
A3, laptop wraz z oprogramowaniem,
projektor multimedialny, ekran, aparat cyfrowy, osprzęt sieciowy umożliwiający stworzenie hot-spotu. Każda filia otrzymała: aparat cyfrowy,
urządzenie wielofunkcyjne służące do
drukowania, skanowania, kopiowania
i faksowania.
Laptopy i projektory multimedialne
pozwolą na organizowanie pokazów
filmowych oraz przygotowywanie
prezentacji okolicznościowych. Dzięki urządzeniom wielofunkcyjnym
służącym do drukowania, skanowania, kopiowania i faksowania, uczniowie i studenci będą mieli możliwość
wydrukować swoje prace, skopiować niezbędne do nauki materiały.
Użytkownicy bibliotek będą mogli

drukować lub kopiować potrzebne
dokumenty czy wysłać faks, a osoby
dokumentujące historię regionu lub
swojej rodziny będą mogły zeskanować cenne dokumenty, zdjęcia, wycinki z gazet. Drukarki z opcją druku
w formacie A3 umożliwią drukowanie afiszy i ogłoszeń o różnych wydarzeniach, organizowanych zarówno

przez bibliotekę, jak i inne lokalne
instytucje czy organizacje społeczne. Aparaty cyfrowe będą służyły do
utrwalania i dokumentowania działań
animacyjnych w bibliotekach. Zastosowanie nowoczesnych technologii w
bibliotekach sprawia, że instytucje te
dostosowują się do rosnących potrzeb
użytkowników.
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Przestrzegał przed życiem na niby
P
Z programem profilaktycznym pod
tytułem „Życie na niby” wystąpił
dla gimnazjalistów z naszej gminy
Jacek Musiatowicz. Bard przestrzegał młodych ludzi przed zgubnymi
wpływami używek. Zaczął od opowiadania o Magłosi..

ochodziła z tak zwanego dobrego
domu. Niczego nikomu w nim nie
brakowało, do czasu, kiedy jeden z
rodziców zaczął nadużywać alkoholu.
Gdy już dłużej nie mogła tego znieść
uciekła z domu. W pubie ktoś wrzucił
jej do drinka tabletkę. Straciła przytomność. Kiedy się ocknęła była już
za granicą. Sprzedana.
Jej historia to przestroga dla młodych, by nawet na chwilkę nie zostawiać szklanki z czymś, co chcemy
dopić bez opieki. Ale Jacek Musiatowicz przestrzegał nie tylko przed
taką pigułką.
Mówił też o tym, co złego z życiem robi alkohol, narkotyki. Opowiadał młodym ludziom, dlaczego w
ich wieku nie warto robić sobie tatuaży. Wspomniał o „galeriankach”.
Opowiadania o złych życiowych doświadczeniach przeplatał śpiewanymi przez siebie utworami.
Jacek Musiatowicz jest m.in., laureatem nagrody Prezydenta RP za
wybitną osobowość twórczą za 1997
rok, laureatem 33. Festiwalu Piosenki Studenckiej, autorem tekstów do

najnowszej płyty Patrycji Markowskiej.
- Profilaktyka to przeciwdziałanie
złu. Bardzo lubię to robić - powiedział
artysta związany ze Sceną Ars Marketing s. c. z Krakowa.
Do naszej gminy przyjechał na spotkania z gimnazjalistami w Zabielu i
Glinkach w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010
rok. Te działania są spójne ze szkolnymi programami profilaktycznymi.
- Takie przykłady z życia i teksty
piosenek oparte na takich przykładach
bardzo docierają do naszych uczniów
- podkreśla Małgorzata Łosiewska,
zastępca dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu. - W naszej
szkole to już czwarte tego typu spotkanie z artystą.
- Lubię słuchać takich historii, to
lepsze niż ulotki - przyznaje Katarzyna Dobrowolska z klasy II a w ZSZ w
Zabielu.

nowy adres to:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
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Radzieckie schrony w Gromadzynie
Rezultatem sowieckiej agresji na
Polskę we wrześniu 1939 roku było
przesunięcie granic Związku Radzieckiego na zachód. W wyniku
tego wydarzenia sowieci musieli
zmienić koncepcję obrony swojego
terytorium. Stalin rozkazał budowę
nowych umocnień bezpośrednio w
pasie granicznym. Obiekty, które
dzisiaj możemy oglądać w Starym
Gromadzynie i okolicy są niewielką
częścią ogromnych założeń radzieckiej fortyfikacji obronnej.

J

uż wczesną wiosną 1940 roku do
Starego Gromadzyna zaczęli przybywać robotnicy i żołnierze radzieccy, których zadaniem było zbudowanie schronów bojowych – toczek – jak
nazywają je miejscowi (toczka - kropka tu w znaczeniu punkt - stały punkt
ogniowy). Obiekty rozmieszczone
zostały na polach i w lasach należących do wsi Stary Gromadzyn, Tyszki
Wądołowo i Wszebory.
Na wzgórzu, na wschód od drogi w
kierunku Lachowa znajdował się tzw.
„zawod” - polowy zakład produkujący beton. Stały tam maszyny, które
kruszyły (gryzły) kamienie, oraz betoniarki. Do dzisiaj w tym miejscu w
lesie wykopany jest rów, do którego
zgodnie z relacjami świadków wjeżdżały ciężarówki, na które z betoniarek wylewano beton.
Żwir przywożono po ułożonych
szynach wagonikami pchanymi przez
budowniczych z pobliskiej żwirowni

(obecnie boisko), natomiast kamienie
furmankami dowoziła okoliczna ludność.
Wodę potrzebną do robienia betonu
pompowano ze zdroju ze wsi - płynęła ona żelaznymi rurami rozłożonymi
po polach.
Do schronów gotowy beton dowożono ciężarówkami. Pola zostały
zjeżdżone przez samochody na skutek czego bardzo ciężko było później
je uprawiać - wspomina pan Julian
Święczkowki, na którego polach postawiono aż trzy schrony.
Każdy budowany obiekt ogrodzony
był drutem kolczastym i wyciętymi z
pobliskich lasów młodymi drzewkami sosnowymi, które pełniły funkcję
maskowań miejsca budowy.
Jak wspominają mieszkańcy do
schronów nie można się było zbliżać,
ale Rosjanie
nie strzelali
tylko ostrzegali słownie.
Budowniczy schronów
mieszkali w
namiotach i
ziemiankach
w lesie. Oficerowie zakwaterowani
byli natomiast
w domach w
Starym Gromadzynie. Ze
wspomnień
wynika,
że
ani żołnierze,

ani też robotnicy nie naprzykrzali się
miejscowej ludności.
Wieczorami w „obozie” kwitło życie towarzyskie, we wsi słychać było
muzykę z gramofonu. Jak wspominają świadkowie miejscowa ludność
czasami również brała udział w zabawach organizowanych przez Rosjan.
Robotnicy kupowali we wsi produkty
żywnościowe płacąc rublami, chociaż
zdarzały się i przypadki braku zapłaty.
Dnia 22 VI 1941 roku wczesnym
rankiem mieszkańców Gromadzyna
obudził huk. Niektórzy myśleli, że to
zbliża się burza. Jak wspomina pani
Anna Święczkowska, wtedy kilkuletnia dziewczynka, u której w domu
rodzinnym mieszkali dwaj lejtnanci
– radzieccy oficerowie, którzy wczesnym rankiem spakowali walizki i
uciekając do lasu poinformowali, że
to wojna.
Pan Wacław Bikowski brat w/w
dodaje, że ci lejtnanci nazywali się
Mazachin i Rossudzin. Spali oni w
jednym pokoju z dziećmi i wtedy 22
czerwca, kiedy odezwały się zza Pisy
armaty niemieckie jeden z nich budząc się powiedział, że to na pewno
ćwiczenia artylerii radzieckiej i wyszedł. Po powrocie zakomunikował
o napaści Hitlera na ZSRR. (Jeden
z lejtnantów widziany był później w
obozie w Dłutowie przez pana Hipolita Bikowskiego – ojca pani Anny i
Wacława, który woził tam płody rolne
w ramach przymusowych dostaw dla
Niemców).
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we wspomnieniach mieszkańców
Podobnie zachowali się również
i inni oficerowie Armii Czerwonej
mieszkający w Gromadzynie. Między innymi u państwa Filipkowskich
mieszkał ze swoją rodziną niejaki
Spirkin – leśnik.
Atak niemiecki zaskoczył sowietów. Wprawdzie służby wywiadowcze i informacyjne donosiły o nadzwyczajnej koncentracji niemieckich
wojsk na granicy, ale rozkazy dotyczące postawienia w stan gotowości
armii i obsadzenia stanowisk w schronach bojowych często docierały do
oddziałów już po rozpoczęciu działań
wojennych. Dodatkowe zamieszanie
wprowadził fakt, że atak rozpoczął się
w niedzielę.
W poprzedzający ją sobotni wieczór
kwitło życie towarzyskie i kulturalne,

w miejscach obozowania oddziałów
organizowano zabawy i pokazy filmów. Związane z tymi rozrywkami
picie alkoholu spowodowało osłabienie zdolności bojowej żołnierzy.
Schrony na terenie Starego Groma-

dzyna dnia 22 VI 1941 roku nie były
jeszcze skończone, dlatego też nie
zostały obsadzone załogami i nikt w
nich się nie bronił.
Dzisiaj przypominają nam o trudnej
historii naszego narodu.

W czwartym numerze „Zeszytów
Kolneńskich” znajdziemy też interesujące artykuły z historii gminy Kolno. Karol Jacek Stachelski napisał o
grodzisku w Czerwonem, a Ewa Marczak-Łukaszewicz o „Nowych odkryciach archeologicznych w Truszkach
Zlesiu” oraz o tym jak ustala się wiek
znalezionych w trakcie prac archeologicznych obiektów.
Waldemar Brenda przybliża czy-

telnikom „Powiat Kolno w oczach
bezpieki. Dokumenty Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego
z 1984 roku”.
Najnowszy numer otwiera artykuł
ks. Janusza Kotowskiego pt. „Obraz I
wojny światowej w powiecie kolneńskim utrwalony w pamiętnikach i obrazach” oraz fragmenty pamiętników
Estei i Kazimierza Kisielnickich.

J. Bagiński

KULTURA

P

rezentacja czwartego numeru Zeszytów Kolneńskich w kawiarni
domu kultury w Kolnie zgromadziła
tych, którym historia ziemi kolneńskiej nie jest obca. Almanach społeczno - kulturalny Towarzystwa „Jan z
Kolna” to jedyna tego typu publikacja
wydawana cyklicznie.
W niedzielne popołudnie zapoznać
się można było nie tylko z zawartością najnowszego wydania „Zeszytów
Kolneńskich”, ale też porozmawiać z
autorami tekstów.
Interesujący wykład o rodzinie Kisielnickich przedstawił ks. Janusz
Marian Kotowski,
proboszcz Parafii
pw. św. Wojciecha
BM w Porytem.
W sali kawiarni
otwarto też wystawę widokówek
i zdjęć z I wojny
światowej.
Najnowszy numer „Zeszytów
Kolneńskich”
można
zdobyć
m.in. w Kolneńskim
Ośrodku
Kultury i Sportu.

Aleksandra Szyc - Kaczyńska
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Otwarty konkurs ofert wsparcia realizacji zadań publicznych w 2010 roku
z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym przez
organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Na podstawie art. 13, w związku z art. 5, ust. 1 i art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz
w ramach „Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku” – Wójt Gminy Kolno ogłasza otwarty konkurs ofert wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania
patologiom społecznym, poprzez popularyzację wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzenia
wolnego czasu w ramach zorganizowanego wypoczynku letniego.
W konkursie mogą uczestniczyć:
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej działające na
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz jednostki
organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność statutową w zakresie sportu,
kultury, oświaty i zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.
I.

Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przewidzianych na ich realizację

Zorganizowanie wypoczynku letniego (kolonii profilaktycznych) dla dzieci i młodzieży w wieku 7–15 lat z rodzin
o różnym statusie materialnym, w tym z rodzin niewydolnych wychowawczo, dysfunkcyjnych bądź dotkniętych
problemem alkoholowym. Celem nadrzędnym koloni profilaktycznych, jest udzielenie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych różnorakiej specjalistycznej pomocy od psychospołecznej poczynając, na materialnej kończąc oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie szeroko pojętego
problemu uzależnień.
Na wsparcie realizacji powyższego zadania, przeznacza się środki finansowe z budżetu gminy przewidziane na
realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010
rok, w łącznej wysokości 20 000 zł.
II.

Zasady przyznawania dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

1. Wsparcie wykonania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 4  ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) odbywa się w formie udzielenia dotacji, po przeprowadzeniu przez Wójta
Gminy Kolno otwartego konkursu ofert, zgodnie z postanowieniami rozdział 2 (Dział II) ustawy.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu realizacji zadań publicznych opublikowane zostanie poprzez:
          1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,
          2) opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
          3) zamieszczenie w Gazecie Gminnej.
3.Dotacje, o których mowa w pkt 1, nie mogą być wykorzystane na:
          1) remonty budynków,
          2) zadania i zakupy inwestycyjne,
          3) pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,
          4) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
          5) budowę i zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
          6) działalność gospodarczą,
          7) działalność polityczną i religijną.
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Termin i warunki realizacji zadania.

Dotacją zostaną objęte zadania realizowane w okresie wakacji 2010 roku Warunkiem realizacji zadania,
jest zorganizowanie wypoczynku (kolonii profilaktycznych) dla dzieci i młodzieży na terenie naszego kraju, pod
kierownictwem i opieką wykwalifikowanej kadry, tj: doświadczonych wychowawców, profilaktyków, psychologów,
pedagogów i lekarzy, którzy potrafią rozpoznać potrzeby dzieci, zauważyć wiele różnych problemów, udzielić niezbędnej pomocy. Dodatkowym warunkiem, jest ubezpieczenie dzieci od NNW.
IV.

Termin składania ofert.

1. Oferty dotyczące wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu z zakresu sportu, kultury, oświaty i
zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, poprzez popularyzację wśród dzieci i młodzieży wzorców i postaw trzeźwego spędzenia wolnego czasu w ramach zorganizowanego wypoczynku letniego,
należy składać do dnia 31 maja 2010 roku.
2. Oferty można składać bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Kolno (pok. 215) lub za pośrednictwem
poczty na adres Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno, z dopiskiem: oferta - wypoczynku letni dzieci i młodzieży.
3. Do konkursu przystąpią tylko te organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego, które złożą lub nadeślą swoje oferty w terminie i na drukach według wzoru, określonego w
Rozporządzeniu MPiPS z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,
poz. 2207).
4. Wzory druków, o których mowa w pkt 3, są opublikowane w BIP Urzędu Gminy Kolno.
5. Samo złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
V.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.

1. Złożone oferty zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 7 dni (roboczych), od terminu podanego
w pkt 1 rozdziału IV.
2. Publicznego otwarcia i wstępnej oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa Działalności Pożytku
Publicznego powołana przez Wójta Gminy Kolno.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy: ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert oraz przedstawienie Wójtowi Gminy propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert.
4. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanej dotacji podejmuje Wójt Gminy, po zapoznaniu się z opinią
Komisji Konkursowej.
5. Oferty rozpatrywane będą wg następujących kryteriów:
          1) doświadczenia oferenta w realizacji podobnych zadań,
          2) zgodności oferowanego zadania z zadaniami preferowanymi w ogłoszeniu ofert,
          3) całościowego budżetu zadania (stosunku wnioskowanej kwoty dotacji do wszystkich kosztów),
          4) inowacyjności i atrakcyjności oferty,
          5) przebiegu dotychczasowej współpracy oferenta z jednostkami samorządu terytorialnego,
          6) jakości przygotowania projektu (przejrzystość projektu, spodziewane efekty społeczne, efektywny budżet),
          7) zasięgu działania oraz liczby beneficjentów zadania,
          8) terminowość złożenia oferty oraz jej kompletność.
cena.

6. Ustala się, że jedynym kryterium oceny ofert – po spełnieniu wymaganych warunków – będzie wyłącznie

7. O dokonanym wyborze informuje się poprzez podanie informacji o nazwie i adresie podmiotu realizującego zadanie w gminie, nazwie zadania oraz wysokości przyznanej kwoty dotacji, w następujący sposób:
          1) zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
          2) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolno.
8.Wójt Gminy Kolna zawiera z podmiotem umowę na realizację zadania gminy niezwłocznie po ostatecznym
zatwierdzeniu oferty do realizacji.
9. Stałej kontroli wykonywania zleconego zadania dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Kolno.
Kolno, dn. 01.03.2010 r.
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Ważne i przydatne telefony:
Telefony alarmowe
Policja
              997
Straż Pożarna
                          998   
Pogotowie Ratunkowe
999

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

112

Urząd Gminy Kolno

Dyrektor
             0 86 278 26 31
Główny księgowy
             0 86 278  20 58
Pracownicy socjalni
             0 86 278 20 63
Dział świadczeń rodzinnych                      0 86 278 20 76
Dodatki mieszkaniowe                               0 86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Biuro Obsługi Interesanta                          0 86 278 91 33
Fax
              0 86 278 91 36
Sekretariat
      
              0 86 278 25 79
Sekretarz Gminy
                            0 86 278 91 22
Skarbnik
              0 86 278 91 21
Rolnictwo, inwestycje
              0 86 278 91 37
Drogi, wodociągi                                          0 86278-91-25
Budownictwo, promocja gminy                0 86 278 91 38
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe    0 86 278 91 28
Działalność gospodarcza,
              0 86 278 91 35
ochrona  środowiska
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
Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
1. Okręg: Zabiele, Czerwone:
Marian Bednarczyk                                  0 86 474 39 42
2. Okręg: Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Jarosław Cudnik                                         0 86 474 41 26
3. Okręg: Kumlesk, Kowalewo, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kiełcze Kopki, Danowo, Żebry, Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo:  
Waldemar Skowroński                             0 86 278 70 14
4. Okręg: Lachowo, Kiełcze Stare:
Henryk Gardocki                                       0 86 261 95 23
5. Okręg: Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Borkowo, Gromadzyn Stary, Gromadzyn Wykno,  Czernice, Pachuczyn,
Obiedzino, Zaskordzie, Wścieklice, Filipki Duże, Filipki
Małe, Rydzewo, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno:
tymczasowo zgłoszenia pod numer     0 668 808 235
=
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
0 86 278 91 25
lub 668 808 235

Dyrektor
Główny Księgowy

             0 86 278 37 82
        0 86 278 37 84

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem
Dyrektor                                                        0 86 278 27 32              
Filia w Borkowie                                           0 86 278 69 96
Filia w Zabielu                                               0 86 474 40 39
Filia w Lachowie                                           0 86 278 71 26

Starostwo Powiatowe w Kolnie
Sekretariat
Wydział komunikacji
Budownictwo
Nadzór Budowlany

             0 86 278 24 29
             0 86 278 37 73
             0 86 278 48 83
             0 86 278 48 95

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat Weterynarii        0 86 278 26 19
		
Lecznica dla zwierząt
             0 86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

        0 86 278 49 60

Zakład Ubezpieczeń Społecznych             0 86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia                0 86 278 27 51
Społecznego                                                0 86 278 36 87

Służba zdrowia

NZOZ Lachowo
NZOZ Medicare s.c.

www.gminakolno.pl

             0 86 278 71 58
        0 86 278 40 70

