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Wójt złożył ślubowanie
Dwa nowe pługi do odśnieżania
>> str.4

Trwa modernizacja hydroforni
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Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno składa ślubowanie

N

Punkty przedszkolne z nowym sprzętem
>> str.8

Święto naszych wolontariuszy
		
>> str.9

a drugiej sesji Rady Gminy Kolno (kadencja 2010–2014), zwołanej przez przewodniczącego Rady
Gminy Wojciecha Jermacza, Wójt
Gminy Kolno – Tadeusz Klama złożył ślubowanie o treści następującej:

* w sprawie ustalenia wynagrodzenia
wójta gminy,
* w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy
Kolno, ustalenia zakresów ich działania i
składów osobowych .

„OBEJMUJĄC
URZĄD
WÓJTA
GMINY,
UROCZYŚCIE
ŚLUBUJĘ, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI
URZĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I
POMYŚLNOŚCI
MIESZKAŃCÓW
GMINY. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG.”

Składy osobowe komisji rady:

Gratulacje Wójtowi, z okazji objęcia z
dniem 1 grudnia 2010 r. pełnienia obowiązków Wójta Gminy Kolno, złożyli:
* w imieniu Rady Gminy - jej przewodniczący Wojciech Jermacz,
* w imieniu pracowników Urzędu Gminy Kolno – Danuta Siwik –sekretarz gminy.
Na sesji podjęto uchwały:

I gminny turniej w taekwondo
		

>> str.18

* Komisja Rewizyjna: Cudnik Sławomir, Sawicki Stanisław, Kołowajtys Jadwiga, Kotlewski Zbigniew.
* Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: Bazydło Marek, Trzonkowski
Wojciech, Dymek Jan, Sawicki Stanisław,
Cudnik Sławomir, Mieczkowski Mariusz,
Podsiad Stanisław, Jermacz Wojciech.
* Komisja Praworządności, Oświaty i
Spraw Społecznych: Kotlewski Zbigniew,
Hermanowski Henryk, Kołowajtys Jadwiga, Radzikowska Katarzyna, Gardocka
Bogusława, Pieklik Jan, Przytuła Sławomir, Podsiad Stanisław.
W posiedzeniu uczestniczyli: pracownicy Urzędu Gminy Kolno, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi
oraz przedstawiciele lokalnych mediów.
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Pierwsza sesja Rady Gminy Kolno
Na pierwszej sesji kadencji 2010–
2014 kolneńscy radni złożyli ślubowanie i wybrali Przewodniczącego Rady Gminy – Wojciecha
Jermacza, który pełnił tę funkcję
w kadencji 2006-2010. Inauguracyjna sesja odbyła się w środę 01
grudnia 2010 r. Sesję zwołał Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji Wojciech Jermacz. Zgodnie
z przepisami pierwszą sesję nowej
kadencji do czasu wybrania nowego przewodniczącego prowadził
radny senior Zbigniew Kotlewski.
esja rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Gminy Kolno na
salę obrad i odśpiewania Hymnu Państwowego. Sprawozdanie z wyników
głosowania w dniu 21 listopada 2010
r. w wyborach do Rady Gminy Kolno przedstawił Krzysztof Murawski
– członek Gminnej Komisji Wyborczej. Nowo wybrani radni otrzymali
zaświadczenia o wyborze. Radni złożyli ślubowanie o następującej treści:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”. Po odczytaniu roty
wywołani kolejno, przez najmłodsze-

S

Więcej zdjęć z pierwszej sesji w kadencji 2010 - 2014 na www.gminakolno.pl
go wiekiem radnego Mariusza Mieczkowskiego, radni wypowiadali słowo
„ślubuję” lub zwrot „ ślubuję, tak mi
dopomóż Bóg”. Następnie radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Kolno. Zgłoszono jedną kandydaturę Wojciecha Jermacza.
Procedurę wyboru przewodniczącego
przeprowadziła 3 osobowa komisja
skrutacyjna, której przewodził Jan
Pieklik. W tajnym głosowaniu radni
zdecydowali, że nowym przewodniczącym rady będzie Wojciech Jermacz. Zdobył on 14 głosów spośród
14 głosów ważnych i jednym nieważnym (w głosowaniu uczestniczyło
15 radnych). Nowy przewodniczący

Rady Gminy Kolno podziękował radnym za zaufanie, którym go obdarzyli.
Następnie przystąpiono do wyboru
wiceprzewodniczącego rady. Zgłoszono dwóch kandydatów: Przytułę Sławomira i Stanisława Wacława Podsiada. W głosowaniu tajnym
radni wybrali na wiceprzewodniczącego rady Sławomira Przytułę.
Za wyborem Sławomira Przytuły
opowiedziało się 10 radnych, a za
wyborem Stanisława Wacława Podsiada – 5 radnych. W posiedzeniu
uczestniczyli: pracownicy Urzędu
Gminy Kolno, kierownicy jednostek
organizacyjnych gminy, sołtysi oraz
przedstawiciele lokalnych mediów.

ŻYCZENIA
„Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem „
K. I. Gałczyński

Niech w nadchodzącym
Nowym Roku
szczęście i pomyślność nigdy
Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie
dodaje sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych planów.
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
życzą Państwu i najbliższym
Wojciech Jermacz,
Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno

Kolno 2010
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Gmina ma sprzęt do odśnieżania
Zakupienie dwóch pługów - do koparko-ładowarki JCB i do samochodu ciężarowego IVECO sprawiło, że mimo intensywnych opadów
śniegu gmina Kolno sama radzi sobie z odśnieżaniem dróg gminnych
i dojazdowych. W ubiegłym roku
trzeba było wynajmować sprzęt do
odśnieżania.
orzystanie z własnego sprzętu i
ludzi, to bardziej ekonomiczne
rozwiązanie. Jeśli jest taka potrzeba
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno pracują do późna, by drogi były przejezdne.
- Priorytetem są te drogi gminne,
którymi dowożone są dzieci do szkół mówi Andrzej Kleczyński, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej w
UG Kolno. - W sumie do odśnieżenia
dróg gminnych i dojazdowych mamy
ponad sto trzydzieści kilometrów.
W akcji odśnieżania, jak co roku
pomagają też strażacy ochotnicy z
jednostek OSP z gminy Kolno. Przy
mniejszych opadach śniegu na drogi
wyjeżdżają strażacy ochotnicy z OSP
w Czerwonem, Janowie i Lachowie.
Jeśli okaże się, że do końca zimy,
warunki atmosferyczne pozwolą na
to, by gmina odśnieżając drogi opierała się tylko na własnych ludziach i
sprzęcie, akcja zima będzie nas kosztowała mniej niż w ubiegłym roku.

K

Strażacy podzielili się opłatkiem
15 grudnia 2010 r. odbyła się narada
prezesów, naczelników i kierowców
OSP z gminy Kolno. W naradzie brali
udział również wójt gminy Kolno Tadeusz Klama, który jest jednocześnie
prezesem zarządu oddziału M-G ZOSP

RP w Kolnie, komendant powiatowy
PSP w Kolnie kpt. Lech Kowalczyk
i członek zarządu M-G ZOSP RP w
Kolnie Krzysztof Kajko. Na naradzie
omówiono podsumowanie działań
OSP za 2010 r., które przedstawił

komendant M-G ZOSP w Kolnie dh.
Antoni Lewandowski. Omówiono też
problemy, na jakie napotykają strażacy podczas odśnieżania. Jak wiadomo
zima w tym roku przyszła wcześnie,bo
już 30 listopada było pierwsze odśnieżanie. Udział w nim biorą jednostki
OSP Czerwone, Lachowo i Janowo.
Wcześniej na przełomie listopada i
grudnia odbyło się szkolenie prezesów, naczelników, skarbników i przewodniczących komisji rewizyjnych.
Szkolenie przeprowadził komendant
A. Lewandowski i miało ono charakter przygotowujący OSP do kapmani
zebrań sprawozdawczo - wyborczych
które odbędą się w miesiącach styczeń - marzec 2011. Na koniec narady i szkoleń odbyło się spotkanie
opłatkowe w bardzo miłej atmosferze.
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Dwa nowe zbiorniki przy hydroforni

Dwa nowe zbiorniki retencyjne przy modernizowanej stacji uzdatniania wody w Zabielu
Trwają prace związane z modernizowaniem stacji uzdatniania wody
w Zabielu. Koszt inwestycji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 - 2013 to 1,7 miliona złotych.

M

odernizację hydroforni rozpoczęto we wrześniu br. Do tej pory
udało się wymienić pokrycie dachowe, budynek hydroforni docieplono.
Obecnie trwają prace wewnątrz
budynku stacji uzdatniania wody.
Z nowych urządzeń technologicznych zamontowano obok budynku
dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 150 metrów sześciennych każdy.

- Stare urządzenia hydroforowe ze
stacji usunięto - informuje Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie
Gminy Kolno. - Ich miejsce zastąpią nowoczesne urządzenia, które w
stacji uzdatniania wody w Zabielu pojawią się na wiosnę przyszłego roku.
Przeprowadzenie
modernizacji na tak dużą skalę jest możliwe dzięki uzyskaniu przez Gminę Kolno dofinansowania z UE.
Unowocześniona stacja uzdatniania wody w Zabielu będzie zaopatrywała w wodę mieszkańców
Zabiela i Czerwonego, którzy już
dziś mają bieżącą wodę w kranach.

W przyszłości woda stąd doprowadzana będzie też do mieszkańców wsi: Kozioł, Waszki, Górszczyzna, Kolimagi, Gietki. Właśnie
trwa opracowywanie projektów wodociągowania tych miejscowości.

W SKRÓCIE
Akademia

Orange dla bibliotek

W związku z uczestnictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z/s w Czerwonem w programie
„Akademia Orange dla bibliotek”
otrzymaliśmy dotację w wys. 5
086,94 zł. Powyższa kwota zostanie
przeznaczona na pokrycie kosztów
dostępu do Internetu, poniesionych
przez bibliotekę, za okres od sierpnia 2009 r. do końca grudnia 2010 r.
Celem darowizny jest edukacja oraz
popularyzacja
wykorzystania In-

ternetu przez użytkowników bibliotek w placówce głównej i jej filiach
działających na terenie gminy Kolno.
Teresa Zajk

Konkurs „Tutaj jestem”
Ruszyła kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego ph.
„Tutaj jestem”, organizowanego
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.Konkurs
skierowany jest do twórców niezrzeszonych w Związku Literatów
Polskich i Stowarzyszeniu Pisarzy
Polskich. Warunkiem udziału jest

nadesłanie maszynopisu (wydruku
komputerowego) oraz płyty z elektronicznym zapisem projektu wydawnictwa prozatorskiego bądź poetyckiego
stanowiącego spójną całość, zawierającego utwory niepublikowane
dotąd w całości w wydawnictwach
autorskich.Termin nadsyłania prac
upływa 31 sierpnia 2011 r.Wszelkie potrzebne dokumenty (regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia)
można pobrać ze stron: www.woak.
bialystok.pl lub www.e-kultura.pl
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Certyfikat na zakończenie projektu
Trzecia edycja projektu „Rozwijam skrzydła” dobiegła końca. Beneficjenci otrzymali certyfikaty,
a przedstawiciele samorządów i
dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej piękne, ręcznie zrobione
kwiaty w wiklinowych wazonach.
projekcie współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
uczestniczyły 134 osoby. Osiem uzyskało pracę w trakcie jego trwania.
- Koszt realizacji projektu to ponad 770 tysięcy złotych - informuje
Krzysztof Sobiewski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie. - To pieniądze z Urzędu
Marszałkowskiego i wkłady własne
gmin uczestniczących w projekcie.
W tegorocznej edycji projektu
uczestniczyły wszystkie gminy z
powiatu kolneńskiego. Najwięcej
beneficjentów było z miasta Kolno
- 31, ze Stawisk - 22, z gminy Kolno - 21, z gmin Turośl i Mały Płock
po 18 oraz z gminy Grabowo - 16.
To osoby korzystające z pomocy

W

Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno wręcza certyfikaty
uczestnikom projektu pochodzącym z naszej gminy
społecznej, bezrobotne, niepełnosprawne, wykluczone społecznie.
W ramach projektu uczyły się m.in.
obsługi imprez, obsługi kasy fiskalnej, obsługi komputera, podstaw
przedsiębiorczości, prawa, były zajęcia z psychologiem, pedagogiem,
spotkania integracyjne i wycieczki.
Powodzeniem cieszyły się warsztaty

rękodzielnictwa i warsztaty kulinarne.
- Najbardziej cieszy mnie to, że ludzie, którzy uczestniczyli w tym projekcie są zadowoleni - mówi Maria
Misierewicz, koordynatorka projektu.
- Poprzez pracę osób prowadzących
zajęcia niektórzy uczestnicy uwierzyli w siebie, w to, że mogą się podobać, że są wartościowymi ludźmi.

Świątecznie u podopiecznych WTZ
W

arsztaty Terapii Zajęciowej w
Kolnie to dla 25 podopiecznych niemal drugi dom. Tu uczą się
samodzielności, wykonywania różnych zajęć, aktywnie spędzają czas.
Nic więc dziwnego, że zgodnie z
mikołajkową tradycją, tu też pojawił

się Mikołaj. Nie było taryfy ulgowej, każdy uczęszczający na zajęcia
musiał zaprezentować coś, w czym
jest najlepszy, by otrzymać prezent.
Na Mikołajkowe spotkanie do
Warsztatów Terapii Zajęciowej zaproszono niecodziennych gości - Dzie-

Podopieczni WTZ prezentowali świąteczne wyroby na jarmarku w Łomży

kana Kolneńskiego ks. Stanisława
Uradzińskiego oraz ks. Tomasza Olszewskiego, dyrektora Diecezjalnego
Radia Nadzieja. Zaproszeni zostali też
niepełnosprawni mieszkańcy Kolna.
Zanim każdy otrzymał świąteczną
paczkę - efekt współpracy z Caritas
- musiał zaśpiewać lub powiedzieć
wiersz. Nie brakowało tych, którzy
tańcem „wkupili się” w łaski Mikołaja.
Wspólną zabawę umilał zespół KrisStan-Lech działający przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Słodki
poczęstunek dla wszystkich przygotowali sami podopieczni WTZ oraz zaprzyjaźnione z warsztatami seniorki.
Mikołajkowe spotkanie to nie jedyny świąteczny akcent. Uczestnicy
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie, do których uczęszcza dziewięcioro mieszkańców naszej gminy, napracowali się nad przygotowaniem świątecznych ozdób. Wiele z nich z sukcesem zaprezentowali na bożonarodzeniowym jarmarku w Łomży. Uczą się
śpiewać kolędy, przygotowują Jasełka.
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Równamy szanse w gminie Kolno
Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem uczestniczyła w
Regionalnym Konkursie Grantowym – Równać Szanse 2010. Dzięki
temu otrzymaliśmy grant w wysokości 7 000 zł na działania skierowane do młodzieży z terenu gminy Kolno, w wieku od 13 do 19 lat.
ealizowany projekt nosi tytuł
„Noc Świętojańska w Koźle” i
będzie on trwał przez siedem miesięcy od stycznia do końca lipca 2011 r.
Celem projektu jest zdobycie przez
młodzież umiejętności artystycznych, takich jak: taniec, śpiew, użycie
mowy prasłowiańskiej oraz podtrzymanie obrzędów i tradycji ludowych.
Poprzez nawiązanie kontaktu ze starszym pokoleniem, dzięki wykorzystaniu Internetu i zasobów biblioteki
młodzież poszerzy wiedzę o wróżby i
dawne tradycje Nocy Świętojańskiej.
Młodzi ludzie będą mieli odwagę
uczestniczyć w czymś, co jest mało
popularne i nie na czasie. Realizacja projektu pozwoli młodzieży nabyć umiejętności pracy w grupie,
komunikacji interpersonalnej, auto-

R

prezentacji oraz odpowiedzialności.
Przygotowując przedstawienie młodzież nauczy się wyrazu artystycznego, którym pochwali się w czerwcu
podczas obchodów Nocy Świętojańskiej w Koźle nad Pisą.
Dodatkowymi elementami będzie
Jarmark Świętojański przygotowany przez KGW, pokaz sztucznych
ogni prezentowanych przez OSP
oraz liczne konkursy. Ponadto młodzież zdobędzie umiejętności rękodzielnicze, np. wyplatanie wianków
świętojańskich oraz wykonywanie
biżuterii z koralików i rzemyków.
Poprzez udział w projekcie uczestnicy rozwiną swoje
umiejętności pracy w grupie, nauczą się jak
pożytecznie spędzić wolny czas,
jak rozwinąć swoje zainteresowania oraz nawiążą pozytywne relacje ze środowiskiem lokalnym.
Dotacja zostanie przeznaczona na
pokrycie wydatków osobowych,
w tym honorarium dla
instruktora za przeprowadzenie warsztatów
artystycznych, muzyka, księgowej,
koordynatora i krawcowej. Koszty rzeczowe pokryte z dotacji to zakup laptopa, materiału na uszycie

strojów, artykułów do wyrobów rękodzielniczych, pochodni oraz nagród dla uczestników konkursów.
Zajęcia organizacyjne zaczynamy
w styczniu, wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Teresa Zajk

Święto pracowników socjalnych

- Jesteście takimi aniołami zesłanymi na ziemię, by pomagać ludziom
– tymi słowami zwrócił się do pracowników socjalnych w dniu ich
święta Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. – Bardzo wam za waszą ciężką i trudną pracę dziękuję.

Po róży i drobnym upominku od
władz gminy otrzymały: Krystyna
Kajko, dyrektor GOPS, Wiesława
Modzelewska, Edyta M. Waszkiewicz, Bożenna Kędzierska, Małgorzata Błażejczyk, Maria Truszkowska
i Barbara Pikulińska (wszystkie panie
na zdjęciu wyżej).W świątecznym

spotkaniu uczestniczyli: Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, Danuta Siwik, sekretarz gminy Kolno, Halina
Boryszewska, skarbnik gminy Kolno
oraz wszyscy pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
Przyłączamy się do podziękowań i życzymy satysfakcji z pracy.
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Radość z nowego wyposażenia

Nowe zabawki, mebelki, sprzęt –
wszystko to cieszy dzieci z punktów
przedszkolnych w naszej gminie, ale
to nie jedyna korzyść, jaka płynie z
tego, że gmina Kolno realizuje projekt: „EDUKACJA DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość” (w
ramach POKL, Priorytet IX, działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w
stopniu upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej)
zięki unijnej dotacji w Czerwonem powstał nowy
Punkt Przedszkolny.
W Punkt Przedszkolny przekształcono
Zespół Wychowania
Przedszkolnego w
Lachowie.
Dzięki
temu dzieci spędzać
tu mogą 25 godzin
tygodniowo, a nie 13
jak było dotychczas.
Projekt pozwolił na utrzymanie punktu przedszkolnego w Zabielu, który
prowadzony jest według bardzo ciekawej metody Marii Montessori, wielkiej reformatorki szkoły tradycyjnej.

Wszystkie trzy punkty przedszkolne zostały wyposażone w zabawki,
pomoce dydaktyczne, telewizory,
DVD, meble i materiały do zajęć. W
ramach projektu przedszkolaki będą
uczestniczyły w wyjazdach i wyjściach poznawczych do ośrodków
kultury (kino, teatr, muzeum) czy uży-

D

teczności publicznej (policja, bank,
poczta, straż, dworzec PKS, itp.).
- Rodzice za pobyt dzieci w przedszkolu nie płacą, maluchy dowożone
są też na koszt gminy - mówi Józef

Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
- Maluchy będą miały zapewnione
zajęcia ruchowe, zajęcia z rytmiki,
będą się uczyły języka angielskiego.
Prowadzona też będzie diagnoza w
kierunku wczesnego wykrycia wad
wymowy oraz dzieci poddane będą
ogólnym badaniom przeprowadzonym przez lekarza specjalistę.
W ramach projektu wyłoniona
została 30-osobowa grupa rodziców, dla której zaplanowano
zajęcia warsztatowe mające na
celu
uświadomienie korzyści
płynących z edukacji przedszkolnej oraz przygotowanie
do
lepszego wspierania
dzieci
w
rozwoju.
Realizacja projektu „EDUKACJA
DZIECI - najlepszą inwestycją w przyszłość” potrwa w trzech punktach przedszkolnych w naszej gminie dwa lata.
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Niech rozdane dobro do nich wróci

W Europie jest ok. 100 milionów
wolontariuszy. Komisja Europejska
ogłosiła, że rok 2011 będzie Europejskim Rokiem Wolontariatu. Upłynie
pod hasłem „Bądź wolontariuszem!
Zmieniaj świat i siebie! W naszej
gminie też mamy wolontariuszy!
iedem wspaniałych kobiet działających w Klubie Wolontariusza
przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kolnie wie, co to znaczy zmieniać świat swój i innych na
lepsze. Szczerze opowiadały o tym
na spotkaniu, z okazji Dnia Wolontariusza, które odbyło się 6 grudnia. W
sali konferencyjnej zgromadzili się
wolontariusze, ich podopieczni, rodzice podopiecznych, pracownicy socjalni, sponsorzy, przyjaciele. Gminę
reprezentowała pani sekretarz Danuta
Siwik. Gościem była też pani Beata
Zduńczyk, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie.
Na początek o wolontariacie kilka
słów opowiedziała dyrektor GOPS
w Kolnie Krystyna Kajko. Koordynatorka do spraw wolontariatu Barbara Pikulińska, z wykorzystaniem
multimedialnej prezentacji, opowiedziała o działaniach Klubu Wolontariusza, który przy GOPS powstał w
czerwcu 2009 roku. Były zdjęcia z
wyjazdów i spotkań, wszystkie orga-

S

nizowane przy wsparciu sponsorów.
O pracy z podopiecznymi opowiadała osobiście każda z pań. Wszystkie
podkreślały, że to dla nich wolontariat to duża radość, a największą nagrodą za niełatwą czasem pracę, jest
uśmiech dziecka i jego szkolne sukcesy. Jak opowiadał jeden z rodziców,
to właśnie wolontariuszka dokonała
z jego synem rzeczy, które dla niektórych wydawały się niemożliwe
do osiągnięcia. Nauczyła go czytać
i pisać i dzięki jej pomocy chłopak
wciąż rozwija swoje umiejętności.
Dokonują rzeczy wielkich, ale
czasem same potrzebują pomocy.
Wolontariuszki podkreślały, że przydałoby im się wsparcie fachowców,
takiej pomocy potrzebują też czasem
rodzice, ale by to działanie było skuteczne powinno, zdaniem wolontariuszy, odbywać się w środowisku
dziecka. Zmiany w funkcjonowaniu
poradni, które obowiązywać będą
od lutego 2011 roku otwierają nowe
możliwości współpracy. Wolontariusze, a przede wszystkim ich podopieczni mogą liczyć na wsparcie.
- Pomoc będzie udzielana również w
środowisku rodzinnym, a tego zapisu
wcześniej nie było – powiedziała Beata
Zduńczyk, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kolnie.
Spotkanie było dobrą okazją do

ogłoszenia, że taka współpraca
między PPP, a Klubem Wolontariusza została właśnie nawiązana.
Z okazji Dnia Wolontariusza nie
zabrakło najserdeczniejszych życzeń.
- Jesteśmy pełni uznania dla Was,
wolontariuszy pracujących w naszej
społeczności na rzecz osób potrzebujących. Dziękujemy Wam za to, że
zupełnie bezinteresownie pomagacie
innym, wykorzystując własne umiejętności i poświęcając swój wolny
czas – powiedziała Danuta Siwik. –
Życzymy Wam samych sukcesów i
satysfakcji z pracy w wolontariacie
oraz dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Oby to dobro, które rozdajecie, choć w części do Was wróciło.
Liderki z Czerwonego zaśpiewały „Sto lat”. Były podziękowania
dla wolontariuszy i sponsorów, tort i
mnóstwo słodkości. Wolontariusze,
dzięki wsparciu życzliwych osób,
przygotowali świąteczne paczki dla
swoich podopiecznych. W rolę mikołaja wcielili się: Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO oraz Andrzej
Konopka z Radia Nadzieja. Każdy
uczestnik spotkania dostał długopis promujący Klub Wolontariusza.
Oby za rok wolontariuszy,sponsorów
i przyjaciół było jeszcze więcej, bo
wciąż wiele osób czeka na pomoc.
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Telewizja w Gimnazjum w Zabielu
25 listopada Gimnazjum w Zabielu
na chwilę zamieniło się w stację telewizyjną. To nie jest żart! Taki był właśnie motyw przewodni tegorocznych
„Otrzęsin klas I” w naszej szkole.

T

ematami konkurencji dla pierwszaków chcących wkupić się
w łaski starszych kolegów, były
programy telewizyjne. Klasie, która zdobędzie w sumie najwięcej
punktów, obiecane zostały rolki
oraz zdjęcie na pierwszej stronie następnego numeru „G jak gazety”.
Zaczęła się więc ostra rywalizacja.
Na początek, jak co dzień, rozpoczęła
się poranna „Kawa czy herbata”. Zgodnie z tradycją konkurencja ta polegała
na jak najszybszym wypiciu mleka
przez kociaki wyłonione z każdej klasy.
Drugi program nosił nazwę „Zabieliada”. Gospodarzami programu byli
Karol Hamburger oraz jego urocza Madzia. Tym razem pierwszaki musiały
jak najszybciej odpowiadać na pytania
dotyczące naszej szkoły oraz rozpoznać naszych nauczycieli po ich opisie.
Po „Zabieliadzie” nadszedł czas
na „You can bęc”. Parodia znanego wszystkim programu okazała
się śmieszniejsza niż się tego spodziewano. Dzięki niej dowiedzieliśmy się, że najlepszą partnerką do
tańca jest miotła, a partnerem- mop
do zmywania podłóg. Wyjaśniając

- konkurencja ta polegała na tańcu właśnie z tymi przedmiotami.
Obydwie biorące udział w niej drużyny poradziły sobie znakomicie.
Następnie nadszedł czas na reklamę. Krótki występ Mateusza z kl.
IIIa, który wcielił się w rolę Tomasza
Kota ze sławnej reklamy, w zupełności wystarczył aby rozbawić wszystkich do łez. Od tej pory tekst „Adin,
złoty internet! Dwa z tieliefunum! Tri
majcie oczi na te-telebimkach” będzie
się nam kojarzył wyłącznie z nim.
Następnym programem telewizyjnym był „Agrobiznes”. Na początku
prowadzący przedstawili nam śmieszne wiadomości o cenie ziemniaków i
wieprzowiny w Zabielu. Po tym nastąpiła konkurencja, w której pierwszaki musiały wykazać się umiejętnością szybkiego biegu pomiędzy
pachołkami, w jednym gumofilcu
dodatkowo trzymając jajko na łyżce.
Po biegach w gumofilcach nadszedł
czas na lekcję stylu. W programie
„Kot model” dziewczyny wyłonione z
każdej klasy, miały za zadanie jak najśmieszniej ubrać oraz umalować swoich partnerów, którzy mieli następnie
zaprezentować się na wybiegu. Śmiechu z obydwu modeli nie było końca!
Po tej konkurencji, rozpoczął się
program „Boso przez Zabiele”. Podczas jego trwania trzy urocze makumby podtuczyły kociaki robakami w

kisielu. Musieli oni również (związani
liną), tańczyć do Afrykańskiej muzyki.
W ostatnim programie pt. „Jak
oni miałczają” wytypowane drużyny musiały zaśpiewać przygotowaną
wcześniej
piosenkę.
Po podliczeniu punktów, okazało się, że zwycięzcą tegorocznych
otrzęsin jest kl. Ib. Zostało już więc
tylko wręczenie obiecanych wcześniej rolek. Wtedy też okazało się,
jest to nagroda bardzo nietypowa,
bowiem są nią rolki… papieru toaletowego! Nikt nie spodziewał się
takiego śmiesznego obrotu sprawy.
Po zakończeniu imprezy nadszedł
czas na dyskotekę, podczas której
uczniowie bawili się aż do końca lekcji.
Korzystając z okazji dziękujemy
Pani Dorocie Piwowarskiej z Zabiela
Zakaleń, która zupełnie bezinteresownie uszyła dla nas kotary zasłaniające
okna na sali gimnastycznej podczas
dyskoteki. Miejmy nadzieję, że będą
one nam służyły przez kolejne lata.
Mamy również nadzieję, że takich
udanych imprez w naszej szkole będzie od tej pory coraz więcej! Już teraz zapraszamy wszystkich uczniów
klas szóstych szkół podstawowych,
na Otrzęsiny które odbędą się u nas
już za rok! Imprezę przygotowali
uczniowie klas III wraz zo piekunem
SU Panią Agnieszką Chutkowską.
Jolanta Szepietowska, Przewodnicząca SU
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Rolnicy - czas na składanie wniosków
Od 3 stycznia 2011 r. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dotacje na inwestycje w gospodarstwach rolnych.
styczniowym naborze wniosków pierwszeństwo będą mieli rolnicy, którzy chcą inwestować w
restrukturyzację prowadzonej przez
siebie produkcji mleczarskiej. To właśnie oni będą mogli przez dwa pierwsze tygodnie naboru czyli od 3 do 17
stycznia 2011 r. składać wnioski o
przyznanie takiej pomocy. Dopiero
po nich od 17 do 28 stycznia 2011 r.
wnioski będą przyjmowane od rolników planujących inwestycje w innych obszarach działalności rolniczej.
W sześciu województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i
zachodniopomorskim ARiMR będzie przyjmowała wnioski w ramach
„Modernizacji gospodarstw rolnych”
jedynie na restrukturyzację produkcji
mleczarskiej. Jest to związane z tym,
że w poprzednich naborach w 2007
r. i 2009 r. w tych regionach wykorzystano w znacznym stopniu środki
zarezerwowane na wsparcie z tego
działania PROW 2007-2013, a pozostała do wykorzystania pula pieniędzy
wystarczy jedynie na inwestycje dla
producentów mleka, zgodnie z założeniami MRiRW dotyczącymi realizacji
polityki dodatkowego wsparcia pewnych sektorów (tzw. nowe wyzwania).
Rolnik, który chce restrukturyzować produkcję mleka, aby skorzystać
ze wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych”, poza wypełnieniem
standardowych kryteriów obowiązujących w tym działaniu, takich jak
m.in. wielkość ekonomiczna gospodarstwa czy wiek wnioskodawcy,
musi spełnić dodatkowe wymagania.
Chodzi o to, że musi być wpisany do
rejestru producentów prowadzonego
przez dyrektora właściwego oddziału
terenowego Agencji Rynku Rolnego
i musi przysługiwać mu w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy kwota indywidualna tzw. kwota
mleczna, w wysokości co najmniej
20 000 kg. Ponadto musi wykazać, że
co najmniej od roku prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji

W

mleka. W przypadku podmiotów, które nabyły gospodarstwo w okresie 12
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
warunek ten będzie spełniony, jeżeli
w nabytym gospodarstwie działalność
rolnicza w zakresie produkcji mleka
jest prowadzona co najmniej od roku.
Zasada ta dotyczy wszystkich
podmiotów, które ubiegają się o
wsparcie w zakresie restrukturyzacji
produkcji
mleczarskiej.
Rolnicy z dziewięciu województw:
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego,
poza wsparciem restrukturyzacji produkcji mleczarskiej (wnioski można
składać od 3 do 17 stycznia 2011 r.),
będą mogli starać się także o pomoc,
na korzystniejszych warunkach, na
realizację innych inwestycji w swoich gospodarstwach (wnioski można
składać od 17 do 28 stycznia 2011 r.).
Główna zmiana w zasadach udzielania wsparcia polega na tym, że w
styczniu wnioski o pomoc na zakup i wspólne użytkowanie maszyn
i urządzeń rolniczych będzie mogło
składać wspólnie kilku rolników. Dotychczas nie mogli oni złożyć razem
jednego wniosku o pomoc. Wprowadzenie takiej możliwości spowoduje, że o wsparcie będą mogli się
starać także właściciele mniejszych
gospodarstw rolnych, którzy dotychczas byli wykluczeni z ubiegania się
o taką pomoc. A wynikało to z tego,
że np. parametry użytkowe planowanego przez nich do zakupu sprzętu
(np. wydajność maszyny rolniczej)
była nieproporcjonalnie duża w stosunku do powierzchni ich niewielkich
gospodarstw. Czyli oznaczałoby to,
że użytkowanie takiej maszyny rolniczej w tak małym gospodarstwie
byłoby po prostu nieekonomiczne.
Natomiast, gdy o zakup nowoczesnej i wydajnej maszyny wstąpi razem kilku rolników, z których każdy
posiada pewien areał ziemi uprawnej,
wtedy taka maszyna będzie wykorzystywana zgodnie z zasadami ekonomiki produkcji rolniczej. Takie rozwiązania funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej, np. we Francji
i bardzo dobrze się sprawdzają. Aby

można było skorzystać z takiej możliwości, rolnicy muszą zawrzeć pomiędzy sobą pisemną umowę. Znaleźć się
w niej muszą zasady wspólnego używania i eksploatowania maszyn lub
urządzeń oraz zakres prac wykonywanych przy ich użyciu przez każdą z
tych osób. Określając zakres prac muszą zostać uwzględnione zasoby i potrzeby gospodarstw każdej z tych osób.
Maksymalny poziom wsparcia, który można otrzymać na gospodarstwo,
wynosi 300 tys. złotych. Poziom dofinansowania, jaką może otrzymać z
ARiMR beneficjent, waha się od 40%
do 70% kosztów poniesionych na realizację inwestycji w gospodarstwach
rolnych i zależy od wieku beneficjenta, położenia jego gospodarstwa oraz
rodzaju przedsięwzięcia. Na maksymalny, 70% zwrot kosztów poniesionych na modernizację gospodarstw
rolnych, mogą liczyć osoby wspólnie składające wniosek o przyznanie
pomocy na inwestycje dotyczące restrukturyzacji produkcji mleczarskiej
na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach
gospodarowania (ONW), obszarach
NATURA 2000 oraz związanych z
wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej, z których żadna w dniu jego
złożenia nie ukończyła 40 roku życia.
O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania
wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom
zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych”.
źródło www.arimr.gov.pl/

Więcej informacji można uzyskać:
• pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84
• na stronach internetowych:
www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
• wysyłając e-mail na adres:
info@arimr.gov.pl
• w oddziałach regionalnych
ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie
internetowej Agencji).
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Mikołajkowe atrakcje

W
tegoroczny
mikołajkowy,
mroźny
dzień
uczniom
zapewniono
wiele
atrakcji.

N

a pierwszych lekcjach odwiedził
nas hojny Mikołaj wraz ze Śnieżynkami, którzy łaskawie obdarowali
wszystkie dzieci, zarówno te młodsze
z grupy przedszkolnej, jak i starsze.
Zrobiliśmy sobie z nimi pamiątkowe
fotografie na tle choinki. Przystrojone drzewka i inne ozdoby świąteczne pojawiły się w każdej klasie.
Uczniowie byli radośni za sprawą wyczekiwanych drobnych upominków i słodkości. Po ich otrzymaniu trzydzieścioro uczniów pojechało na wycieczkę do Łomży,
gdzie również spotkało ich kilka
niespodzianek z okazji mikołajek.
Kolejny
już
raz
odwiedziła Teatr Lalki i Aktora w Łomży.
Tym razem podczas wizyty obejrzeliśmy spektakl pt.: „Szewc Ko-

pytko i Kaczor
Kwak”. Jego tytułowi bohaterowie
są wyluzowani, w głowach im wyłącznie swawola i beztroskie życie.
Dopiero łza (zjawisko im nieznane)
w oku spotkanego nędzarza sprawiła,
że Kopytko zdobył się na refleksję i
postaci zmieniły swoje postępowanie.
Fantastycznej zabawy, pełnej humoru dostarczyło nam nie tylko
przedstawienie, ale również w takiej
samej mierze – edukacja teatralna
prowadzona przez jednego
z aktorów – Marcina Dąbrowskiego. Ukazał widzom
znaczenie ruchu i gestu scenicznego, a także zaprezentował wraz z udziałem naszych
uczniów wykorzystanie plastyki ciała przy inscenizacji.
Mieliśmy okazję zwiedzić
teatr, wejść na wieżę widokową ukazującą panoramę
miasta oraz pobyć w kawia-

rence teatralnej. Uczestnicy otrzymali
słodkie upominki z okazji mikołajek.
Wizyta w teatrze dostarczyła
wielu niezwykłych emocji i niezapomnianych wrażeń oraz nauk.
Dzieci, które zostały w szkole
miło spędziły zajęcia. Czas upłynął
im na różnorodnych grach edukacyjnych i rozgrywkach sportowych.
Dzień ten dostarczył zapewne wszystkim wiele zadowolenia.
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Uczniowie odkrywali tajniki redakcji
W niezwykły, bo mikołajkowy
dzień grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie pod
opieką p. Anety Roman i Małgorzaty Korzep odwiedziła redakcję
tygodnika „Kontakty” w Łomży.
potkała się z nami wieloletnia redaktorka wspomnianego czasopisma - Pani Maria Tocka, która przygotowała nam wiele atrakcji i ciekawostek. Uchyliła rąbka tajemnicy kunsztu redakcyjnego. Naszemu szkolnemu
zespołowi redakcyjnemu „Echa Szkoły” udzieliła cennych rad, sugestii i innych niezwykle przydatnych wskazówek do redagowania naszego pisemka.
Podzieliła się z nami zdarzeniami
ze swej pracy, zwłaszcza tymi, które
szczególnie utkwiły Jej w pamięci.
Przedstawiła pracowników redakcji i oprowadziła nas po niej.
Cierpliwie udzieliła odpowiedzi na
zadawane pytania. Pani Tocka obdarowała nas również upominkami
w formie słodkości, egzemplarzy ty-

S

godnika „Kontakty” oraz świątecznego dodatku „Twoja Gwiazdka”.
Dla uczestników była to pierwsza
wizyta w profesjonalnej redakcji.
Wszyscy z zainteresowaniem słuchali
poważnych i humorystycznych opo-

wieści Pani redaktor, przekazanych w
ciekawy sposób. Zapewne będą one pomocne naszym młodym redaktorom w
wydawaniu dwumiesięcznika szkoły.

Aneta Roman
SP w Janowie

„Na andrzejki w końcu listopada
ulać z wosku coś wypada”
24.11. 2010 r. wszystkie dzieci a
przede wszystkim nasze maluchy z
oddziału przedszkolnego z niecierpliwością oczekiwały na ten niezwykły,
inny niż wszystkie – dzień tajemniczych wróżb i czarów.
Tegoroczna
impreza andrzejkowa
połączona była z
zabawą taneczną i
słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Są różne sposoby,
żeby
dowiedzieć
się, co nas czeka w
przyszłości. Można
pójść do wróżki, która ma czarnego kota
i szklaną kulę. Można zapytać Cyganki,
która wróży z kart i
ręki. Można też wróżyć sobie samemu

–

co
my
uczyniliśmy.
Wielu uczniów obawiało się, że
wróżby mogą być niezbyt pomyślne. Okazało się jednak, że prawie
wszystkie dziewczęta wyjdą szczę-

śliwie kiedyś za mąż, a chłopcy
znajdą swoje wymarzone żony.
Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy
się również, że będziemy mieli w
przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, fryzjerek i
innych specjalistów, a wielu
swoją przyszłość spędzi
w
dalekich
krajach rozrzuconych po
całym świecie.
Czas zabawy
upłynął
w radosnej i
pełnej magii
atmosferze
przepełnionej
żartem i śmiechem.
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„Tylko my - oczytani analfabeci...”

Młode mieszkanki gminy Kolno:
Natalia Banach, Aldona Pilecka, Katarzyna Polewko i Natalia
Rybak finalistkami konkursu recytatorskiego
popularyzującego
poezję ks. Jana Twardowskiego.

E

limincaje powiatowe konkursu recytatorskiego i poezji
śpiewanej „Tylko my – oczyta-

ni analfabeci chlapiemy językiem”
zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Kolnie odbyły się 24 listopada 2010 roku.
W konkursie recytatorskim, w kategorii szkół podstawowych Natalia
Rybak – uczennica Szkoły Podstawowej w Lachowie, zajęła II miejsce, zaś Natalia Banach – uczennica
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana

Pawła II w Borkowie, III miejsce.
W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Katarzyna Polewko –
uczennica Gimnazjum w Glinkach.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych, II miejsce zajęła Aldona Pilecka –
uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie.
Prezentacje oceniała komisja w
składzie: historyk literatury, znawca poezji ks. Jana Twardowskiego – Waldemar Smaszcz, instruktor
teatralny KOKiS w Kolnie – Kazimierz Koter oraz dyrektor GOK
w Grabowie – Dariusz Piekarski.
Nagrodą dla wszystkich uczestników konkursu oraz licznie zgromadzonej publiczności był znakomity wykład Waldemara Smaszcza
traktujący o życiu i bogatej twórczości ks. Jana Twardowskiego.
Konkurs stał na bardzo wysokim
poziomie, tym większe słowa uznania należą się naszym laureatkom!
Barbara Sielawa

Pożegnanie jesieni w SP w Czerwonem

J

esień to piękna i bardzo kolorowa pora roku. Nie wszyscy jednak doceniają jej bogactwo i uroki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem postanowili zwrócić uwagę na liczne walory tej pory
roku i pokazać weselsze jej oblicze.
Z tej okazji pod kierunkiem nauczycielek przygotowali montaż
słowno-muzyczny pt. „Jesienne nastroje”. 26 listopada br. młodzi artyści zaprezentowali efekty swojej
pracy przed społecznością szkolną.

Widzowie mogli usłyszeć recytację pięknych wierszy, które przeplatane były piosenkami. Uczennice
klasy drugiej zaprezentowały także
taniec do utworu pt. „Pac gruszka”.
Uwagę oglądających przykuła inscenizacja wiersza Gellnerowej „Jesień u fryzjera” i scenka ilustrująca
robienie ciasta ze śliwkami do piosenki „Najłatwiejsze ciasto w świecie”.
Sporym zainteresowaniem cieszył
się również pokaz mody jesiennej
w wykonaniu uczennic klas V-VI.
Dziewczęta zaprezentowały publicz-

ności stroje w modnych odcieniach,
na różne okazje, dostosowane do
zmiennych warunków pogodowych.
Nie zabrakło także nutki rywalizacji, jaką wzbudził quiz zagadkowy
umożliwiający uczestnikom otrzymanie smakołyku-daru jesieni, za
udzielenie poprawnej odpowiedzi.
Występ młodych aktorów spotkał się z aprobatą widzów. Tym
miłym
akcentem
uczniowie
SP Czerwone pożegnali jesień.
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29. rocznica stanu wojennego
Stan wojenny 1981-1983 został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na
terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej na mocy uchwały Rady
Państwa z 12 grudnia 1981 roku,
podjętej na polecenia Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego, poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia
25 stycznia 1982 roku. Zawieszony
został dnia 31 grudnia 1982 roku,
a zniesiono go 22 lipca 1983 roku.
niedzielę, 13 grudnia 1981
roku, rano miliony Polaków
dowiedziały się z radiowo-telewizyjnego przemówienia
gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Wojskowy
przewrót rozpoczął
się już przed północą 12 grudnia, gdy
zablokowano połączenia telefoniczne.
Około
północy
funkcjonariusze milicji i SB przystąpili
w całym kraju do zatrzymywania działaczy „Solidarności”.
Na ulice wielu miast
wyjechało z koszar 1750 czołgów
i 1400 pojazdów
opancerzonych, nad
ranem pojawiły się
wojskowe
patrole. Wprowadzając
stan wojenny internowano około 6.6
tys. działaczy związkowych i politycznych, zawieszono działalność
związków zawodowych, organizacji społecznych oraz stowarzyszeń.
Zakazywano jakichkolwiek zgromadzeń, pochodów, manifestacji i
strajków, rozpowszechniania wydawnictw i informacji bez „zgody
właściwego organu”, wprowadzono
godzinę milicyjną oraz zakaz przemieszczania się obywateli po kraju.
Każdy obywatel powyżej 17 roku
życia mógł być decyzją wojewódzkiego komendanta milicji internowany na dowolnie długi okres
czasu bez konieczności przedstawiania
zarzutów.Zmilitaryzowano ponad 1100 zakładów pracy.

W

W przemówieniu, powtarzanym
przez cały dzień jako jedyny przekaz radia i telewizji, gen. Jaruzelski
nakreślił sytuację w najczarniejszych barwach stwierdzając, iż „ojczyzna znalazła się nad przepaścią”.
Stan wojenny zaskoczył społeczeństwo, w tym „Solidarność”. Wielkość
zastosowanej siły, sparaliżowanie
życia całego kraju, kontaktów międzyludzkich oraz gotowość użycia
przemocy budziły powszechny strach
i paraliżowały zdolność do stawienia
masowego oporu. Mimo to rozmiary
akcji strajkowych w odpowiedzi na

stan wojenny okazały się dość duże.
Dnia 14 grudnia 1981 roku rozpoczął działalność w Stoczni Gdańskiej
Krajowy Komitet Strajkowy, który
ogłosił ogólnopolski strajk powszechny. Jednak koordynowanie jakiejkolwiek akcji w skali całego kraju stało
się niemożliwe. Poszczególne zakłady
pracy i działające w nich organizacje
związkowe same decydowały o przystąpieniu do strajku. Strajkujące zakłady otaczała milicja, wojsko, często też
czołgi. Jeśli próba zastraszenia nie dawała efektu czołgi rozbijały zamknięte bramy, następnie do akcji wkraczały jednostki ZOMO i wojska, następowała pacyfikacja i aresztowania.
W nocy z 14 na 15 grudnia złamano strajk w Stoczni Gdańskiej, 15

grudnia w Stoczni Szczecińskiej i
wrocławskim „Pafawagu”, 16 grudnia w Hucie im. Lenina i WSK w
Świdniku, 19 grudnia – w zakładach
azotowych w Puławach, a 21 grudnia ostrzelano ślepymi pociskami
artyleryjskimi Hutę Katowice. Do
tragicznych wydarzeń doszło w kopalni „Wujek”, gdzie na skutek użycia broni palnej zginęło 9 górników, a
kilkudziesięciu zostało rannych. Jako
ostatni 28 grudnia 1981 roku przerwali strajk górnicy z kopalni „Piast”.
Bezpośredni, czynny opór wobec
wprowadzenia stanu wojennego został złamany.
Spacyfikowana „Solidarność” trwała
jednak nadal,
schodząc do
podziemia.
Ludzie „Solidarności” żyli
nadzieją, że
dyktatura generałów (Jaruzelskiego,
Kiszczaka i
Siwickiego)
musi się załamać. Wyrażało tę nadzieję
popularne
hasło „zima
wasza, wiosna nasza”.
źródło: wikipedia
Stan wojenny do dzisiaj
budzi wiele kontrowersji. Norman
Davies nazwał wprowadzenie stanu wojennego w Polsce najdoskonalszym zamachem wojskowym w
historii nowożytnej Europy. W opinii Wojciecha Roszkowskiego pod
względem prawnym był to zamach
stanu. Andrzej Friszke stwierdza,
iż fakt wydania decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego przez Radę
Państwa, w trakcie trwającej sesji
Sejmu było „złamaniem prawa”.
Jacek Bagiński
Źródła: Wojciech Roszkowski (Andrzej Albert), Historia Polski 1914-1993, Warszawa
1994, Andrzej Friszke, Polska losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

gazeta gminna nr 10 (36) grudzień 2010

y

Z POLICJI

16

Przedświąteczne ostrzeżenia
Trwa „gorący”, przedświąteczny
czas. Okres świątecznych porządków i zakupów. Niestety okres ten
wykorzystują również oszuści,
złodzieje, włamywacze i rabusie.

N

ie łudźmy się, że złodziej czy
oszust to osoba, którą w tłumie
rozpoznamy na pierwszy rzut oka.
Najczęściej to osoba, której wygląd,
czy zachowanie nie przykuwa uwagi.
To może być stateczny starszy pan czy
też elegancko ubrana młoda kobieta.
Złodziej może być praktycznie wszędzie. W zatłoczonym autobusie, na
dworcu, w sklepie i na bazarze. Czeka
tylko na okazję żeby nas okraść, więc
nie powinniśmy stwarzać takiej okazji. Pozostawiony w koszyku lub na
ladzie portfel, niedomknięta torebka,
niepotrzebne afiszowanie się większa
ilością pieniędzy jest swoistym zaproszeniem dla przestępcy. W niebezpieczeństwie mogą się znaleźć nie tylko
nasze pieniądze ale również mieszkanie czy też samochód. Gorączka przedświątecznych zakupów nie powinna
osłabić naszej czujności. Dlatego też:
POLICJA RADZI:
PAMIĘTAJMY:
• idąc na zakupy zabierajmy ze sobą
tylko niezbędną ilość pieniędzy;
• portfele lub portmonetki trzymajmy
w wewnętrznych kieszeniach naszego

ubrania, nigdy w reklamówkach lub
koszykach;
• zanim zapłacimy za zamówiony towar przygotujmy wcześniej wyliczone na ten cel pieniądze, a portfel schowajmy z powrotem, nigdy nie kładąc
go na ladzie;
• bądźmy czujni,patrzmy czy nie jesteśmy obserwowani przez przestępcę;
• w razie gdy mimo wszystko zostaniemy okradzeni nie bójmy się głośno
wzywać pomocy. W takiej sytuacji
natychmiast wezwijmy Policję, zapamiętując jak najwięcej szczegółów z
rysopisu sprawcy.
Jeżeli na świąteczne zakupy wybieramy się autem pamiętajmy by
nasz zaparkowany przed sklepem
samochód nie utrudniał korzystania
z jezdni czy chodnika innym uczestnikom ruchu. Parkowanie pojazdu
w miejscu przeznaczonym dla osób
niepełnosprawnych tzw. kopercie
przez kierowców do tego nieuprawnionych jest nie tylko wykroczeniem,
ale świadczy również o elementarnym
braku kultury i wyrozumiałości. W
pogoni za zakupami nie zapominajmy
też o zwykłej ludzkiej uprzejmości.
ZANIM WYJDZIEMY Z DOMU,
PAMIĘTAJMY:
• pozamykajmy wszystkie okna i lufciki, sprawdźmy zakręcenie wody,

wyłączenie prądu i gazu;
• drzwi mieszkania zamykajmy dokładnie na wszystkie zamki i zabezpieczenia ( łańcuch, alarm itp. ), nie
zapominając o zamknięciu drzwi wejściowych na klatkę schodową, nawet
gdy wychodzimy tylko na chwilę ;
• jeżeli auto pozostawiamy w garażu
nie zostawiajmy w nim kluczyków,
dokumentów ani innych wartościowych przedmiotów. Zarówno samochód jak i drzwi garażu powinny również zostać dokładnie zamknięte.
Bardzo ważna jest, wszystkim
dokładnie znana, tzw. sąsiedzka czujność. Ustalmy z najbliższymi sąsiadami, oczywiście jeśli mamy do nich zaufanie, że nawzajem będziemy interesować się
swoimi domami ( mieszkaniami ).
JEŻELI COŚ NAS ZANIEPOKOI,
PAMIĘTAJMY:
• jeżeli zobaczymy na klatce schodowej lub pod oknami obce, nieznane
osoby zachowujące się podejrzanie –
dzwońmy 997;
• jeżeli usłyszymy niepokojące stukania, wiercenia, szurania w mieszkaniu
sąsiada, o którym wiemy że wyjechał
– dzwońmy 997;
• jeżeli zobaczymy nieznane osoby
wynoszące z mieszkania sąsiada meble, sprzęt RTV, AGD-dzwońmy 997

materiały z KPP w Kolnie

OPIEKA SPOŁECZNA

Rodzina zastępcza - szansą na prawdziwy dom

ażde
dziecko
ma
prawo
wychowywać
się
w
kochającym
bezpiecznym
domu.
Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować
mu
odpowiedniej
opieki, zapewnia mu się czasowo
opiekę i wychowanie poza rodziną.
Właśnie
wtedy
dzieci
potrzebują
rodziny
zastępczej.
Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.
PCPR w Kolnie nieustannie poszukuje kandydatów na rodziców
zastępczych dla małoletnich dzieci,
które z różnych powodów, niezależnych od nich nie mają możliwości wzrastać w domu rodzinnym.
Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna. Opieka
zastępcza sprawowana jest czasowo.
Aby zostać rodzicem zastępczym nale-

K

ży spełniać łącznie poniższe warunki:
1.zapewnić o należytym wykonywaniu zadań rodziny zastępczej, 2.mieć
stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP, 3.korzystać z pełni praw
cywilnych i obywatelskich, 4.wywiązywać się z obowiązku łożenia
na utrzymanie osoby najbliższej lub
innej osoby, gdy ciąży na Tobie taki
obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu, 5.nie chorować na chorobę
uniemożliwiającą właściwą opiekę
nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim, 6.nie
mieć obecnie ani w przeszłości ograniczenia władzy rodzicielskiej lub jej
zawieszenia,7.mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło
utrzymania, 8.uzyskać pozytywną
opinię ośrodka pomocy społecznej
właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania,9.odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne.
Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych. Rodzina
zastępcza jest szansą dla dziecka,
dającą mu możliwość wzrastania
w warunkach maksymalnie zbliżonych do naturalnych. Stanowi ona
alternatywę dla domów dziecka.
Powiat zapewni Ci środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastepczej.
Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji rodziny zastępczej bliższe
informacje uzyskasz u pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, nr tel. 86 2781334 oraz na stronie internetowej www.pcprkolno.pl
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Policja apeluje: nie bądźmy obojętni
Nastał okres zimy. Każdego
roku od listopada do marca szczególnie w okresach
znacznego spadku temperatur odnotowuje się liczne przypadki zgonów w
skutek wyziębienia organizmu lub w wyniku nieodpowiednio ogrzewanych
pomieszczeń i obiektów.
Nie bądźmy obojętni na
krzywdę ludzką. Bądźmy czujni i wrażliwi na
trudną sytuację osób chorych, samotnych, starszych
mieszkających obok nas.
JEŻELI WIDZISZ POTRZEBUJĄCEGO POMOCY BEZDOMNEGO,
GŁODNEGO, ZMARZNIĘTEGO,
W WARUNKACH ZAGRAŻAJĄCYCH ŻYCIU I ZDROWIU - NIE
BĄDŹ OBOJĘTNY
NIEZWŁOCZNIE POWIADOM:
112 – numer alarmowy
997 – Policja
PAMIĘTAJ!!
Jeśli jesteś osobą bezdomną,
zmuszoną do opuszczenia miejsca zamieszkania, starszą, samotną, niepełnosprawną, pozbawioną
środków finansowych, potrzebujesz pomocy, nie wiesz, co zrobić
Zgłoś
się
do
placówek!!
1. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 0 800 444 989
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie,ul. Sienkiewicza 5,
tel./fax.: 86-278-26-31
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 38, 18-500
Kolno, tel. 278-28-49
4.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 18-520 Stawiski, pl. Wolności
13/15 tel./fax.: 0 86 278-26-31
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie, Grabowo, ul.
Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel./ fax.: 086-2790021

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośli, ul. Jana Pawła II 49,
18-525 Turośl,tel. (086) 278-63-53,
fax (086) 278-63-52
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małym Płocku ul. J. Kochanowskiego 15. tel. 86-27913O9.
8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego
69. tel/ fax. 278-1334
Ośrodek Wsparcia tel. 086278 12 99
9. Parafialny Zespół Caritas p.w.
Chrystusa Króla Wszechświata ul.Ks.
J.L.Grajewskiego 2, 18-500 Kolno,
10. Parafialny Zespół Caritas przy
Kościele p.w. Świętej Anny , ul. Kościelna 17, 18-500 Kolno, (0-86)27821-02
11. Straż Miejska w Kolnie ul. Wojska Polskiego 20. (pokój nr 16 parter). tel. (086) 278 94 55. (086) 278
94 56.
12. Straż Gminna w Małym Płocku
tel (086) 279 10 58
13. Komenda Powiatowa Policji w
Kolnie, tel. 997
Kontaktując się telefonicznie lub
osobiście możesz uzyskać niezbędną
pomoc lub informację o placówkach,
w których znajdziesz nocleg, ciepły posiłek, odzież, pomoc medyczną lub nawet wsparcie finansowe.
INFORMACJETE POZWOLĄ POTRZEBUJĄCYM PRZETRWAĆ
TRUDNY ZIMOWY OKRES.

Co roku odnotowujemy drastyczne doniesienia dotyczące zgonów
z powodu wyziębienia organizmu
lub zamarznięcia. Takie przypadki
pokazują nam, jaki wpływ na nasze
codzienne życie ma pogoda. Bardzo niskie temperatury, od których
odwykliśmy w ciągu kilku ostatnich lat, każdego dnia w brutalny
sposób, przypominają nam o sobie.
Zwracajmy uwagę na osoby leżące
na ulicach, przebywające w klatkach
schodowych, śmietnikach, i starych
zabudowaniach,
pustostanach. To właśnie one mogą
potrzebować
naszej
pomocy.
Każda
przekazana
informacja, może uratować czyjeś życie!
Dlatego też dzwoniąc pod numer 112 lub 997, prosimy o wskazanie miejsca, w którym znajduje
się człowiek potrzebujący pomocy.
Kiedy dzień staje się krótszy, za
oknem szaro, wiatr coraz zimniejszy,
a „niebo płacze” marzymy o tym aby
nie wychodzić z domu. O czym marzy człowiek, który nie ma domu???
Jego pragnieniem jest kubek ciepłej herbaty, talerz ciepłej zupy.
Powiesz: sam tak wybrał, miał dom,
rodzinę, pracę…
Nie ON, ONA nie wybrali tego - bo
to ich marzenie. Życie nie zawsze
pisze taki scenariusz jaki sobie wymarzymy. Widząc osobę bezdomną
nie odwracaj głowy udając, że jej
nie widzisz, że ona nie istnieje, że jej
najzwyczajniej w świecie nie ma!!!
Jeśli znajdziemy chwilę zadajmy
sobie pytanie: Jak u mnie z wrażliwością??? Jak u mnie z obojętnością??? Nie przekreślajmy tego, który
nie ma dzisiaj domu. Pomyśl o tym,
który przewrócił się, a ty myślisz, że
jest pijany. Może akurat w tym momencie potrzebuje Twojej pomocy.
Uczmy dzieci jak reagować na
tragedię. Uczmy je także wrażliwości i troski o człowieka, nie
tylko tego, który pięknie wygląda i pachnie, ale przede wszystkim tego który potrzebuje pomocy.
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Złoty puchar pojechał do Łomży
40 zawodników przyjechało do Lachowa na pierwszy Gminny Turniej
w TAEKWONDO OLIMPIJSKIM
o Puchar Wójta Gminy Kolno.
urniej, przy życzliwym wsparciu władz gminy, zorganizowało
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” . Do
Szkoły Podstawowej w Lachowie
w sobotę 11 grudnia przyjechali zawodnicy z naszej gminy i taekwondziści z łomżyńskich klubów:

T

UKS „Olimpijczyk” i Młodzieżowego Klubu Sportowego „Medyk”.
W trakcie turnieju zawodnicy rozgrywali walki w taekwondo olimpijskim między sobą, ale były też konkurencje sprawnościowe. Zawodnicy
z naszej gminy w poszczególnych
kategoriach zdobywali złote medale, ale złoty i srebrny puchar Wójta
Gminy Kolno pojechały do Łomży.
Nasi zawodnicy wywalczyli brązowy.
Turniej był swego rodzaju podsumowaniem działań, jakie w naszej

Zawodnicy z trenerem Tomaszem Myślińskim w SP w Lachowie

gminie realizował trener Tomasz
Myśliński. W Szkole Podstawowej
w Lachowie prowadził on zajęcia z
taekwondo, na które uczęszczali zawodnicy z naszej gminy. Treningi
odbywały się dzięki dofinansowaniu, które Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
uzyskało z Urzędu Gminy w ramach
otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdrowia poprzez
organizowanie imprez sportowych i
kulturalnych dla dzieci i młodzieży.
Projekt ph. „Sport - Moja pasja”
cieszył się dużym powodzeniem, a
zawodnicy z naszej gminy wyszkoleni przez Tomasza Myślińskiego osiągają sukcesy na zawodach
krajowych i międzynarodowych.
Stowarzyszenie „Integracja”starać
się będzie o zdobycie kolejnych pieniędzy na zorganizowanie zajęć z taekwondo. Tym razem plan jest taki,
by zainteresowani mogli trenować zarówno w SP w Lachowie i w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.
Jak zapowiadają organizatorzy
imprezy, drugi Gminny Turniej o
Puchar Wójta Gminy Kolno w Taekwondo Olimpijskim, już za rok!

Nasze dziewczyny biegają!
D

nia 09.10.2010r. w Turośli odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Kolneńskiego w Indywidualnych
Biegach Przełajowych Gimnazjum.
Biegi rozgrywane były oddzielnie
dla każdego rocznika, dziewczęta
1km, chłopcy 1,5km. W każdym biegu stratowało około 30-tu biegaczy.
W zawodach uczestniczyła młodzież z gimnazjów w Kolnie, Małym Płocku, Turośli, Stawiskach,
Grabowie, a naszą gminę reprezentowało gimnazjum w Zabielu.
Bardzo dobrze spisały się nasze
dziewczęta, szczególnie z klas I, bowiem aż 6 naszych biegaczek znalazło
się w pierwszej 10-tce, były to: I – Małgorzata Góralczyk, IV – Katarzyna Góralczyk, V – Patrycja Hermanowska,
VII – Joanna Sekścińska, VIII – Ewa
Remiszewska, X – Aleksandra Kordal.
Nasze
dziewczęta
w
ogól-

nej klasyfikacji zajęły II miejsce.
Kolejne biegi odbyły się 23.10.2010r.
również w Turośli, były to Sztafetowe
Powiatowe Biegi Przełajowe Gimnazjum. Dziewczęta biegały 10x800m.
Nasza reprezentacja zajęła II miejsce
i awansowała do półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się wiosną.

Mamy nadzieje że nasze młode biegaczki wystąpią z jeszcze lepszą formą.
Wynik rywalizacji:
1. Gimnazjum w Turośli
2. Gimnazjum w Zabielu
3. Gimnazjum w Grabowie
4. Gimnazjum w Małym Płocku
5. Gimnazjum w Stawiskach
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Siatkarki z Zabiela -powiat jest nasz!

W dniu 23.11.2010r. po raz pierwszy w nowej sali gimnastycznej
ZSS w Zabielu odbyła się Powiatowa Gimnazjada Siatkówki
dziewcząt. Zgłosiły się 4 drużyny. Nasze siatkarki nie okazały się
jednak gościnne i po raz dziewiąty już zajęły I miejsce w powiecie.
ziewczęta nie straciły nawet seta.
Wynik
rywalizacji
dziewcząt
w
powiecie:
1 miejsce Zabiele

D

2 miejsce Kolno
3 miejsce Mały Płock
4 miejsce Stawiski
Nasze siatkarki przeszły do kolejnego etapu rozgrywek, reprezentowały
powiat kolneński w ćwierćfinale grupy
zachodniej województwa podlaskiego.
Rozgrywki te odbyły się w Łomży
24.11.2010r. Dziewczęta mimo zmęczenia po rozgrywkach powiatowych
spisały się znakomicie zajmując II miejsce. Siatkarki pokonały dwa zespoły z
Łomży: Katolickie Gimnazjum oraz

Publiczne Gimnazjum nr 6. Przegrały
natomiast z Danówkiem, mimo bardzo wyrównanej walki, bowiem było
już po 23pkt. Dwa zespoły awansowały do kolejnego etapu: Gimnazjum
w Danówku i Gimnazjum w Zabielu.
Półfinał wojewódzki czyli Mistrzostwa Grupy Zachodniej województwa
podlaskiego, odbył się 09.12.2010r w
Zabielu. Nie udało się jednak powtórzyć sukcesu z poprzedniego roku i
ostatecznie dziewczęta zajęły IV miejsce. I miejsce zajęło Gimnazjum w
Wysokim Maz. Jednak i tak cieszymy
się z udziału w półfinale i tym, że mogliśmy po raz pierwszy organizować
u nas w Zabielu imprezę sportową, na
tak wysokim szczeblu wojewódzkim.
Doświadczenie zdobyte podczas
tych rozgrywek z pewnością przyda się
za rok, gdyż nasza drużyna składa się
głównie z drugoklasistek.Reprezentacje Gimnazjum w Zabielu: Katarzyna
Dobrowolska, Iza Wieczorek, Sylwia
Chilińska, Justyna Korwek, Patrycja
Sekścińska, Weronika Kordal, Magda
Cwalina, Daria Kotlewska, Natalia Banach, Anna Podsiad, Katarzyna Podeszwik, Ewelina Rejka, Elwira Patalan.
Agnieszka Chutkowska

Dziewczęta z Janowa znowu górą
D

nia 9 grudnia 2010 r. dziewczęta ze szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie brały udział w Półfinale
Igrzysk Województwa Podlaskiego w
Piłce Siatkowej Dziewcząt. Drużyna
dziewcząt zaprezentowała się rewelacyjne i w tym spotkaniu, jak również
w poprzednich były nie do pokonania
stając na najwyższym podium. Młode siatkarki zagwarantowały sobie
udział w Finale Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Skład drużyny: Wioletta Siwik (kapitan), Justyna Cwalina, Natalia
Kordal, Aleksandra Kowalczyk,
Marlena Krasińska, Patrycja Myszka, Katarzyna Ewa Prusinowska,
Natalia Sęk, Paulina Siok, Karolina Skrodzka, Anna Trzcinka.
Opiekun drużyny: p. Marek Szymański.
Zawodniczkom gratulujemy dotychczasowych sukcesów i trzymamy
kciuki za dziewczęta podczas finału.
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WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

997
998
999

112

Urząd Gminy Kolno

Dyrektor			
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

0 86 278 26 31
0 86 278 20 58
0 86 278 20 63
0 86 278 20 76
0 86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Biuro Obsługi Interesanta
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy
Skarbnik			
Rolnictwo, inwestycje		
Drogi, wodociągi
Budownictwo, promocja gminy
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza,
ochrona środowiska
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

0 86 278 91 33
0 86 278 91 36
0 86 278 91 20
0 86 278 91 22
0 86 278 91 21
0 86 278 91 37
0 86278-91-25
0 86 278 91 38
0 86 278 91 28
0 86 278 91 35
0 86 278 91 26
0 86 278 91 29
0 86 278 91 24
0 86 278 91 30
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, Stare Kiełcze:
Henryk Gardocki
0 86 261 95 23
5. Okręg: Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Borkowo, Stary
Gromadzyn, 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
Filia w Borkowie
Filia w Zabielu
Filia w Lachowie

0 86 278 27 32
0 86 278 69 96
0 86 474 40 39
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
		
Lecznica dla zwierząt		

0 86 278 26 19
0 86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

0 86 278 49 60
0 86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

0 86 278 27 51
0 86 278 36 87

NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

0 86 278 71 58		
0 86 278 40 70

Służba zdrowia

www.gminakolno.pl

