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Z działalności wójta
Gmina promuje ludzi kreatywnych
>> str. 4

Biblioteka nagrodzona
>> str.6

Sprawozdanie z działalności od 11 października do 16 listopada 2011 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem
siedem zarządzeń, które dotyczyły:

W Borkowie się dzieje!
>> str.6

- określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- zmian w budżecie na 2001 r.
- określenia ukladu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2011 r. z podziałem
na jednostki organizacyjne
- powolania komisji przetargowej
- przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Kolno konsultacji projektu na 2012 rok
Ponadto w okresie miedzy sesjami:

Nasi liderzy dzielą się wiedzą
		
>> str.8

-1. Dokonalem sprzedąży dzialki 336/1
o pow. 0,04 ha położonej we wsi Truszki
Patory.

2. W drodze przetargu oddałem w dzierżawę działkę Nr 107 o pow. 0,50 ha położonej we wsi Zaskrodzie.
3. Zorganziowałem posiedzenie Gminnej
Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, ktora opiniowała zmienione plany
miejscowe.
4. Uczestniczyłem w spotkaniu wójtów i
burmistrzów w Urzędzie Miasta Łomża.
Spotkanie dotyczyło opiniowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
oraz zorganizowania systemu gospodarki
odpadami na terenach własnych gmin w
związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Uczestniczyłem również w spotkaniu
z przedsatwicielami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie
budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków.
6. Ogłosilem II przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego
marki HDS IVECO. Cena wywoławcza
to 160 tys zl.
7. Uzyskałem pozwolenie na budowę sieci wodociagowej w miejscowości Borkowo - kolonie.
Uchwaly podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody, Regionalnej
Izby Obrachunkowej, uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno

WOLONTARIAT

Z

Pierwszy Jesienny Turniej Tenisa
		
>> str.19

okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Klub Wolontariusza działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kolnie tradycyjnie już organizuje spotkanie dla swoich podopiecznych.
W tym roku takie spotkanie odbędzie się 5 grudnia. W programie między innymi - przedstawienie dzialalności Klubu Wolontariusza w 2011 roku,
podsumowanie działań, podziękowanie

wolontariuszom i wręczenie upominków oraz wręczenie paczek dla dzieci.
Na wszystkich zaproszonych gości czekać będzie słodki poczęstunek.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzony jest 5 grudnia. W
tym roku będzie to święto szczególne, ponieważ rok 2011 mija pod hasłem Europejskiego Roku Wolontariatu.
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Podatki - trudne decyzje
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Kolno,
Ostatnie lata, to prężny rozwój
naszej gminy. Inwestowaliśmy
w remonty dróg, budynków użyteczności publicznej, modernizację stacji uzdatniania wody, w
budowę wodociągów. Inwestowaliśmy w oświatę, utrzymując
sieć dziewięciu szkół, modernizując szkolne budynki, powołując trzy punkty przedszkolne.
Nie zmarnowaliśmy ani jednej
złotówki z budżetu gminy. Wręcz
przeciwnie, wkładaliśmy wiele wysiłku w to, by pomnożyć
je o dotacje unijne. Skorzystaliśmy z większości dostępnych
programów. Jak szereg gmin w
kraju, by nie stracić tych szans,
posiłkowaliśmy się kredytami.
Niestety sytuacja gospodarcza na
świecie i w Europie zmieniła się.
Dziś niemal każdego dnia słyszymy
doniesienia o kryzysie, o konieczności zaciskania pasa, o trudnym
czasie dla Polski. Nasza gmina zawsze była i jest zależna od szeregu
uwarunkowań zewnętrznych. W
głównej mierze od tego, jakie decyzje podejmuje Rząd. Dziś jest czas
na trudne decyzje, dzięki którym
Polska ma przetrwać kryzys. Zapowiedź szeregu zmian słyszeliśmy
w expose Premiera Donalda Tuska.
Wiele działań już zostało podjętych.
Zmieniła się ustawa o finansach publicznych. Wprowadzona nowelizacja tej ustawy powoduje, że teraz
nie wielkość zadłużenia, ale bieżący poziom nadwyżki finansowej
będzie decydować o możliwościach
dalszego rozwoju miast i gmin.
Nowe wskaźniki finansowe zaczną
obowiązywać dopiero w roku 2014,
ale my już dziś musimy myśleć o
tym, by sprostać tym wymogom.
Wszystkie samorządy zostały
zmuszone, do tego, by ograniczać
wydatki oraz zwiększać dochody
własne. W gminie Kolno nie ma
dużych zakładów produkcyjnych,
więc naszego budżetu nie zasila po-

datek od nieruchomości oraz odpisy
od PIT i CIT, jak to ma miejsce w
innych podmiejskich, ale nie typowo rolniczych gminach. Nam pozostają subwencje i własna zaradność.
Stanęliśmy przed koniecznością
podjęcia trudnej decyzji o zniesieniu zwolnień podatkowych w
naszej gminie. Zmusza nas do
tego sytuacja finansowa i prawo.
Warto przypomnieć, że to nie
wójt, ani nie rada gminy, ale Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia z 12 stycznia 1991 r.,
określa kwestie dotyczące podatków w Polsce. Rada gminy ma
tylko określone uprawnienia. Na
podstawie art. 7 ust. 3 może wprowadzać zwolnienia przedmiotowe
inne niż przewidziane przez ustawodawcę w ust. 1 tego artykułu, i
inne niż dotyczące podmiotów prowadzących działalność na terenie
specjalnych stref ekonomicznych.
Rada gminy ustala też wysokość
podatków, przy czym górną ich granicę co roku określa ministerstwo.
W naszej gminie dotychczas obowiązywała uchwała rady gminy,
która stosowała zwolnienie przedmiotowo-podmiotowe.
Określała konkretne grupy mieszkańców
- rolników, emerytów i rencistów,
którzy przy spełnieniu określonych w uchwale założeń nie płacili podatku za budynki mieszkalne.

Podczas, gdy pozostali mieszkańcy gminy,
taki podatek opłacali.
Zgodnie z orzecznictwem sądowym, tego
typu zwolnienie przedmiotowo - podmiotowe
jest niezgodne nie tylko
z ustawą o podatkach
i opłatach lokalnych,
ale również Konstytucją RP. Mówi o tym
między innymi wyrok
NSA z dn. 05.04.2011r.
(II
FSK
1945/09).
W związku z powyższym, wcześniej, czy
później zmuszeni bylibyśmy do uchylenia tej
wadliwej i niezgodnej z prawem
uchwały zwalniającej z podatku
za budynki mieszkalne wybraną
grupę mieszkańców naszej gminy.
Teraz będzie zgodnie z prawem i
sprawiedliwie. Podatek od budynków mieszkalnych będzie obowiązywał wszystkich i będzie wynosił
nie 0,67 zł jak było dotychczas, ale
0,50 zł za metr. Łatwo policzyć,
że za budynek o powierzchni stu
metrów należny podatek wyniesie 50 złotych na rok, a będzie go
można opłacić w czterech ratach.
Warto również podkreślić, że im
więcej podatków zbierzemy, tym
większą subwencje dostaniemy.
Podatki niepobrane to nic innego
jak utracone dochody gminy, które
wykazywać musimy w sprawozdaniach. Jeśli podatek od nieruchomości zbierzemy, drugie tyle dostaniemy w subwencji z budżetu Państwa.
Jestem pełen uznania dla radnych gminy Kolno, którzy podjęli tak trudną decyzję. Ocena tego
faktu, z Państwa perspektywy, być
może jest inna, ale zapewniam,
że zgodnie z obowiązującym prawem, to jedyny i słuszny krok, jaki
w tej sytuacji mogliśmy uczynić.
To wyraz naszej troski i odpowiedzialności za los naszej gminy.
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Gmina promuje ludzi kreatywnych
Drugie miejsce w wojewódzkim
etapie konkursu o Nagrodę Kryształowej Koniczyny zdobył Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.
Kandydata zgłoszonego przez Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno wyprzedziła Teresa Radziewicz, która
reprezentowała nasze województwo
w tym ogólnopolskim konkursie.

P

odsumowanie
wojewódzkiego
etapu konkursu, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna
4 H, a etapów wojewódzkich urzędy marszałkowskie, odbyło się 9 listopada w trakcie konferencji p.n.
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
– plany, rozwój, perspektywy współpracy”. Józefowi Wiśniewskiemu
towarzyszył Marcin Sekściński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
- Dla mnie ta nagroda jest docenieniem dotychczasowych dokonań, które wykraczały poza obowiązki wykonywane z tytułu pracy zawodowej
- mówi dyrektor ZOPO w Kolnie. To niezwykle motywuje i mobilizuje
do podejmowania dalszych działań.
Celem konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana
Pieniążka i Donalda Evans’a, jest promowanie kreatywnych ludzi pracujących społecznie na rzecz edukacji wsi
i upowszechnianie dobrych pomysłów
na aktywizację środowisk wiejskich.
W zgłoszeniu, którego dokonał

Józef Wiśniewski w trakcie odbierania dyplomu i nagrody w konkursie Kryształowej Koniczyny

Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno przedstawione były najważniejsze
osiągnięcia
kandydata,
poparte dokumentacją, oraz opiniami osób, które mogą zaświadczyć o sukcesach w tej dziedzinie.
- Towarzyszy mi nieodparte przekonanie, że to ja otrzymałem nagrodę,
ale zasługują na nią także ci wszyscy, którzy ze mną współpracowali i
współpracują, a tych osób jest bardzo
dużo - przyznaje Józef Wiśniewski. Do nich wszystkich kieruję podziękowania. Dziękuję również panu wójtowi, za to, że docenia mój wkład pracy,

zaangażowanie i efekty jakie udaje
się osiągać nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też w działaniach
podejmowanych poza obowiązkami
służbowymi – czemu dał wyraz zgłaszając mnie do konkursu „Kryształowa Koniczynka”. Wyzwania, które
podejmuję wynikają z chęci zrobienia
czegoś dla innych, z potrzeby serca.
Finał XI edycji konkursu odbył się
16 listopada w Warszawie. I miejsce i nagrodę w wysokości 3 000 $
oraz kryształową koniczynę otrzymała w tym roku Krystyna Szarowska z województwa dolnośląskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego
Z

okazji Dnia Pracownika Socjalnego 21 listopada z kadrą
pomocy społecznej z Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie spotkali się przedstawiciele Gminy Kolno: Danuta Siwik,
sekretarz Gminy Kolno, Halina Boryszewska, skarbnik Gminy Kolno i wójt Tadeusz Klama.
Tego typu spotkanie, to już tradycja. Jest ono najlepszą okazją do
gratulacji, podziękowań i życzeń.
Dzień Pracownika Socjalnego to
święto państwowe, święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
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O przydomowych oczyszczalniach
Przedstawiciele Gminy Kolno
uczestniczyli w spotkaniu wójtów i burmistrzów w Augustowie,
którego tematem była budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków dofinansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

P

rogram adresowany jest
do jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków
oraz spółek komunalnych
świadczących usługi kanalizacyjne. Jednakże jego finalnymi odbiorcami są właściciele
domów, którzy do tej pory nie
mieli możliwości skorzystania
z instalacji kanalizacyjnych i
w najbliższych latach nie mają
szans na podłączenie się do
oczyszczalni
komunalnych.
Na udział w programie wymagany jest wkład własny
wynoszący minimum 10 proc.
NFOŚiGW dofinansowuje do 90%
kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Kwota
dofinansowania podzielona została
(po 45%) na formę bezzwrotną - dotację jak i preferencyjną pożyczkę z
oprocentowaniem 3,5% w skali roku.
Zainteresowani
mogą
korzystać z jednej wybranej formy dofinansowania lub obu jednocześnie.
Wsparcie finansowe przeznaczone
jest na zagospodarowanie ścieków
bytowo-gospodarczych
powstających w gospodarstwach domowych
(w tym również zarządzanych przez
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej obsługujących
maksymalnie 50 użytkowników.
Program obejmuje tylko te urządzenia, w których oczyszczanie ścieków

zachodzi na drodze biologicznej. Od
producentów wymagany jest certyfikat zgodności z normą europejską EN
12566-3:2005+A1:2009,
wydawaną przez laboratorium notyfikowane
przez Komisję Europejską. Oczyszczone przez nie ścieki spełniają wymogi standardów polskich i unijnych.
Ze względu na normy jakie mu-

szą być spełnione przy oczyszczaniu ścieków jak i koszty niezbędnej dokumentacji - szacunkowy
koszt budowy takiej oczyszczalni dla 4-5 osób to ok. 30 tys. zł.
Działka na której będzie posadowiona oczyszczalnia musi charakteryzować się odpowiednimi
parametrami (zachowanie odpowiednich odległości od budynków
mieszkalnych, istniejących studni, usytuowanie względem granic).
Ponadto warunkiem koniecznym
jest wykonanie na każdej posesji pozytywnych badań geologicznych (odwierty min. 4 m p.p.t., poziom wód gruntowych min. 2,2 m
pod poziomem istniejącego terenu).
Wybudowane przydomowe oczyszczalnie ścieków przy pomocy NFOŚiGW objęte są okresem trwałości
projektu wynoszącym 5 lat (właści-

ciel posesji zobowiązany jest do prawidłowej eksploatacji). W przypadku
zaniedbania prawidłowej eksploatacji
dotacja będzie podlegała zwrotowi.
Przygotowany przez Fundusz program ma na celu poprawę jakości wód
powierzchniowych i podziemnych,
podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz wywiązanie się z przyjętych przez Polskę zobowiązań
względem Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność za wybór
odbiorców pomocy (właścicieli
posesji do posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków)
ponosi beneficjent (gmina).
Po analizie założeń programu,
ze względu na wysokie koszty
budowy, konieczność wykonania
badań geologicznych i szeregu
innych kosztów z tym związanych, które będą musieli ponieść
mieszkańcy (koszt dla właściciela posesji to ok. 10-15 tys. zł)
Gmina Kolno
nie będzie brała udziału w programie
budowy
przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków.
Przypominamy, iż Gmina Kolno wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zakupiła projekt naturalnej
przydomowej oczyszczalni ścieków,
który jest udostępniany nieodpłatnie.
Na bazie powyższego projektu zostało wybudowanych na terenie gminy 5
oczyszczalni. Według informacji uzyskanej od mieszkańców, którzy wybudowali już oczyszczalnie koszt szacuje się na od 3,5 tys. zł do 6 tys. zł.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z projektu,
który gmina już posiada. Szczegółowe informacje przedstawimy w następnym wydaniu Gazety Gminnej.
Andrzej Jarzyło
Kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego

fot. NFOŚiGW

KRÓTKO
Zaproszenie
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na cykl
warsztatów, podczas których każdy
będzie mógł wykonać wyjątkowy prezent lub ozdobę świąteczną.
Od 10 do 15 grudnia 2011 r., każdego dnia w godz. 10-15 – sobota i
15-20 – dzień powszedni w Pracowni Plastycznej WOAK (ul. Kilińskie-

go 8) odbywać się będą jednorazowe
warsztaty z wykorzystaniem różnych
technik plastycznych.
* 10 XII (sobota) godz.10-15 – zawieszka/stroik
* 11 XII (niedziela) godz.10-15 – prezent z filcu
* 12 XII (poniedziałek) godz.15-20 –
ozdoby z papieru
* 13 XII (wtorek) godz.15-20) – upo-

minek z sutaszu
* 14 XII (środa) godz.15-20 – bombka ozdobna ze wstążki
* 15XII (czwartek) godz.15-20 – podarunek z decoupag’u
Akredytacja na każdy warsztat wynosi 60 złotych. Szczegółowe informacje w Dziale Sztuk Plastycznych
WOAK, galeria@woak.bialystok.pl
tel.(85)740 37 15/16
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Biblioteka zajęła drugie miejsce
W Białymstoku, 15 listopada odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie Gminnych
Koalicji skierowanym do bibliotek
uczestniczących w pierwszej edycji
Programu Rozwoju Bibliotek. Nasza
biblioteka zdobyła drugie miejsce!
kazją do podsumowania konkursu i wręczenia nagród była
II Konferencja Regionalna Programu
Rozwoju Bibliotek „Jak nas widzą
tak nas cenią – promocja bibliotek a
partnerska współpraca w środowisku
lokalnym”. Uczestników konferencji w sali Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego powitał
Jan Leończku, dyrektor Książnicy
Podlaskiej. O działaniach samorządu
na rzecz kultury mówiła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego.
Następnie
przedstawiciele
bibliotek zaprezentowali w formie
multimedialnej prezentacji swoje działania w ramach organizowania współpracy różnych podmiotów w lokalnym środowisku.
- Zawsze mogę liczyć na naszych
koalicjantów – podkreśliła Teresa Zajk, dyrektor GBP w Kolnie z
siedzibą w Czerwonem podsumowując pokazany materiał z którego
wynikało, że w skład koalicji weszli
przedstawiciele szkoły, ochotniczych
straży pożarnych, Stowarzyszenia

O

Przedstawicielki nagrodzonych i wyróżnionych bibliotek z organizatorami
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja”, Koła Gospodyń Wiejskich w Czerwonem, Urzędu Gminy.
Trzyosobowe jury, które wyłoniło zwycięzców tego konkursu
miało niełatwe zadanie. Wszystkie biblioteki bowiem udowodniły, jak wiele środowisk potrafią zaangażować we wspólne działania.
Za bibliotekę, której to za-

danie powiodło się najlepiej,
uznano placówkę ze Sztabina.
Nasza biblioteka zajęła drugie miejsce, trzecie przypadło bibliotece z
Choroszczy.
Dyrektorki najlepszych placówek
otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz pieniądze na zakup nowości. Jury przyznało również dwa
wyróżnienia.

Boisko przy szkole w Borkowie
J

uż od pewnego czasu trwają
prace przygotowawcze do modernizacji szkolnego boiska przy
Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie .
Inicjatywa renowacji przyszkolnych terenów zielonych spotkała się z zainteresowaniem i dużą
aktywnością ze strony sołtysa Borkowa Sławomira Cudnika.
Pierwsze przyczepy pełne ziemi do wyrównania boiska pojawiły się już następnego dnia po rozmowach – kolejne równie szybko.
Lista osób zaangażowanych jest dostępna na naszej stronie internetowej:
spborkowo.pl
SP Borkowo
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Wywrotkę trzeba było wyciągnąć
Czasem wydawałoby się prosta robota - budowa przepustu - skomplikuje
się w jednej chwili. Tak było na drodze dojazdowej do pól, gdzie pracowała ekipa z Urzędu Gminy Kolno.
ywrotka z zamówionym żwirem
niebezpiecznie zaczęła grzęznąć
w błocie i przechylać się na bok. Trzeba było rozładować część żwiru, więc
w ruch poszła nasza koparka, a potem
też łopaty. Niestety, nawet częściowe
rozładowanie nie pomogło, potrzebny
był sprzęt, by wyciągnąć wywrotkę.
Z pomocą przyszedł radny i sołtys
Borkowa Sławomir Cudnik. Przyjechał olbrzymim ciągnikiem i bez trudu wyciągnął wywrotkę. Kierowca
mógł już bez przeszkód wyładować
pozostałą część żwiru, a nasi pracownicy przystąpić do budowy przepustu.

W

Z POLICJI
Śmiertelny wypadek
48-letni mężczyzna nagle wtargnął na jezdnię wprost pod koła
land rovera. Pieszy zginął na miejscu. Szczegółowe przyczyny i okoliczności
zaistniałego
wypadku
wyjaśniają kolneńscy policjanci.
Po godzinie 20.00 dyżurny kolneńskiej Policji otrzymał zgłoszenie
o wypadku drogowym na trasie Turośl - Łyse. Mundurowi natychmiast
pojechali na miejsce. Tam wstępnie
ustalili, że 48-letni mieszkaniec gminy Turośl, najprawdopodobniej będąc
pod wpływem alkoholu, szedł lewą
stroną drogi. Nagle pieszy wtargnął
na jezdnię wprost pod koła nadjeż-

dżającego land rovera. W wyniku
zderzenia 48-letni mężczyzna zginął na miejscu. Kierujący autem był
trzeźwy. Szczegółowe okoliczności
i przyczyny zaistniałego wypadku wyjaśniają kolneńscy policjanci.
Zderzenie z dzikiem
Wprost pod koła bmw wbiegł dzik.
Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Mężczyzna ze
złamanym obojczykiem trafił do
szpitala. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zaistniałego zdarzenia wyjaśniają kolneńscy policjanci.
W minioną sobotę, po godzinie
17.00, dyżurny kolneńskiej Policji

otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze krajowej nr 63, relacji Rogienice – Kisielnica. Mundurowi
natychmiast pojechali na miejsce. Tam
wstępnie ustalili, że na prostym odcinku drogi wprost pod nadjeżdżające
bmw, nagle z lasu wbiegł dzik. W wyniku zderzenia ze zwierzęciem 57-letni kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na lewą stronę drogi
a następnie do rowu, gdzie dachował.
Mężczyzna ze złamanym obojczykiem i ogólnymi potłuczeniami trafił
do szpitala. Szczegółowe okoliczności i przyczyny zaistniałego zdarzenia wyjaśniają kolneńscy policjanci.
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Nasi liderzy dzielą się praktykami
Chociaż sam wciąż jeszcze dużo się
uczą, mają już tyle własnych doświadczeń i osiągnięć, że mogą się
nimi dzielić. Liderzy z naszej gminy wymieniali się doświadczeniami
z liderami uczestniczącymi w projekcie współfinansowanym przez
Prezydenta Miasta Białegostoku:
„Moje Osiedle – aktywizacja małych środowisk lokalnych w obrębie
dwóch osiedli miasta Białystok”.

N

aszych liderów, za tych, których doświadczenia mogą być
cenne dla innych, uznał białostocki
oddział Polskiego Stowarzyszenia
Pedagogów i Animatorów KLANZA. Znają potencjał mieszkańców
gminy Kolno, ponieważ nie jeden już
projekt zrealizowaliśmy wspólnie.
Jak podkreśliła na początku spotkania prezes Małgorzata Borowska naszą gminę często stawia za wzór w tej
dziedzinie, a jako dobrego ducha aktywizacji i integracji środowiska - panią
Krystynę Kajko, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
Wymiana doświadczeń między grupami odbyła się na sali konferencyjnej
w ZOPO. Liderzy usiedli przy wspólnym stole, by każdy opowiedział o
sobie i swoich doświadczeniach w
pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Z naszej gminy w spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Stowa-

rzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno „Integracja”, seniorzy, panie z koła gospodyń. Środowisko
wiejskie jest inne niż społeczność z
miejskiego osiedla, ale jak się okazuje, problemy liderów pracujących
w obu środowiskach są podobne.
Najważniejsze wskazówki dla lidera to wsłuchać się w potrzeby środowiska, dogadywać się, zapraszać
do współdziałania. Rola lidera, osoby poważanej, choć niełatwa może
przynieść rewelacyjne efekty w działaniach na rzecz aktywizowania i integrowania lokalnych społeczności.

W trakcie wizyty w naszej gminie białostockie liderki otrzymały
folder podsumowujący działania realizowane w ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obaszrów Wiejskich w gminie Kolno. To właśnie
Program Integracji Społecznej był
początkiem poruszenia w naszej gminie, którego efektem jest dziś aktywność wielu grup społecznych w
różnych miejscowościach. Powstały
i wciąż się rozwijają zespoły śpiewacze, koła gospodyń, kluby seniora, a
nasi liderzy mają wiele nowych pomysłów i planów do zrealizowania.

W SKRÓCIE
Rusza 7. edycja Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem
Możemy Więcej” Wnioski można
składać do 5 stycznia 2012 r.
R u s z a
kolejna
edycja
konkursu
wniosków
w ramach
Programu
Wspierania Aktywności
Lokalnej
„Razem
Możemy Więcej”, którego organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju

Wsi Polskiej. Celem projektu jest rozwój infrastruktury społecznej oraz promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów
wiejskich. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich.
Wnioski można składać do 5 stycznia
2012 r. W 7. edycji programu EFRWP
przeznaczył na granty 300 tys. zł.
Nowa
formuła
programu
W dniu 16 listopada br. Zarząd Fundacji EFRWP dokonał nieznacznych
korekt Regulaminu programu „Razem Możemy Więcej”, których celem jest jeszcze większe zwrócenie
uwagi na wspólne działania i kole-

gialność realizowanych projektów.
Preferowane będą m.in. projekty realizowane we współpracy z innymi
podmiotami/partnerami oraz wspólne
projekty tzw. sieciowe, które swym
zasięgiem obejmują obszar kilku
gmin/sołectw i są wspólnie realizowane przez podmioty z tych gmin/
sołectw. Takie projekty będą mogły
liczyć na maksymalne wsparcie w
wysokości 30 tys. zł. Zmianie uległa
natomiast maksymalna kwota grantu
oraz niektóre elementy, jakie mogą
być finansowane w ramach projektu.
Regulamin
programu,
zasady
kwalifikacji oraz formularz wniosku są dostępne na stronie www.
efrwp.pl w zakładce Dotacje.
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Uczniowie uczą się oszczędzać
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem dołączyła do grona tych,
w których pod patronatem Banku Spółdzielczego w Kolnie działa Szkolna Kasa Oszczędności. Ze
131 uczniów aż 70-ciu zdecydowało się na oszczędzanie w SKO.
Opiekunem SKO w szkole w Czerwonem został Jacek Bagiński, nauczyciel historii. Jak sam przyznaje, nie spodziewał się, że dzieci będą aż tak chętnie oszczędzały
- W ciągu kilku dni uczniowie zebrali
dwa tysiące złotych - mówi Jacek Bagiński. - Zbierają głównie na wakacje.
Włączenie się do konkursu „Dziś
oszczędzam w SKO jutro w banku
spółdzielczym” to nie tylko włpacanie pieniędzy. To zakrojone na szeroką skalę działania upowszechniające
oszczędzanie, nauka gospodarowania
pieniędzmi, ale też dobra zabawa.
Uczniowie ze szkoły w Czerwonem
brali udział w konkursie na plakat. Co
miesiąc nagrodę dostaje najbardziej
oszczędny uczeń. W planach jest wizyta
w Banku Spółdzielczym w Kolnie oraz
szereg innych atrakcyjnych działań.
Jednym z ciekawszych, a już zrealizowanych, była wystawa zorganizowana w szkole z okazji Na-

rodowego Święta Niepodległości
pod nazwą: „U progu niepodlełości - pieniądz na ziemiach polskich
na przełomie XIX i XX wieku”.
Uczniowie z Czerwonego i opiekun
SKO są pełni zapału i gotowi, by stanąć do walki o godne miejsce w konkursie, w którym wygrać można cenne
nagrody dla szkoły. Mobilizujący jest
fakt, że w ub. roku pierwsze miejsce w
kraju zajęła Szkoła Podstawowa w Kątach w sąsiedniej gminie Mały Płock.

Już czas pomyśleć o świętach
U

czestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie już od kilku
tygodni pracują nad przygotowaniem
świątecznych ozdób. To już tradycja,
że swoje wyroby prezentować będą
na przedświątecznych kiermaszach.
Włąsnoręcznie wykonane oryginalne ozdoby: bombki ze wstążęk, bałwanki z waty, lub obsypane brokatem,
choinki z drewna, kolorowe gwiazdki,
czy kartki świateczne, można będzie
kupić w trakcie kiermaszu świątecznego, który odbędzie się w Restauracji Retro w Łomży 11 grudnia.
Zainteresowanych tego typu przedmiotami wykonanymi z sercem i zapałem kadra i uczestnicy Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kolnie zapraszają do swojej siedziby, która mieści
się przy ul. Wojska Polskiego 48.
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Matematyka innego wymiaru

Kilkoro uczniów z Gimnazjum w
Glinkach zostało zakwalifikowanych do Projektu MATEMATYKA
INNEGO WYMIARU - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gimnazjum w
Glinkach, jako jedyna szkoła gimnazjalna w powiecie kolneńskim,
będzie realizowała projekt w latach
2011 – 2013.

C

elem projektu jest podniesienie
poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym

w ramach projektu nauczyciele będą
mogli łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych
(np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).
Projekt MATEMATYKA INNEGO
WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli.
Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym
stworzy możliwość wymiany wiedzy
i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt.
W ramach projektu zostaną zorganizowane MATEMATYCZNE MI-

STRZOSTWA POLSKI, które wskażą
i nagrodzą najzdolniejszych uczniów
w powiatach, województwach i kraju.
Jednak dla uczniów największą korzyścią nie będą nagrody czy medale zdobywane w Mistrzostwach, ale
wiedza i umiejętność rozwiązywania
problemów, które pozwolą odnosić
prawdziwe sukcesy w dorosłym życiu.
Kazimierz Korzep
Szkolny Koordynator
na zdj. od lewej: Patrycja Szczech,
Iwona Trzonkowska, Justyna Makowiecka,
Natalia Kotowska.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, oraz art. 37 ust. 1
i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, będzie wywieszony od
dnia 05.12.2011 r. do dnia 27.12.2011 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży, położonej na terenie wsi Górskie, stanowiącej własność Gminy Kolno.
Niniejszy
wykaz
zamieszczono
również
na
stronie
internetowej www.gminakolno.pl oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Górskie.
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W hołdzie Obrońcom Ojczyzny
Jak co roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem 11 listopada
odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
radycyjnie już obchody rozpoczęły się mszą św. którą celebrował proboszcz Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata
w Kolnie ks. Wojciech Stefaniak.
Homilię wygłosił ks. Artur Rostkowski. Następnie głos zabrał Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
- Dzień 11 listopada 1918 roku był
początkiem, odzyskaliśmy niepodległość, ale o wolność Ojczyzny musieliśmy stoczyć jeszcze nie jeden
bój - podkreślił wójt Tadeusz Klama
i nawiązał do filmu „Bitwa Warszawska 1920”, który opowiada o
bitwie uznawanej za jedną z przełomowych bitew w dziejach świata. To
pierwszy film w nowoczesnej technice 3D wyprodukowany w Polsce.
Po przemówieniu potrzebna była
krótka przerwa techniczna, by z programem opracowanym specjalnie z
okazji 11 Listopada wystąpić mogli
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego. O
oprawę muzyczna wydarzenia zadbał
zespół śpiewaczy „Czerwieniacy”.
Po artystycznej części uroczystości wszyscy zebrani z pocztami
sztandarowymi na czele przemaszerowali pod pomnik . Tu wiązanki
i wieńce składały delegacje gminy

T

Kolno, rady gminy Kolno, szkół.
Znicze zapalili strażacy ochotnicy.
Po części oficjalnej tradycyj-

nie już, każdy uczestnik obchodów święta mógł się posilić grochówką, wypić kawę lub herbatę.
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Dzień Seniora w Koźle
W niedzielę 20 listopada grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w
Lachowie, grupa „Sami Swoi” z
Kolna oraz zespół „Czerwieniacy” wystąpili w ośrodku kultury
w Koźle specjalnie dla seniorów.
potkanie z okazji Dnia Seniora zainicjowało Koło Gospodyń
Wiejskich w Czerwonem. Patronat nad wydarzeniem objął Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno. Całość
poprowadził Marcin Sekściński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
Sala ośrodka kultury w Koźle wypełniona była po brzegi. Seniorzy przybyli zachęceni ogłoszeniem czytanym w
Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle. I nie zawiedli się.
Duża dawka dobrego humoru po
scenkach w wykonaniu szkolnej grupy teatralnej z Lachowa oraz pań z
zespołu „Sami Swoi” oraz wspólne śpiewanie sprawiły, że każdy kto
uczestniczył w spotkaniu wyszedł
z niego zadowolony. Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Czerwonego zadbały o to, by nikomu nie zabrakło, kawy, herbaty i słodkości.
Najserdeczniejsze życzenia wszystkim seniorom złożył wójt Tadeusz
Klama. W Polsce Światowy Dzień
Seniora obchodzony jest 14 listopada. Tego dnia dla osób starszych
organizowane są m.in. występy artystyczne, wykłady prowadzone przez
specjalistów i darmowe badania.

S
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To był wyjątkowy dzień w szkole
Dzień 14 października był szczególnie emocjonujący dla pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
bowiem zostali uroczyście włączeni
do grona uczniów w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców
oraz zaproszonych gości: dyrektora ZOPO w Kolnie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, radnego gminy
Kolno i sołtysa wsi Borkowo Sławomira Cudnik, proboszcza parafii
Borkowo ks. Krzysztofa Wróblewskiego, pracownika Biblioteki Publicznej w Borkowie Barbary Sielawa i emerytowanych nauczycieli.

U

czniowie kl. I zaprezentowali
swoje umiejętności recytatorskie
i wokalne, a potem uroczyście ślubowali uczyć się pilnie, być dobrym
kolegą i dbać o dobre imię szkoły.
Następnie dyrektor szkoły Dariusz
Wojciech Przestrzelski wspólnie z
dyrektorem ZOPO w Kolnie dokonali aktu pasowania na ucznia Szkoły
Podstawowej w Borkowie. Wychowawczyni Jadwiga Elżbieta Konstanty wręczyła uczniom pamiątkowe
dyplomy, a rodzice słodkie upominki.
Opiekun biblioteki szkolnej Wiesława Bazydło zachęciła pierwszoklasistów do czytania książek i uroczyście
włączyła ich w poczet czytelników.
„W bibliotece z książek na półkach
„Trąbią słonie, kuka kukułka,
Kwitnie paproć, krzyczą Indianie,
Szumią żagle na oceanie.
W bibliotece znajdziesz wszystko,
czego chcesz:
Starą prawdę, mądrą bajkę, piękny
wiersz.”

(Piosenka „W bibliotece”, sł.: K.
Wodnicka; muz. A. Buzuk)
Kształtowanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie czytelnictwa, zdobycie jak największego grona
stałych czytelników – to główne zadania biblioteki. Wychowując przyszłego miłośnika książek, wprowadzamy
go w tajemniczy świat wyobraźni
już od najmłodszych lat, dlatego tradycją naszej szkoły jest uroczystość
pasowania na czytelnika uczniów
klasy pierwszej. Do grona bywalców
biblioteki szkolnej zaprosili pierwszoklasistów uczniowie klasy V – organizatorzy tej części uroczystości.
Rozśpiewany pociąg zabrał klasę I
w świat książek, gdzie uczniowie zaprezentowali wybrane zbiory biblioteki oraz prośby i życzenia książki.
Następnie odbyło się uroczyste
przyrzeczenie i klasa I została przyjęta w poczet czytelników biblioteki
szkolnej. Na pamiątkę uroczystości
nauczyciel bibliotekarz
wręczył
dyplomy pasowania na czytelnika.
Następnie
z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
uczniowie kl. VI
pod
kierunkiem
Beaty Szewczyk
zaprezentowali inscenizację pt. „Nauczyciel – też człowiek” obrazującą
pracę nauczyciela

połączoną z piosenkami z repertuaru
włoskich artystów.
Uczniowie występujący: Sylwia
Chaberek, Aleksandra Cudnik, Karol
Gołaś, Joanna Kordal, Szymon Kordal,
Robert Podeszwik, Bartosz Wielbut.
Popisami wokalnymi zachwycili Aleksandra Cudnik i Robert Podeszwik. Uroczystość uświetniły
również popisy instrumentalne Szymona Kordal i Roberta Podeszwik.
Na zakończenie dyrektor Szkoły przygotował niespodziankę dla
wszystkich uczniów i nauczycieli.
Na sali pojawił się ogromny karton,
który rozpakowany zespołowo przez
dyrektora ZOPO, proboszcza Parafii
Borkowo, sołtysa Borkowa i dyrektora Szkoły ukazał oczom wszystkich ogromną tablice interaktywną.
Ku ogólnej radości zebranych dyrektor podkreślił, że dzięki wspólnemu
zaangażowaniu bardzo wielu Borkowian oraz dyrekcji, nauczycieli i pracowników z Janowa, Lachowa, Filipk
Dużych i Zaskrodzia – projekt nieodpłatnego pozyskania nowoczesnego
sprzętu zakończył się powodzeniem.
Współpracująca z nami firma MCSK
z Lublina obiecała jeszcze dodatkową pomoc w wyposażeniu szkoły w
nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Bardzo na to liczymy i trzymamy za
słowo!
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Uczniowie wyróżnieni w konkursach
Sukcesy uczniów Szkoły
Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie:
Uczennica klasy VI – Aleksandra Cudnik reprezentowała
naszą szkołę w V Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki autorstwa Jacka Cygana. Zaprezentowała słynny utwór „Laleczka z saskiej porcelany”.
W przeglądzie uczestniczyło
prawie 40 solistów oraz pięć
zespołów. Oli gratulujemy
odwagi i udanego występu.
W dniu 27 października
2011 r. w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu po raz IX odbył
się Powiatowy Konkurs „Mistrz Ortografii 2011”. W konkursie uczestniczyło 59 uczniów z 22 szkół. Wśród
trzynaściorga wyróżnionych znalazło się dwoje uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Papieża Jana Paw-

ła II w Borkowie, a byli to: Patrycja
Paliwoda z kl. IV i Szymon Kordal
z kl. VI. Serdecznie gratulujemy.
4 listopada 2011r. w Kolneńskim
Ośrodku Kultury i Sportu odbył się
Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej,
w którym wystąpiło dwoje uczniów z
naszej szkoły: Aleksandra Cudnik i

Robert Podeszwik. Ola zaprezentowała pieśń „Marsz
Pierwszej Brygady” i „Biały Krzyż”, a Robert wykonał pieśń „Wojenko Wojenko” i „Piechota”. Jury
postanowiło nie przyznawać konkretnych miejsc,
natomiast w szczególny
sposób wyróżniono kilku
uczniów, którzy zaśpiewali najpiękniej. Wśród nich
znalazła się Aleksandra
Cudnik z naszej szkoły.
Ola w nagrodę wystąpi na
koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości” w Kolneńskim Ośrodku Kultury
i Sportu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Nauczycielki SP Borkowo
Wiesława Bazydło,
Jadwiga Elżbieta Konstanty,
Beata Szewczyk

Hej, ho pierwsza klasa!

piątek 28 października 2011
r. w Szkole Podstawowej w
Lachowie odbyła się ważna uroczystość. Dzieci klasy pierwszej
stały się prawdziwymi uczniami.
Zanim to nastąpiło musiały zaprezentować swoje wiadomości i umiejętności przed zaproszonymi gośćmi,
nauczycielami, rodzicami i starszymi
kolegami. Odświętnie ubrane i moc-

W

no przejęte tańczyły poloneza, recytowały wiersze, śpiewały piosenki
oraz odpowiadały na trudne pytania.
Po występie Pani Dyrektor szkoły
potwierdziła gotowość szkolną dzieci i pozwoliła im złożyć ślubowanie.
Po tym pierwszaki zostały pasowane na uczniów różą , która
dotknęła ramienia każdego dziecka. Wszyscy otrzymali Akt Paso-

wania na Ucznia oraz upominek
przygotowany
przez
rodziców.
Po akademii zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia . Następnie
pierwszaki udały się do klasy na
poczęstunek oraz dyskotekę , którą zorganizował samorząd szkolny.
Ten wielki dzień na pewno długo
pozostanie wszystkim w pamięci.
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Cyrk w Zabielu!
13 października Gimnazjum w
Zabielu odwiedził najprawdziwszy.... Cyrk! To prawda. Taki był
motyw przewodni tegorocznych
Otrzęsin Klas I. Uczniowie klas
trzecich wraz z Opiekunem SU
Agnieszką Chutkowską postarali
się, przygotowując dla młodszych
kolegów konkurencje godne pokazania na wielkiej cyrkowej scenie!
Ale , co najważniejsze, śmiechu
przy ich prezentacji nie było końca.
prócz zabawy w atmosferę
wkradła się też nutka rywalizacji, gdyż każda klasa pierwsza
chciała zdobyć tytuł zwycięscy.
Na początek Magda i Dominika z
kl. IIIa postanowiły otrzeć łzy nieśmiałym jeszcze i podenerwowanym
kociakom. Jednak to one same musiały sięgnąć po chusteczki higieniczne,
co więcej, musiały wyjąć je wszystkie
(150szt) z pudełka jedną ręką w ciągu
60 sekund! To nie lada wyzwanie, z którym najlepiej poradziła sobie klasa Ia.
Tradycją jest konkurencja z jak najszybszym wypiciem mleka z miski.
Justyna i Natalia z kl. IIIb utrudniły
zadanie pierwszakom wkładając do
miski smakołyki, które najpierw miały zostać wyłowione. Pomysł ten nie
uśmiechał się smakoszom,
pomimo
tego wykonali oni
zadanie wzorowo.
Następne
zadanie miało przygotować dziewczęta z
klas pierwszych do
zbliżającej się po
otrzęsinach dyskoteki. „Trzęsipupka”
polegała na wytrząśnięciu z pudełka
przymocowanego
na plecach (talii) 12
małych cukierków.
Dziewczęta wyginały się we wszystkie
strony, aby zrobić
to jak najszybciej.
Nad prawidłowym
wykonaniem zadania czuwały Karolina i Kasia z kl. IIIc.
Potem przyszedł

O

czas na chłopców. Musieli oni zrzucić za pomocą przywiązanego do
paska w talii jojo, puszki po napojach ustawione na krzesełkach.
Dzięki uwadze Ani i Elwiry z kl.
IIIa nikt nie „oberwał” w głowę, a
puszki zostały prawidłowo strącone.
Ostatnią punktowaną konkurencją
była „Ciuciubabka” przygotowana
przez Patrycję i Patrycję z kl. IIIb.
Zadaniem dziewcząt z pierwszych
klas było pokierowanie swoich kolegów, którzy mieli zasłonięte oczy,
tak aby przebili oni wiszące na drabinkach balony. Było ciężko, ale
także z tym kociaki sobie poradziły.
Nadszedł czas na odrobinę zabawy.
Iza i Kasia z kl. IIIa zaprosiły dwoje
dowolnych uczestników. Musieli oni
dmuchać w piłeczkę ping pongową
tak , aby znalazła się jak najbliżej
przeciwnika. Wszystko odbywało
się na podłodze. Dziewczęta uznały
jednak, że jest to zbyt proste więc zasłoniły uczestnikom oczy. Mieli oni
robić nadal to samo, jednak z opaską
na oczach nic nie wiedzieli, słyszeli
tylko doping i śmiech starszych kolegów. Jakież było ich zdziwienie,
kiedy po zaciętej rywalizacji zdejmując opaski okazało się, że są cali
obsypani.... mąką! Widok ich min

był bezcenny, gdy dowiedzieli się, że
przez cały ten czas wdmuchiwali na
siebie nawzajem ten biały proszek.
Prawdopodobnie jeszcze długo będą
wspominać swoją „kąpiel w mące”.
Na koniec wszyscy pierwszoklasiści mieli obowiązek złożyć
nietypową przysięgę. Obiecywali m.in na smerfy i gumisie, że nie
będą uciekali przed Panią Dyrektor, będą miłować swojego wychowawcę i oddawać uroczyste ukłony
na widok starszego gimnazjalisty.
Po ślubowaniu ogłoszono wyniki.
Tegoroczne otrzęsiny wygrała klasa
Ib. Nagrodą dla zwycięzców było...
sprzątanie po otrzęsinach, zbieranie papierków na boisku szkolnym
oraz brak pytania na lekcjach następnego dnia (warto wspomnieć, że
następny dzień był wolny od zajęć
). Sądząc po minach pierwszakom
nie bardzo spodobał się ten pomysł .
Po zakończeniu imprezy nadszedł czas na dyskotekę, podczas
której uczniowie bawili się aż do
końca lekcji. Chociaż klauny musiały opuścić progi Gimnazjum w
Zabielu wszystkich pocieszał fakt,
że Otrzęsiny odbędą się także z rok!
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Ryzyko i konsekwencje
Od września 2011 r. w Gimnazjum w
Glinkach realizowany jest program
profilaktyki uzależnień pt. „Umiem
rozpoznawać sytuacje ryzykowne i
wiem jakie są ich konsekwencje”.

C

elem programu jest chronienie
młodych osób przed wpływem
wszelkich negatywnych czynników. Podejmowane są różnorodne
działania wychowawcze i profilaktyczne zmierzające do ograniczenia
udziału młodzieży w zdarzeniach i
czynach karalnych oraz patologiach.
Realizacja powyższego programu
jest podporządkowana zmieniającym
się trendom i na bieżąco modyfikowana w toku codziennie wykonywanych czynności wychowawczych i
pedagogicznych. Program adresowany jest w równej mierze do uczniów,
jak i do ich rodziców, a ich celem
jest przeprowadzenie spotkań poświęconych uzależnieniom. Ma to
uświadomić rodzicom wagę problemu; łatwość wchodzenia przez dzieci w uzależnienia i akceptacja ich
picia przez niektórych dorosłych.
Do realizacji programu zaangażowano kilka podmiotów niosących
pomoc prewencyjną, psychologiczną
i pedagogiczną.
W ramach programu młodzież na-

szego gimnazjum wysłuchała prelekcji przygotowanej przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej
Policji w Kolnie - panią Joannę
Makarewicz. Uczniowie zapoznani
zostali z przepisami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz
z konsekwencjami prawnymi wynikającymi z negatywnych zachowań.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja dotycząca zjawiska
kradzieży telefonów komórkowych, a
zwłaszcza ukształtowanie odpowiednich form zachowań społecznych poprzez zachęcanie właścicieli komisów

Cześć ich pamięci!
P
odczas II wojny światowej w
Kolimagach naziści dokony-

wali masowych egzekucji ludności żydowskiej z Kolna. Ofia-

do sporządzania umowy kupna telefonu zawierającej pełne dane personalne
osoby sprzedającej potwierdzone wiarygodnym dokumentem tożsamości.
Udział młodzieży w tego rodzaju
programach jest doskonałym uzupełnieniem działań wychowawczych
szkoły. Realizacja programu powinna
przynieść efekty w postaci podniesienia świadomości uczniów i przyczyni
się do nabycia przez nich praktycznych umiejętności radzenia sobie z
zagrożeniami w otaczającym świecie.
			

I. Korzep

ry grzebano w miejscu mordu.
Po wyzwoleniu zbiorowa mogiła
została ogrodzona, w części centralnej ustawiono granitowy pomnik z
napisem: „Tu spoczywają prochy
tysięcy ofiar faszyzmu hitlerowskiego zamordowanych w latach
1941-1943. Cześć ich pamięci”.
Mając na uwadze miniony (wtedy zbliżający się) Dzień Wszystkich
Świętych, grupa uczniów z Gimnazjum w Zabielu (Justyna Korwek,
Justyna Bednarska, Karolina Bajno,
Adrianna Bazydło, Piotr Szewczyk,
Szymon Śliwka) postanowiła oddać
należyty szacunek także tym ludziom.
Dnia 29.09.2011r. wybrali się oni do
Kolimag, aby uporządkować pomnik
oraz obszar wokół niego. Zapalili także
znicz ku pamięci zamordowanych ofiar.
		
Justyna Bednarska III c
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Jesień w poezji
III Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” odbyła się
26 października 2011 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem.

C

elem konkursu było:
- popularyzowanie poezji oraz
inspirowanie do nowych poszukiwań
wśród tekstów poetyckich,
- kształtowanie kultury żywego słowa,
- doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich.
Konkurs gminny poprzedziły eliminacje środowiskowe, które biblioteki
publiczne przeprowadziły we współpracy ze szkołami podstawowymi z
terenu gminy Kolno, były to SP w
Borkowie, SP w Czerwonem, SP w
Lachowie , SP w Filipkach Dużych
i ZSS w Zabielu.
Ogółem w konkursie recytatorskim
uczestniczyło 119 uczestników. Każda biblioteka wytypowała po 4 najlepsze osoby na konkurs gminny.
Spośród 16 recytatorów, Komisja
w składzie : Katarzyna Kalinowskanauczyciel z ZSS w Zabielu, Jadwiga Kołowajtys- radna gminy Kolno
i Jacek Bagiński –nauczyciel SP w
Czerwonem wybrała następujących
laureatów:
Klasa 0-III
1.Julia Filipkowska ( SP Lachowo)

Uczestnicy konkursu recytatorskiego tuż przed występami
2.Kamila Wyka (SP Lachowo)
zorganizowała konkurs plastyczny
3.Oliwia Duda (Zabiele)
pt : „Pejzaż jesienny”. Uczestniczyło
Wyróżnienie: Bartosz Góralczyk (SP w nim 40 osób, wpłynęło 45 prac.
Lachowo)
Komisja w składzie : Ewelina
Klasa IV-VI
Gardocka pracownik GBP w Czer1.Sylwia Pijanowska ( SP Zabiele)
wonem, Barbara Sielawa pracow2.Konrad Filipkowski ( SP Lachowo) nik FB w Borkowie i Marek Gó3.Damian Bazydło (SP Czerwone)
ralczyk pracownik FB w Zabielu,
Wyróżnienie: Natalia Patalan (SP przyznała następujące
miejsca;
Borkowo)
Ponadto Biblioteka w Czerwonem
Przedszkole 4-6 lat
dodatkowo dla swoich czytelników 1.Alicja Gardocka
2.Wiktoria Piwowarska
3.Jakub Charubin
Klasa I-III
1.Jakub Popielarz
2.Wojciech Wiliński
3.Jakub Burzyński
Klasa IV-VI
1.Karolina Olszak
2.Sandra Kałudzińska
3.Karolina Krupa

Jurorzy oceniali recytatorów

Wszyscy laureaci obu konkursów
otrzymali dyplomy i nagrody, na
konkursie gminnym uczestnicy zostali poczęstowani słodkościami
ufundowanymi przez radną panią Jadwigę Kołowajtys. Pragnę podziękować panu Józefowi Wiśniewskiemu
za umożliwienie dojazdu uczniów
na konkurs do GBP w Czerwonem.
Teresa Zajk
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Halloween dla czytelników biblioteki
Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kolnie z siedzibą w
Czerwonem na prośbę swoich czytelników po raz kolejny zorganizowali Halloween.

całą noc. By swtorzyć straszny nastrój malowaliśmy twarze, dzieci
chętnie uczestniczyły w zabawach

T

rzydziestoosobowa
grupa
dzieci i młodzieży
spędziła noc w bibliotece z 28 na 29
października. Zabawę zaczęliśmy
od ogniska, przy
którym wspólnie
piekliśmy kiełbaski. Gdy na dworze zrobiło się
ciemno i chłodno
przyszliśmy
do
biblioteki by kontynuować zabawę.
Atrakcją
jak
również symbolem tego święta było wspólne
wydrążanie dyni,
która
stanowiła lampion przez

przygotowanych przez opiekunów.
Bawiły sie miedzy innymi w „dentystę”, „czarny, biedny, mały kotek”,
„detektyw i mordeca”,
przechodziły pod
miotłą, rysowały
dłonie
na
papierze,
rozwiązywały
różne
łamigłówki, przy
zgaszonym
świetle czytały
i opowiadały
sobie straszne
historie.
Zabawy,
śmiechy i psikusy
trawy
niemal do rana.
Nazajutrz
ok. godz. 9.00 zmęczeni i
niewyspani, ale
pełni wrażeń
wróciliśmy do
swoich domów.

Ewelina
Gardocka

Jeszcze Glinki nie zginęły,
póki młodzież żyje
W

brew tym ogólnie przyjętym i krzywdzącym opiniom
młodzież Gimnazjum w Glinkach,
w dniu 22 października bieżącego
roku, udowodniła, że beznadzieja i
przeciętność, jaką się jej przyczepia, zamiast uczniowskiej tarczy,
potrafi zwyciężać i odnosić sukcesy.
Udział Szkolnych Kół Caritas w VI
Turnieju Piłki Halowej „Najchętniej
stał na bramce” ku czci błogosławionego Jana Pawła II w Szumowie został
udokumentowany pucharami i dyplomami oraz nagrodami w postaci kubków, albumów do zdjęć i słodyczami.
Dziewczęta po zajęciu drugiego miejsca w swojej grupie, walczyły o trzecie miejsce z drużyną z
Ciechanowca, chociaż minimalnie
przegrały, po dość przypadkowej
bramce 0:1, to jednak zasługują na

pochwałę, że nie dały plamy i godnie reprezentowały swoją szkołę.
Większy sukces odnieśli chłopcy,
którzy po remisie 1:1 z gospodarzami turnieju, pokonali następnie 2:0
SKC z Wizny. W walce o pierwsze
miejsce spotkali się z drużyną ze
Śniadowa, którzy nie ukrywam wydawali się być pewnym faworytem.
Zgranie, szybkość, pomysłowość i
tężyzna fizyczna, mogły przestraszyć nawet najlepszych. Widać,
że chłopcy ci trenują na co dzień,
przynajmniej dwa razy w tygodniu.
Także finał zdawać się mogło,
że jest walką Dawida z Goliatem.
Jednak Dawid z Glinek, nie przestraszył się swego przeciwnika i
podjął tą nie równą walkę i o mały
włos, nie zakończyłoby się sensacją.
Jeszcze na minutę przed końcem

prowadzili 2:1, ale chwila nieuwagi i dosyć kontrowersyjna sytuacja,
której sędzia nie odgwizdał, sprawiły, że Śniadowo wyrównało na 2:2.
Potem karne, które jak zawsze są
loterią i ten wygrywa, kto ma więcej szczęścia. Jedna bramka przesądziła o sukcesie przeciwników.
Ta przegrana jest swoistym zwycięstwem, bo chłopcy dali z siebie wszystko, udowadniając, że
nie infrastruktura decyduje o sukcesie, ale wola walki i hart ducha.
Potencjał intelektualny i fizyczny
oraz mnóstwo talentów tkwi w tych
młodych ludziach, chociaż czasami nie jest to odkryte, bo warunki rodzinne nieco tłamszą i duszą
jakość ich osobistego wizerunku.
		
Wikariusz z Lachowa
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I Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
6 listopada w Zabielu odbył się
po raz pierwszy Jesienny Turniej
Tenisa Stołowego. Zawody organizowane przez Uczniowski Klub
Sportowy „Sprint” mogły się odbyć dzięki dotacji z Gminy Kolno.
W turnieju brali udział mieszkańcy
Gminy Kolno. W sumie wszystkich
zawodników było 80-ciu, a najliczniejszą kategorię stanowili chłopcy ze szkół podstawowych (32).

Z

awodnicy mogli rywalizować na
sześciu stołach, pod okiem sędziów (gimnazjaliści z III c). Wszyscy uczestnicy mieli zapewnioną
wodę. Zwycięscy w każdej kategorii (do trzeciego miejsca) otrzymali wspaniałe pamiątkowe puchary.
UKS „Sprint” składa serdeczne
podziękowania dla Pana Marka Szymańskiego, który znakomicie spełnił się w roli sędziego głównego.
Klub dziękuje także Dyrekcji ZSS w
Zabielu za udostępnienie sali oraz sprzętu sportowego, jak również za uświetnienie turnieju swoją obecnością.
Dziękujemy
również
wszystkim uczestnikom turnieju, za stworzenie miłej atmosfery i wspaniałych,
sportowych
emocji.
Organizatorów cieszy liczna obecność naszych absolwentów, którzy z radością powracają do swojej szkoły. Już
teraz, wszystkich zapraszamy za rok!

A o to wyniki rywalizacji:
szkoły podstawowe dziewczęta

gimnazjum dziewczęta:

1.Anna Trzcinka (SP Janowo)
2.Paulina Grzymała (SP Lachowo)
3.Klaudia Tyszka (SP Janowo)

1.Kamila Duda - G. Zabiele (Kozioł)
2.Karolina Krasińska – G. Zabiele
(Kąty)
3.Aleksandra Kowalczyk – G. Zabiele (Janowo)

szkoły podstawowe chłopcy:

gimnazjum chłopcy:

1.Marcin Nerko (SP Czerwone)
2.Grzegorz Walczyk( SP Janowo)
3.Marek Olszak (SP Czerwone)

1.Norbert Kajko – G. Zabiele (Czerwone)
2.Daniel Prusinowski – G. Zabiele
(Niksowizna)
3.Konrad Bazydło – G. Zabiele (Zabiele)
szkoły ponadgimnazjalne chłopcy:
1.Przemysław Poreda (Janowo)
2.Rafał Cwalina (Łosewo)
3.Adam Nicewicz (Kąty)
open kobiety:
1.Renata Nicewicz (Kąty)
2.Eliza Wilińska (Czerwone)
3.Agnieszka Chutkowska (Kolno)
open mężczyźni:
1.Tomasz Chutkowski (Zabiele)
2.Marek Szymański (Janowo)
3.Stanisław Krasiński (Katy)

Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska
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WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

997
998
999

112

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

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor			
Główny Księgowy		

Urząd Gminy Kolno
86 278 91 33
86 278 91 36
86 278 91 20
86 278 91 22
86 278 91 21
86 278 91 37
86278-91-25
86 278 91 38
86 278 91 28
86 278 91 34
86 278 91 35
86 278 91 26
86 278 91 29
86 278 91 24
86 278 91 30
86 278 91 27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor			

86 278 26 31

Szkoły

86 278 37 82
86 278 37 84

Szkoła Podstawowa w Borkowie
86 278 60 10
Szkoła Podstawowa w Czerwonem
86 278 27 37
Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych 86 278 71 22
Szkoła Podstawowa w Janowie
86 278 22 16
Szkoła Podstawowa w Lachowie
86 278 71 27
Szkoła Podstawowa w Wykowie
86 474 36 65
Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu
86 474 33 35
Gimnazjum w Glinkach
86 278 71 67
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu 86 278 30 14

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem
Dyrektor
Filia w Borkowie
Filia w Zabielu
Filia w Lachowie

86 278 27 32
86 278 69 96
86 474 40 39
86 278 71 26

Starostwo Powiatowe w Kolnie

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
Okręg 1: Borkowo, Stary Gromadzyn, Gromadzyn - Wykno, Czernice, Pachuczyn, Obiedzino, Zaskrodzie, Wścielklice, Brzozowo, Okurowo, Tyszki - Wądołowo, Koziki
- Olszyny, Wszebory, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo
- Świątki, Tyszki - Łabno:
Antoni Niebrzydowski - tel. kom. 514 773 962
Okręg 2: Zabiele, Czerwone, Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Andrzej Kopacz - tel. kom. 608 778 215
Jarosław Cudnik: 86 474 41 26
Okręg 3: Kumelsk, Kowalewo, Truszki-Kucze, TruszkiPatory, Truszki-Zalesie, Kiełcze-Kopki, Danowo, Żebry,
Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo, Lachowo, Stare
Kiełcze:
Piotr Lewicki - tel. kom. 666 958 797
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
86 278 91 25
lub 668 808 235

86 278 20 58
86 278 20 63
86 278 20 76
86 278 20 72

Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

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

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
		
Lecznica dla zwierząt		

86 278 26 19

Weterynaria

86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KRUS

86 278 49 60
86 278 27 23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

86 278 27 51
86 278 36 87

NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

86 278 71 58		
86 278 40 70

www.gminakolno.pl

Służba zdrowia

