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W gminie Kolno będzie centrum kultury
Drodzy Mieszkańcy Gminy Kolno !
Z satysfakcją mogę dziś powiedzieć, że po 20 latach istnienia gmina
Kolno doczekała się instytucji kultury. Na ostatniej sesji radni gminy
Kolno podjęli uchwałę o podziale
biblioteki na dwie jednostki: Gminną
Bibliotekę Publiczną w Czerwonem
i Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle. Ta uchwała jest zwieńczeniem naszych długofalowych działań.
Kiedy kilka lat temu przystąpiliśmy do realizacji programu w ramach PPWOW obawialiśmy się, czy
działania integracyjne i aktywizujące
społeczeństwo powiodą się. W gminie, która okala miasto, bez ośrodka
kultury trudno było prowadzić tego
typu działania. Zadania z tego zakresu wzięły na siebie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Biblioteka.
Duże gminne imprezy organizowali
pracownicy Urzędu Gminy Kolno.
Nasze obawy okazały się bezpodstawne. W Centrach Kulturalno
- Rozrywkowych, które w ramach
tamtego projektu powstały w Czerwonem,
Brzozowie, Lachowie i
Zabielu zaczęły tworzyć się grupy aktywnych mieszkańców. Wspomagani przez liderów wykazywali
nieprawdopodobną kreatywność i
aktywność. Powstawały kluby seniora, koła gospodyń wiejskich, zespoły
śpiewacze, a mieszkańcy kolejnych
miejscowości, też zapragnęli, by dawna świetlica zaczęła tętnić życiem.
Wychodząc naprzeciw tym ocze-

kiwaniom składaliśmy projekty, by
przy znaczącym wsparciu unijnych
pieniędzy dostosowywać świetlice
do potrzeb i wymogów współczesności. Dzięki dofinansowaniu nie
tylko wyremontowaliśmy ośrodek
w Koźle, ale też go wyposażyliśmy.
Generalny remont przechodzą remizy w Lachowie, Czerwonem i Zabielu. W kilku innych zaplanowaliśmy modernizacje na mniejszą skalę.
Zarówno te wyremontowane obiekty, jak też nieformalne grupy społeczne potrzebują profesjonalnego menadżera kultury. Dzięki decyzji radnych
o podzieleniu biblioteki wszelkie działania związane z utrzymaniem tych
budynków, z animowaniem życia kulturalnego, wspomaganiem nieformalnych grup w pozyskiwaniu środków z
zewnątrz na realizację projektów, będą
teraz skupiać się w Centrum Kultury
Gminy Kolno. By w tych trudnych
czasach nie generować dodatkowych
kosztów te dwie jednostki: CKGK
i Biblioteka będą funkcjonować w
oparciu o budżet biblioteki oraz środki budżetowe wydatkowane dotychczas na Centra Kulturalno - Rozrywkowe i utrzymanie budynku w Koźle.
Wbrew obawom niektórych grup
społecznych biblioteki nie znikną. W
Czerwonem będzie siedziba Gminnej
Biblioteki Publicznej, ale w Borkowie, Lachowie i Zabielu pozostaną
punkty biblioteczne, które przejmą
zadania dawnych filii Biblioteki.
Trzech pracowników
dotychczasowej biblioteki pracować będzie

w Centrum Kultury Gminy Kolno.
Istnienie dwóch jednostek daje naszej gminie dwa razy więcej szans na
pozyskiwanie unijnych pieniędzy na
realizację działań w sferze społecznej. Wiem, że są Wam potrzebne, że
na nie czekacie, że często sami macie mnóstwo pomysłów. Teraz będzie instytucja powołana do tego, by
Was w tych działaniach wspierać.
Chcę podkreślić, że Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle będzie administrowało świetlicami w
Brzozowie, Borkowie, Zabielu, Lachowie, a w przyszłości też innymi
wyremontowanymi obiektami, ale
działaniami kulturalnymi obejmie
całą gminę. Zachęcam Państwa do
współdziałania. Jestem przekonany,
że dobrze zarządzane Centrum będzie istotnym elementem życia społecznego i kulturalnego naszej gminy.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

Z działalności wójta
Sprawozdanie z działalności za
okres od 16 listopada 2011 r. do 9
grudnia 2011 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem 3 zarządzenia, które dotyczyły:
Określenia
sposobu
wykonania
uchwał
rady
gminy
- Powołania komisji przetargowej
- Powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli z Gminy Kolno ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego

Ponadto w okresie miedzy sesjami:

Wody w Zabielu w kwocie 1 ,016 mln zł.

1.W drodze przetargu oddałem w dzierżawę części działki o pow. 0,14 ha położonej w Kumelsku przy hydroforni

4.Ogłosiłem przetarg na dostawę
paliwa do pojazdów i maszyn będących w dyspozycji Urzędu Gminy.

2.W Urzędzie Marszałkowskim
złożyłem wniosek o płatność za
budowę boiska sportowego z bieżnią zrealizowanego w Lachowie

Uchwały podjęte na ostatniej sesji
zostały przekazane dla Wojewody
Podlaskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3.Na konto Urzędu Gminy wpłynęły
środki finansowe z Unii Europejskiej
za modernizację Stacji Uzdatniania
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Naturalna oczyszczalnia ścieków
Naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala w sposób prosty
i tani usuwać ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i
rolnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy Kolno został zakupiony przez Urząd
Gminy Kolno projekt na budowę
przydomowej
roślinno-stawowej
oczyszczalni ścieków. Jest on udostępniany zainteresowanym mieszkańcom naszej Gminy nieodpłatnie.
achęcamy mieszkańców naszej
Gminy do wykorzystania projektu i budowy przydomowej oczyszczalni z uwagi na stosunkowo niski
koszt w porównaniu do innych proponowanych oczyszczalni. Na znaczne obniżenie kosztów oczyszczalni
ma fakt, iż mogą być wybudowane
przez samych zainteresowanych.
Prostota technicznych rozwiązań
zastosowanych w oczyszczalni ścieków, polega na budowie: osadnika
gnilnego (szamba) – bądź wykorzystanie już istniejącego, przepompowni
ścieków, filtra roślinnego oraz stawu
denitryfikacyjnego (oczka wodnego),
który jest miejscem odprowadzania

Z

już oczyszczonych ścieków do gruntu. Biorąc pod uwagę samodzielne
wykonanie prac związanych z budową oczyszczalni koszt materiałów
potrzebnych do jej budowy wynosi średnio od 3 500 do 6 000 PLN.
Koszty eksploatacyjne po wybudowaniu wiążą się tylko z kosztami energii elektrycznej, koniecznej
do zasilania pompy. Utrzymanie
obiektu polega przede wszystkim na
sprawdzaniu pracy pompy, koszeniu roślinności i opróżnianiu osadnika gnilnego - średnio co 4 lata.
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne w pracy oczyszczalni sprawiają, iż stopień redukcji
zanieczyszczeń spełnia wymogi stawiane przez Ministra Środowiska,
co ma istotne znaczenie dla rolników otrzymujących dopłaty unijne.
Oczyszczalnie te wybudowane
zgodnie z projektem z powodzeniem
działają w okresie zimowym, przykładem dobrej pracy jest już 5 oczyszczalni wybudowanych w Naszej Gminie.
Zalety proponowanej naturalnej
oczyszczalni ścieków:
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• Łatwość budowy oczyszczalni
• Niskie koszty inwestycyjne
• Mała powierzchnia
• Łatwość eksploatacji
• Znikome koszty eksploatacyjne
• Możliwość ponownego wykorzystania oczyszczonej wody
• Powiększenie walorów estetycznych działki i pozytywny wpływ na
środowisko przyrodnicze
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
to rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków, a przede wszystkim
coraz droższego wywożenia nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych.

inspektor Joanna Gromadzka
Referat Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Gminy Kolno
Na rysunkach poniżej
projekt Instytutu Ekologii Stosowanej,
Skórzyn 44 A, 66 - 614 Maszewo,
tel. Fax 68 391-44-85,
www.ies.zgora.pl
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Z ostatniej sesji rady gminy Kolno
Zmieni się sposób pobierania podatków w naszej gminie. sołtysi nie będą
już ich pobierać. Taka decyzja zapadła na ostatniej sesji rady gminy.

P

odjęcie uchwały uchylającej
uchwałę w sprawie poboru podatków od osób fizycznych, wyznaczenia
inkasentów oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie gminy Kolno
skutkuje tym, że sołtysi nie będą już
zajmować się zbieraniem podatków.
- Inkaso nie należy do obowiązków
sołtysa – uzasadniała na sesji Halina
Boryszewska, skarbnik gminy Kolno.
– Zbiórka podatków została im przypisana w 2002 roku. Sołtysi otrzymywali wynagrodzenie w formie ryczałtu i prowizji za zbiórkę. Dziś odchodzi się od tej formy wpłat podatków.
Teraz nakazy płatnicze dla mieszkańców gminy Kolno będą wysyłane pocztą wraz z dołączonymi gotowymi dowodami wpłaty
na wszystkie terminy płatności.
Sołtysi nie będą już pośredni-

kami, więc nie będą otrzymali ryczałtu ani prowizji za zbiórkę.
To nie jedyna uchwała dotycząca sołtysów, którą podjęli radni na ostatniej
sesji. Większość radnych zagłosowała
za podjęciem uchwały zgodnie z którą
sołtysi będą otrzymywali nieco wyższą

dietę za udział w sesjach rady gminy.
Ustalono, że od stycznia 2012 r. za
każde posiedzenie sołtysi dostaną dietę w wysokości 100,00 zł. Zgodnie z
uchwałą w przypadku zbiegu łączenia
funkcji sołtysa i radnego, przysługiwać będzie dieta radnego.

ŻYCZENIA

„ przyjazny , bezpieczny
nowoczesny , z tradycjami”
		

Wszystkim mieszkańcom gminy Kolno oraz
czytelnikom „Gazety Gminnej”, obecnym oraz
przyszłym Klientom Banku Spółdzielczego w Kolnie życzymy aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w spokoju, miłej rodzinnej atmosferze, a nadchodzący 2012 rok przyniósł jak najmniej trosk
i kłopotów i pozwolił optymistycznie spojrzeć w
przyszłość.

www.bskolno.pl

Rada Nadzorcza
Zarząd
oraz
Pracownicy
Banku Spółdzielczego w Kolnie
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Inwestycja za 37 milionów Sukces!
J

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii
pod Łomżą został uroczyście otwarty. Inwestycja za 37 mln zł służyć
będzie kilkunastu gminom z trzech
powiatów, w tym też gminie Kolno.
ak duża inwestycja nie powstałaby gdyby nie współpraca wielu
samorządów. Gmina Kolno, podobnie jak pozostałe gminy z powiatu
kolneńskiego, z powiatu łomżyńskiego, oraz trzy gminy z powiatu
grajewskiego zaangażowała się w ten
projekt. 17 milionów na jego realizację pochodziło z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
a pozostałe pieniądze pochodziły z

T

budżetu miast i gmin zaangażowanych w projekt. Gmina Kolno wydała
na ten cel ponad 1 mln zł. Budowa
Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów trwała kilka lat.
Uroczyste otwarcie Zakładu odbyło się 15 grudnia 2011 r. w obecności przedstawicieli samorządów.
Było i symboliczne przecięcie wstęgi (w kolorze zielonym) i uruchomienie taśmociągu, którym odpady
są transportowane do segregacji (na
zdjęciu dokonuje tego Mieczysław
Czerniawski, prezydent Łomży).
Od początku przyszłego roku
to właśnie na to wysypisko trafiać będą śmieci z 19 gmin. Rocznie to będzie 20 tys. ton odpadów.

olanta Szepietowska, absolwentka Gimnazjum w Zespole Szkól
Samorządowych w Zabielu, decyzją
Zarządu Województwa Podlaskiego została stypendystką w ramach
projektu „Wsparcie stypendialne
dla uzdolnionych uczniów 2011”.
Do Urzędu wpłynęło 358 wniosków. Przyznano 200 stypendiów
Jolanta wielokrotnie była nagradzana i wyróżniana. Za wybitne osiągnięcia w nauce otrzymała
m.in. Nagrodę Wójta Gminy Kolno.
Rodzicom uzdolnionej uczennicy
oraz dyrekcji i nauczycielom ZSS w
Zabielu (to gimnazjum zgłosiło Jolantę do stypendium) gratulujemy!
Jolancie Szepietowskiej życzymy
kolejnych sukcesów!

Uwaga! Ważne zmiany!
związku z tym, że od 1 stycznia 2012 r. zmienia się Identyfikator Podatkowy wprowadzono
nowy wzór Informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego. (Identyfikatorem podatkowym w przypadku podatników
będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej
lub niebędących zarejestrowanymi
podatnikami od towarów i usług
będzie numer PESEL, a w przypadku pozostałych podmiotów będzie numer NIP.) i, że z dniem 31
grudnia 2011 r. traci moc uchwała
zwalniająca mieszkania rolników z

W

podatku od nieruchomości podatnicy, którzy nie złożyli Informacji w
sprawie podatku od nieruchomości,
rolnego, leśnego mają ustawowy
obowiązek złożenia tej informacji.
Termin składania informacji
upływa 15 stycznia 2012 roku.
Konsekwencją niezłożenia informacji będzie pociągnięcie do
odpowiedzialności
karno-skarbowej wynikające z art. 54 par
1. Ustawy karno - skarbowej.
Nowy wzór informacji dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kolno lub do pobrania w
Biurze Obsługi Interesanta i w pokoju 203 w Urzędzie Gminy Kolno.
gazeta gminna nr 10 (46) grudzień 2011

mgr Jadwiga Stanisławska
inspektor ds. podatków i opłat
Urząd Gminy Kolno
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Wolontariuszom dziękujemy za serce!
- Dziękujemy za wszystko, co robicie
dla naszych dzieci, za Wasz poświęcony czas, za serce - mówiły mamy
dzieci, z którymi pracują wolontariusze z Klubu działającego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza, to doroczna
okazja do tego typu podziękowań.
Wolontariusze, ich podopieczni
wraz z rodzicami, oraz przyjaciele Klubu spotkali się 5 grudnia.

J

uż od progu, każdy z zaproszonych
gości odczuwał, że to wyjątkowe
spotkanie. Serdecznie witany zachodził do sali konferencyjnej, gdzie
pięknie udekorowane stoły pełne były
słodkości i owoców, zapalone świece
wprowadzały miły, przedświąteczny
nastrój. Pani Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej z powitaniem i rozpoczęciem spotkania czekała, aż przyjdą
wszyscy podopieczni. Wszyscy, jak
rodzina, zasiedli za wspólnym stołem.
Klub Wolontariusza przy GOPS w
Kolnie działa od 2009 roku. W tym
czasie wiele się wydarzyło. Podsumowania ostatniego roku dokonały
koordynatorki Klubu Małgorzata Błażejczyk i Barbara Pikulińska. Multimedialna prezentacja przedstawiała

skrót najważniejszych wydarzeń.
- O, mamo, to ja jestem na zdjęciu!
- cieszyła się jedna z podopiecznych.
Na większości slajdów widać było
uśmiechnięte buzie dzieci, które
dzięki wsparciu sponsorów miały
okazję zobaczyć teatr, film w technice 3D, czy planetarium. To chwila wytchnienia od pracy, którą dzieci
wykonują razem z wolontariuszami.
- Pracujecie za darmo, ale jak widać
nie na darmo - podkreślił Krzysztof
Kajko, prezes Banku Spółdzielczego
w Kolnie, jeden z niezawodnych sponsorów, który w tym wzruszającym spotkaniu uczestniczył po raz pierwszy.
W podziękowaniu za trud pracy
na rzecz drugiego człowieka, za zaangażowanie i serce wolontariuszki otrzymały książki, długopisy i
kwiaty. Białe róże pomógł wręczać
Marcin Sekściński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, a czerwone
wręczały pani Halina Boryszewska,
Skarbnik Gminy i Danuta Siwik, Sekretarz Gminy. Nad koordynatorkami Klubu czuwać teraz będą anioły
- wiary i nadziei - wybrane specjalnie
dla nich, w podziękowaniu za pracę..
Na dzieci też czekała miła niespodzianka. Na dzień przed Mikołajkami otrzymały ogromne paczki.

Przyjemności wręczania świątecznych podarunków zaznali: prezes
Krzysztof Kajko i Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.
Kiedy wszyscy zostali już obdarowani wolontariuszki podzieliły tort, który stał się już tradycyjnym elementem
spotkań z okazji Dnia Wolontariusza.
Wciąż więcej jest potrzebujących
niż wolontariuszy, dlatego zarówno ci, którzy doświadczyli już tego
typu działania, jak i ci, którzy koordynują ich pracę zachęcali do
aktywności. To trudne, wymaga
wyrzeczeń i pracy, ale efekty dają
tyle radości i satysfakcji, że warto!
Klub Wolontariusza dziękuje
sponsorom:
1.Prezesowi Bnaku Spółdzielczego w Kolnie – Panu Krzysztofowi
Kajko
2. Panu Krzysztofowi Murawskiemu
3 Księdzu Tomaszowi Olszewskiemu
4. Panu Kazimierzowi Florczykowi
5. Panu Zbigniewowi Szymańskiemu
6. Panu Leszkowi Kmieć
7. Panu Józefowi Wiśniewskiemu
8. Panu Tadeuszowi Stachelskiemu

Wolontariusze, ich podopieczni z rodzicami oraz przyjaciele Klubu Wolontariusza w trakcie wspólnego spotkania 5 grudnia
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Droga do zmian
Projekt „Droga do zmian” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie dobiega
końca. Przez kilka miesięcy uczestniczyło w nim 14 kobiet. Skorzystały nie tylko one, ale też ich dzieci.
łównym celem projektu było
zaktywizowanie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym,
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w wieku aktywności
zawodowej. Z projektu skorzystało 9 kobiet bezrobotnych, 3 osoby
niepełnosprawne i dwie osoby aktywne zawodowo z naszej gminy.
- Najważniejsze były chyba warsztaty z KLANZĄ, bo zintegrowały grupę - podsumowuje Kazimierz Koter,
koordynator projektu. - Dodatkowo
panie nauczyły się jak rozwiązywać
problemy z dziećmi, a w tym samym
czasie ich dzieci świetnie bawiły się
na zajęciach z pedagogiki zabawy.
W ramach warsztatów kulinarnych
uczestniczki nauczyły się jak przygotowywać tanie i smaczne posiłki czy
desery. Poznały teoretyczna wiedzę
na temat zdrowego odżywiania. Z
zajęć praktycznych, które odbywały się w restauracji Colnus w Kolnie panie były bardzo zadowolone.
- Ja biszkopt piekłam zawsze
używając proszku do pieczenia,

G

a tu poznałam przepis na taki bez
proszku - opowiada jedna z pań.
- Tu uczymy się całkiem nowych rzeczy - dodaje kolejna uczestniczka, która wcześniej
brała udział w innym projekcie.
W ramach projektu powstała oryginalna książeczka z przepisami na
pyszne dania, desery i przetwory.
Pełna informacja z realizacji projektu

dostępna jest na stronie internetowej
www.drogadozmian.gminakolno.pl
Wszystkie uczestniczki zgodnie
podkreślają, że jedną z ważniejszych
wartości jest to, że dzięki projektowi „Droga do zmian” mogą wyjść z
domu, spotykać się, że nie są same
ze swoimi problemami. Już dziś
podkreślają, że chętnie będą uczestniczyły w kolejnych projektach.

Wójt podziękował opiekunom CKR
D
ziękuję Wam za aktywność i
pracę w Centrach Kultural-

no - Rozrywkowych i liczę, na to,
że wciąż będziecie aktywnymi li-
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derami w swoich miejscowościach
- powiedział Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno na spotkaniu podsumowującym działanie CKR-ów.
Centra Kulturalno - Rozrywkowe
w Brzozowie, Czerwonem, Lachowie i Zabielu działały dzięki
zaangażowaniu lokalnych liderów. To właśnie te świetlice będą
teraz podlegały pod Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle.
W trakcie spotkania z liderami w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wójt podkreślił, że teraz
to ta instytucja kultury wspierać będzie działania liderów oraz
grup społecznych zainteresowanych nie tylko aktywnym uczestniczeniem w działaniach kulturalnych, ale też ich kreowaniem.
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30. rocznica stanu wojennego w Polsce
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem można oglądać kolejną ciekawą wystawę.
ym razem uczniowie klasy VI
pod kierunkiem nauczyciela Jacka Bagińskiego przygotowali ekspozycję dotyczącą wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. 13 grudnia przypadała 30. rocznica tego wydarzenia.
Na wystawie zgromadzono reprodukcje zdjęć z grudnia 1981 roku,
uczniowie odtworzyli transparenty,
jest stare radio do słuchania Radio
Wolna Europa i maszyna do pisania
ulotek. Każdy może zobaczyć typowy strój robotnika oraz mundur. Z
racji tego, że w szkole działa SKO
wystawie historycznej towarzyszy
wystawa pieniędzy z lat 80-tych.
W dniu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w działaniach
wzięło udział ok. 70 tys. żołnierzy
WP, 30 tys. funkcjonariuszy MSW
oraz 1750 czołgów i 1400 pojazdów
opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe.

T

Sukces naszych uczennic!

8 października 2011 r. zapisze
się w historii szkoły, jako dzień
dużego sukcesu. Dwie uczennice
naszej szkoły uczestniczyły w VI
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły „Non

1

omnis moriar”. Naszą szkołę reprezentowały: Natalia Patalan oraz Weronika Sielawa (obie z klasy IV).
amo uczestnictwo w konkursie na tak wysokim szczeblu
jest już powodem do satysfakcji a

S
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zyskanie akceptacji szacownego
Jury i zdobycie wyróżnienia przez
Weronikę - to wyraźne wskazanie,
że mamy do czynienia z talentem.
Konkurs pod merytoryczną opieką
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
był też okazją do spotkania Podlaskiej
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.
Wysoki poziom sprawił, że zgromadzeni stali się świadkami prawdziwej rywalizacji, co w podsumowaniu podkreślił przewodniczący Jury.
Konkurs miał miejsce w Zespole
Szkół w Kleosinie (za Białymstokiem). Uczestnictwo naszych uczennic było możliwe dzięki finansowemu
wsparciu Gminy Kolno - dziękujemy!
Serdeczne gratulacje dla uczennic oraz wszystkich (rodzice uczennic, Pani Basia i nauczyciele) zaangażowanych w przygotowania !!!!
SP Borkowo

PROJEKTY
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Akademia Przedszkolaka - inauguracja
W ostatnim czasie działo się u nas
wiele. Klasa przedszkolna po wielu próbach wystąpiła z ujmującym
programem artystycznym przed
swoim przełożonym w Akademii
Przedszkolaka - Magnificencją Rektorem prof. Robertem Charmasem.
Występ przyjęty owacjami pozwolił
Rektorowi na pasowanie rektorską
buławą każdego z naszych uczniów
i przyjęcie w szeregi studentów
Akademii Przedszkolaka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
kademia Przedszkolaka wystartowała w PWSIiP po raz drugi
po sukcesie ubiegłorocznej edycji
spotkań z nauką na wesoło. Niby
prosta formuła: naukowiec opowiada dzieciom o świecie wokół nas
w przystępny i wciągający sposób,
ale potrzeba nie lada talentu, dowcipu, refleksu i sprytu, aby utrzymać
uwagę tak licznej i gwarnej, ruchliwej i ciekawej świata „gromadki”.
W ubiegłym roku uczestniczyliśmy okazjonalnie w interesujących
wykładach i spotkaniach - ku uciesze
naszych najmłodszych. W tym roku
natomiast możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy pełnoprawnymi
uczestnikami akademii. W związku
z tym ciążą na nas pewne obowiązki,
choćby w postaci egzaminów i zaliczeń. Jak wspomniała Pani rzecznik
uczelni - Ewa Zawłocka - uczniowie/
studenci mogą z tych zaliczeń otrzymać piątkę lub piątkę lub .... piątkę :)
To bardzo uspokoiło słuchaczy i ich
opiekunów :)

A

- Przygotowaliśmy wykłady z
różnych dziedzin nauki: od chemii
w piaskownicy, przez poznawanie
kosmetologii na co dzień, po ćwiczenia fizyczne rozwijające mózg i
język angielski dla każdego oraz zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Inauguracja połączona była z egzaminem wstępnym, który przyjmowali od adeptów nauk wszelakich Jego
Magnificencja Rektor prof. Robert
Charmas i prorektor ds. studenckich
dr Krystyna Leszczewska. Po każdym
występie nauczycielki małych żaków
otrzymywały okrągłe znaczki Akademii dla swoich zdolnych podopiecznych, których JM Rektor pasował
buławą na studentów, uderzając lekko
z góry w lewe ramię przedszkolaka.
W przedpołudniowej turze do egzaminu przystąpiły
dzieci z przedszkoli:
Mały
Artysta, Wesołe
Słoneczko, PP
nr 2, PP nr 4 i PP
nr 9 w Łomży.
W turze drugiej
zdolnościami
i
osiągnięciami teatralnymi,
recytatorskimi, wokalnymi,
chóralnymi i tanecznymi wykazywały się maluchy z Przedgazeta gminna nr 10 (46) grudzień 2011

szkola Publicznego nr 5 i szkół podstawowych nr 2 i nr 9 w Łomży oraz z
SP nr 4 w Zambrowie, SP w Janowie
i SP w Borkowie - powiedziała Ewa
Zawłocka, rzeczniczka łomżyńskiej
uczelni i koordynatorka projektu.
Widząc moc pomysłów i ogrom pracy, docenić należy starania dorosłych,
aby dzieci od małego uczyły się gracji
w poruszaniu, poprawnego wysławiania i eleganckiego zachowania. Na
pewno to im się przyda, gdy po maturze ponownie wstąpią w progi uczelni.
- Trochę żałuję, że za moich dziecięcych lat nie było jeszcze Akademii
Przedszkolaka – przyznaje Piotr Grużewski, student IV roku informatyki
i I filologii angielskiej oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego w
PWSIiP. - Zazdroszczę przedszkolakom takiego dynamitu energii i full zabawy, kiedy nauka bez stresu kojarzy
się tylko z luzem i z radosną beztroską...
Do wspólnych wyjazdów zaprosiliśmy zaprzyjaźnionych uczniów
- przedszkolaków ze szkoły w Janowie. Pierwsze - inauguracyjne spotkanie w akademii było możliwe
dzięki wsparciu naszej Gminy, która
zapewniła nam autokar - dziękujemy!
Następne zajęcia w Akademii
Przedszkolaka już w grudniu. Studenci już przygotowują jasełka, w które
aktywnie włączą naszych przedszkolaków - już nie możemy się doczekać
tych kolejnych, wspaniałych emocji
SP Borkowo
SP Janowo
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Akcja „POMÓŻ” w szkole w Lachowie
„Człowiek jest wielki nie przez to
co posiada, lecz przez to kim jest,
nie przez to co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”

6

grudnia, w Mikołajki, uczniowie Szkoły Podstawowej w
Lachowie zakończyli akcję charytatywną pod hasłem „POMÓŻ”.
Zrealizowane działanie adresowane było do wszystkich uczniów
pragnących nieść pomoc dzieciom najbardziej potrzebującym.
Celem tak szczytnego zadania było
przede wszystkim uwrażliwienie na
krzywdę drugiego człowieka, wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi,
kształtowanie partnerstwa w działaniu.
Akcję przeprowadzono w dniach

od 01.12.2011r. do
06.12.2011r. Zebrane
maskotki i słodycze
zostały przekazane do
Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy
w Krakowie-Podgórze.
Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy
okazali swoje serce
i chętnie przynieśli
prezenty. Mamy nadzieję, że przeprowadzona akcja, chociaż
w niewielkim stopniu, przyniesie radość
dzieciom z Domu
Małego
Dziecka.
SP Lachowo

Magia andrzejkowych wróżb
Nalejcie wosku na wodę
ujrzycie swoją przygodę.
Dzień 24 listopada w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie upłynął pod znakiem wróżb, przepowiedni,
zabawy
przedadwentowej.
Członkowie
Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem opiekuna, p. Anety
Roman przygotowali Salon
Wróżb, przyozdobili go rekwizytami wyróżniającymi jasnowidzów. Dziewczęta przebrane

za wróżki przygotowały różnorodne
przepowiednie i zabawy. Nie zabrakło
wróżenia z wosku lanego przez ucho
od klucza, z talii kart. Odkrywano

znaczenie snów przy pomocy sennika.
Każda osoba z naszej społeczności
szkolnej miała okazję poznać przyszłość, znaleźć się w magicznym,
mrocznym pomieszczeniu pełnym tajemniczości, ale też ciekawości, gdzie odkrywano rąbka tego, co może nas spotkać.
W trakcie, gdy chętni kolejno z
poszczególnych klas poddawali
się wróżbom, trwała dyskoteka.
Andrzejki upłynęły w miłej
atmosferze. Współcześnie zarówno dziewczęta jak i chłopcy, dzieci i dorośli bawią
się żartobliwymi wróżbami.
SP Janowo

OGŁOSZENIE
DO PRZEDSIĘBIORCÓW OBRACAJĄCYCH WYROBAMI WĘGLOWYMI
W związku z wchodzącymi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku istotnymi
zmianami w treści ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. z
2009 r. Nr 3, poz. 11), wprowadzającymi szczegółowe uregulowania prawne w zakresie obrotu wyrobami węglowymi (węgiel kamienny, brunatny i koks), w tym zwłaszcza nowy system zwolnień w/w wyrobów od akcyzy, oraz nowe obowiązki i wymagania dla podmiotów dokonujących obrotu lub zużycia w/w wyrobów informujemy, że szczegółowych informacji na temat wchodzących w życie regulacji prawnych
i praktycznych zasad ich stosowania udziela Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży
gazeta gminna nr 10 (46) grudzień 2011
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Dobry start - gwarancją sukcesu!

Mija kolejny okres wykorzystywania przez Szkołę Podstawową im .
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie środków UE. Ponieważ
wszystkie działania szkolne powinny
być kierowane w stronę ucznia, także nasz projekt uwzględnia tę regułę.

H

ołdując zasadzie „czym skorupka
za młodu nasiąknie…” rozwijamy
młode umysły naszych wychowanków
realizując kolejny już etap projektu
„Dobry start – gwarancją sukcesu”.
Nowy rok wiąże się z kolejnym etapem projektu oraz nowym naborem.
Z racji zakończenia nauki przez klasę VI do projektu włączeni zostali nasi

pierwszoklasiści.
Jeszcze jedna zmiana towarzyszy
uczniom
k o ń czącym
pierwszy
etap edukacyjny
(klasy
I-III),
którzy
od obecnego roku realizują nowe zadania w projekcie. Oferta zajęć skierowanych do uczniów objęła:
- zajęcia specjalistyczne (logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne)
Zabawowa forma zajęć skutecznie
zachęcała uczniów do uczestnictwa, co
potwierdza wysoka frekwencja. Realizowane zadania, dostosowane do możliwości uczniów, często rozładowywały napięcie emocjonalne uczniów.
- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Prowadzone w atrakcyjnej dla
uczniów formie 22 godziny zajęć wyrównawczych łącznie z j.polskiego i

Mikołajkowy czas
6 grudnia - jak dobrze wiecie,
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
I każde dziecko prezent dostanie.

6 grudnia w naszej szkole obchodziliśmy zgodnie z mikołajkową tradycją, na cześć św. Mikołaja
– biskupa Miry. Znane jest ono na
całym świecie pod różnymi nazwami, np. Santa Claus w USA. Tego
dnia obdarowujemy się drobnymi upominkami.
Z samego
rana ubraliśmy choinki, udekorowaliśmy sale, oczekując na św. Mikołaja. Zawitał do nas z workiem pełnym prezentów. Charakterystycznymi

jego cechami był czerwony, długi
płaszcz, biała broda i ciemne okulary.
Najpierw odwiedził najmłodszych
– oddział przedszkolny, następnie
gazeta gminna nr 10 (46) grudzień 2011

matematyki (ukierunkowanych na
doskonalenie umiejętności komunikacji, definiowania pojęć w zakresie
kształcenia literackiego oraz kształcenie umiejętności w zakresie rachunku
pamięciowego i działań praktycznych
na liczbach naturalnych) trafiały w
potrzeby uczniów. Ciekawa forma
prowadzenia zajęć (gry, ćwiczenia i
plansze interaktywne) a także metody stosowane na zajęciach rozwijały
zdolność obserwacji, samodzielności, wzrost samooceny i umiejętność
współdziałania w grupie.
- rozwijanie kompetencji kluczowych
W ramach tego zadania uczniowie
uczestniczyli w spotkaniach koła polonistycznego „Młody redaktor”, koła
matematycznego, koła rozwijającego
porozumiewanie się w języku angielskim oraz koła informatycznego.
W efekcie zajęć dzieci odkrywają
własny potencjał i zdolności, budują wewnętrzne przekonanie, że
poradzą sobie w szkole i w życiu.
Zajęcia motywują do uczenia się,
rozwijania zainteresowań, wzmacniają poczucie własnej wartości.
Szczegółową informacje wraz z fotograficzną ilustracją umieściliśmy na
szkolnej stronie internetowej: janowo.edupage.org
SP Janowo
Asystent Kierownika Projektu

dzieci z nauczania zintegrowanego. Maluchy serdecznie go powitały, piosenkami i wierszykami.
Starsi śpiewali „Sto lat”, bo to
przecież także święto Mikołaja.
Wszyscy
zostali
obdarowani
słodkimi
drobiazgami bądź świątecznymi przedmiotami, jak figurki, lampki.
Grzeczne
dzieci
znalazły
również
niespodzianki
pod
poduszką tuż po przebudzeniu. Nikt nie otrzymał rózgi.
Tego dnia spadły pierwsze, wyczekiwane płatki śniegu. Mikołajki upłynęły w pogodnym nastroju.
SP Janowo
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Mikołajki w przedszkolu w Lachowie
„Przyjedź do nas Mikołaju na saniach srebrzystych!
Niech Ci gwiazdy drogę wskażą,
gdzie czekamy wszyscy!

6

grudnia Punkt Przedszkolny w Lachowie odwiedził tajemniczy gość.
Nie mógł przyjść do nas osobiście bo
brakowało mu czasu, lecz zadzwonił
dzwoneczkami i podrzucił pod drzwi
naszej sali paczkę wraz z listem. Po
przeczytaniu listu dowiedzieliśmy się,
że tym gościem był Święty Mikołaj!
W paczce na dzieci czekały słodkie upominki i kolorowe baloniki a
do listu dołączone były świąteczne

obrazki, które dzieci starannie
pokolorowały.
Następnie
powiesiliśmy
je w sali, by
sprawić radość Mikołajowi, który
z pewnością
nie raz zagląda do nas
przez okno
– w końcu święta Bożego Narodzenia jeszcze przed nami.

Wtedy na pewno uda nam się z
naszym miłym i wyczekiwanym
gościem spotkać twarzą w twarz.

W komnacie wróżb i czarów
„CZARY MARY, WOSKU LANIE
CO MA STAĆ SIĘ – NIECH SIĘ STANIE!”

ym właśnie zaklęciem dzieci z
Punktu Przedszkolnego w Lachowie rozpoczęły tegoroczną zabawę andrzejkową. Nie obyło się
zatem bez czarowania i wróżenia.
Najpierw sprawdziliśmy co
czeka nas w niedalekiej przyszłości ciągnąc losy z magicznego pudełka. Później z gwiazd
odczytaliśmy naszą daleką przyszłość i dowiedzieliśmy się, jak
będzie wyglądać nasze życie. Na

T

koniec czarodziejskie karteczki zdra-

dziły nam imiona naszych
przyszłych żon i mężów. Aby
się jednak upewnić sprawdziliśmy to także za pomocą
andrzejkowych
serduszek.
Po tak wyczerpującym czarowaniu dzieci zostały zaproszone na magiczną ucztę,
którą z wielką skrupulatnością
przygotowały dla nich mamy.
Kiedy wszystkie brzuszki
były już pełne przedszkolaki z zapałem ruszyły na dyskotekę. Zabawa była fantastyczna!

Bajki? - tylko w kinie i w teatrze!
J

ak przystało na prawdziwych koneserów sztuki bajkowej, dzieci z
Punktu Przedszkolnego w Lachowie
postawiły sobie ambitny, aczkolwiek
niezwykle przyjemny cel – PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU ODWIEDZIĆ KINO LUB TEATR! Wiadomo
też, że zamierzone cele należy realizować… Zabraliśmy się zatem do dzieła!
Pierwszy wyjazd odbył się już w
październiku, kiedy wszystkie dzieci
w pełni zaadaptowały się do roli przedszkolaka, czuły się pewnie ze swoją
panią i nie bały się nowych wyzwań.
Wyjechaliśmy wówczas razem z
grupą sześciolatków do kina w Kol-

nie na film animowany pt. „Kubuś i
przyjaciele”. Miś o małym rozumku
szybko podbił nasze serca, a dzieci
zgodnie stwierdziły, że bajka obejrzana na dużym ekranie nie może
równać się z tą obejrzaną w telewizji.
Drugi wyjazd był jeszcze bardziej
ekscytujący. Dzięki temu, iż aktorzy z
Teatru Lalki i Aktora w Łomży odwiedzili Kolno, mogliśmy obejrzeć spektakl „Pinokio” w ich wykonaniu. Światło, ruch, śpiew i taniec na żywo sprawiły, że dzieci nie były w stanie nawet
na moment oderwać wzroku od sceny!
30 listopada postanowiliśmy odwiedzić kino jeszcze raz. Podczas tej
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wizyty obejrzeliśmy film animowany „Mniam”, w którym podwodne
stworzenia ukazały nam, jak wiele warta jest prawdziwa przyjaźń.
Wiemy, że mnóstwo ciekawych
wyjazdów jeszcze przed nami! Dzięki nim wzbogacamy nasze doświadczenia, uczymy się, jak właściwie
należy zachować się w kinie i w teatrze, dostrzegamy różnice między
spektaklem teatralnym i seansem
kinowym, a także wykształcamy w
sobie nasze własne gusta i upodobania. Przede wszystkim jednak wyjazdy te sprawiają nam ogromną frajdę!
Justyna Góralczyk
n-lka Punktu Przedszkolnego w Lachowie

CIEKAWY CZŁOWIEK
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Pasja i doświadczenie

Pan Sylwester Nicewicz w swoim zakładzie
Od 32 lat prowadzi zakład stolarski
w Koźle. Całkiem niedawno odkrył
swoje hobby - fotografowanie. Jest
wszędzie tam, gdzie w gminie dzieje
się coś ciekawego. Czasem wyrusza
na samotne przyrodnicze wędrówki. Aparat fotograficzny ma zawsze
przy sobie. Sylwester Nicewicz –
rzemieślnik, przedsiębiorca z pasją.
ejestrując działalność gospodarczą w 1979 roku, pod nazwą „NICEWICZ” Zakład Stolarski,
trzeba było zmierzyć się z wieloma
problemami. Były to trudne czasy
przydziałów, rozdzielników i braku
przychylności ówczesnych władz
państwowych – wspomina Sylwester
Nicewicz. – Brakowało materiałów
potrzebnych do wykonania usługi
czy produkcji. Kupienie obrabiarek
graniczyło z cudem. Z pomocą przychodziły Spółdzielnie Rzemieślnicze
i Cechy, zrzeszające rzemieślników.
Najważniejsze w tym było zamiłowanie do zawodu, upór, zdobyta
wiedza teoretyczna w Szkole Zawodowej i praktyczna w prywatnym
zakładzie stolarskim w Szczytnie.
Z małego z zatrudniającego zaledwie cztery osoby zakład w Koźle rozrósł się do prężnie działającego przedsiębiorstwa, w którym pracę znajduje
nawet 25 osób. Głównym kierunkiem
jest produkcja drewnianych drzwi

R

zewnętrznych i wewnętrznych. Tu nie
tylko produkuje się wysokiej jakości
wyroby, ale też kształci młodych ludzi.
- W ciągu trzydziestu dwóch lat
działalności kwalifikacje zawodowe zdobyło u nas kilkudziesięciu
uczniów – mówi właściciel zakładu. – Za to otrzymałem w 2001
roku Złotą Odznakę Mistrza”.
Złota odznaka nie jest jedyną, którą
w swojej kolekcji ma pan Sylwester Nicewicz. W 2003 otrzymał „Honorową
Odznakę Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku”, a w
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2007, z okazji 60-lecia Cechu w Łomży, „Honorową Odznakę Rzemiosła”.
Jego wkład w rozwój rzemiosła jest ogromny, ale pan Sylwester nie ogranicza się tylko do pracy zawodowej. Znany jest z zaangażowania w sprawy lokalne.
Ostatnio realizuje się fotografując. Na „Noc Świętojańską w Koźle” przygotował wystawę zdjęć. To
zbiór ptaków i zwierząt, które spotkać
można w okolicy, ale ta sztuka udaje
się nielicznym. Czarny bocian, łoś,
ryś, sarna z małym, żurawie, czaple,
lis. Trzeba mieć dużo cierpliwości,
by wyczekać monet, kiedy zwierzę
popatrzy w stronę aparatu, lub podejść tak cicho, by go nie spłoszyć.
Dobre zdjęcie to chwila, moment, coś, co jeśli tego nie zauważymy, już się nie powtórzy. Ten
zachwycający świat jest tuż obok,
trzeba tylko umiejętnie spojrzeć.
Fotografowanie przyrody to prawdziwa pasja, ale pan Sylwester dobrze czuje się też w roli fotoreportera. Można go spotkać z aparatem na
wszelkiego rodzaju uroczystościach.
Z życzliwością upamiętnia wydarzenia, ludzi, sytuacje. Te piękne zdjęcia
często można zobaczyć na stronie internetowej ww.gminakolno.pl, dzięki
uprzejmości autora kilka z nich wykorzystanych zostało w publikacjach
promujących gminę Kolno. Z niecierpliwością czekamy na kolejne uchwycone w kadrze, niepowtarzalne chwile.

A. Szyc - Kaczyńska

PROJEKTY
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Stowarzyszenie: To był dobry rok!

Wspomnienie z wakacji z „Integracją”
Rok 2011 był drugim rokiem
działalności Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„INTEGRACJA”. Dzięki pracy
wszystkich członków stowarzyszenia udało się nam przeprowadzić kilka działań skierowanych
w zasadzie do większości mieszkańców naszej gminy zaczynając
od dzieci na seniorach kończąc.
le po kolei, zimę 2011 poświęciliśmy pisaniu projektów na pozyskanie środków finansowych z zewnętrznych źródeł.
Udało się wygrać kilka projektów
i od wiosny zaczęliśmy przygotowania do tegorocznej działalności.
W pierwszej kolejności zorganizowaliśmy wspólnie z Biblioteka Gminną „Noc świętojańska w Koźle połączoną z Muzycznymi Barwami Podlasia na organizację których pozyskaliśmy 5000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Komisja Ekspertów Programu
„Równać Szanse - Ogólnopolski
Konkurs Grantowy 2011” przyznała
stowarzyszeniu dotację w wysokości 39700 zł. na realizację projektu
„Szlakiem wydarzeń historycznych”.
W związku z tym w maju tego roku
miałem zaszczyt pojechać do Warszawy gdzie wspólnie z Barbarą Sielawą
- koordynatorką projektu wzięliśmy
udział w szkoleniu poświęconemu

A

zasadom współpracy grantobiorców
z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży
oraz procedurze odzyskiwania podatku VAT i rejestracji umów dotacyjnych w MSZ. Projektem została objęta
stała 25 osobowa grupa młodzieży w
wieku od 14 do 18 lat z gminy Kolno.
Projekt potrwa 15 miesięcy, zakończy
się 31 sierpnia 2012 r.
Wakacje to bardzo gorący okres w
pracy stowarzyszenia organizowaliśmy wtedy kolonie letnie dla dzieci
z gminy Kolno. Kolnie finansowane
przez Gminę Kolno wysokość dotacji 22.000 zł za te pieniądze grupa 33
dzieciaków mogła wyjechać na tygodniowy pobyt w górach połączony z
wyjazdem do Czech.
Po udanej zeszłorocznej współpracy ze Stowarzyszeniem „Swarni” z
Podhala w tym roku wysłaliśmy 30
osobową grupę dzieci na bezpłatne
14 dniowe kolonie do Białego Dunajca (dzieci płaciły ok 350 zł za
transport resztę pokrywał KRUS).
Na te kolnie mogła wyjechać większa
grupa dzieci, ale co dziwne nie było
=chętnych. Już teraz zapraszam chętnych na wyjazd w przyszłym roku.
Kolejnym działaniem były treningi Taekwondo pod okiem trenera
Tomasza Myślińskiego. Na treningi pozyskaliśmy środki finansowe z budżetu gminy Kolno. Efektem będzie przeprowadzenie II już
Gminnych Mistrzostw Taekwondo.
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Warto w tym miejscu wspomnieć,
że zawodniczka trenowana przez
Tomasza Myślińskiego zdobyła III
miejsce na Mistrzostwach Polski.
We wrześniu wspólnie z Kołem
Gospodyń Wiejskich z Czerwonego
zorganizowaliśmy Święto Kukurydzy oraz Festiwal Muzyczne Barwy
Powiatu Kolneńskiego na organizację tej imprezy pozyskaliśmy środki
finansowe z powiatu kolneńskiego.
W tym roku napisaliśmy jeszcze
dwa projekty do POKL z działania
9.5 na łączną sumę 100.000 zł i mogę
już nieśmiało zdradzić, że pozytywnie przeszły pierwszy etap konkursu.
Mam nadzieję, że otrzymamy te
środki i w przyszłym roku atrakcji nie
zabraknie zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
Marcin Sekściński,
Prezes Stowarzyszenia „Integracja”
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Realizacja projektu w PP w Czerwonem
Minął ponad rok od początku
wdrożenia projektu „Edukacja
dzieci – najlepszą inwestycją w
przyszłość”. Dzięki projektowi znakomicie funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Czerwonem, do którego
uczęszcza - podobnie jak w roku
2010/2011 - dwadzieścioro dzieci
pięcioletnich, czteroletnich, a roku
2011/2012 – nawet trzyletnich.
aluchy młodsze i starsze rozwijają się świetnie nie tylko w
zakresie wychowania przedszkolnego, ale poznają również język angielski i mają zajęcia z rytmiki. Dla
potrzebujących wsparcia językowego
odbywają się systematycznie zajęcia
z logopedą, co ma szczególne znaczenie, albowiem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nie tak łatwo otrzymać pomoc w tym zakresie.
W roku 2010/2011 nasi najmłodsi wychowankowie uczestniczyli w
licznych uroczystościach szkolnych
i organizowanych specjalnie tylko
dla nich przez wychowawczynię we
współpracy z rodzicami. Brali także udział w wyjazdach, które wzbogaciły ich wiedzę o otaczającym
świecie i miały walor rekreacyjny.
W listopadzie 2010 r. dzieci były
na spektaklu teatralnym, poznały też
pracę Poczty Polskiej i na pewno za
dwa czy trzy lata poradzą sobie znakomicie z wysłaniem kartki lub inną
poważną sprawą w tejże instytucji.

M

Wiosną odwiedziły krytą pływalnię,
by stwierdzić jednogłośnie, iż miejsce
pożytecznym i przyjemnym jest niewątpliwie, a wodne szaleństwa dodają
życiu przedszkolaka pewnego uroku.
Gościły w Domu Kultury, poznały też pracę dzielnych strażaków i z
pewnością lektura „Jak Wojtek został strażakiem” będzie ulubioną pozycją wielu maluchów płci męskiej.
„Integracja” to modne słowo, toteż
nasze nowoczesne pokolenie pięcioletnie i czteroletnie integrowało się
– jak na czasy przystało – ze swymi rówieśnikami z Punktu Przedszkolnego w Zabielu i Lachowie, a
rzecz integracji działa się w Dniu
Dziecka na placu zabaw w Kolnie.
Jeśli ktoś się nie zintegrował należycie dnia pierwszego czerwca, to
miał jeszcze na
to szansę podczas wspólnej
wycieczki
do
Jurowców, gdzie
prehistoryczne
dinozaury chciały „wpędzić” nasze maluchy w
kompleksy, tak
z racji wieku,
jak i wzrostu,
co skończyło się
ich porażką całkowitą, wszak
zintegrowana
społeczność
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małoletnia orzekła, że takie „smoki” nie robią na nich wrażenia, ale
zobaczyć je było i owszem warto.
Jak na rok z życia przedszkolaka
całkiem sporo dziatwa nasza nauczyła
się, przeżyła i zobaczyła pod czujnym
okiem swojej wychowawczyni – Pani
Krystyny Kajko, która starała się, by
życie jej podopiecznych było ciekawe.
Punkt Przedszkolny w Czerwonem
w ramach projektu został znakomicie
wyposażony w nowe meble i sprzęt
RTV na kwotę przeszło trzynastu tysięcy złotych. Przez rok zakupiono
też wiele nowych zabawek i pomocy
na łączną kwotę prawie pięciu tysięcy
złotych. Dzieci mają do pracy atrakcyjne materiały pomocnicze, których
zakup bez funduszy projektu byłoby trudno sfinansować. Cieszy nas
wszystkich fakt, że w Czerwonem
powstał Punkt Przedszkolny, ale również to, że dzieci mają znakomite warunki, by się wszechstronnie rozwijać.
Szczególne uznanie należy się Panu
Józefowi Wiśniewskiemu – autorowi
projektu i jednocześnie jego koordynatorowi, który pomyślał o bardzo różnych aspektach działalności
wszystkich trzech punktów przedszkolnych i wciąż zabiega o wysoką
jakość realizacji projektu służącego
naszym najmłodszym wychowankom, którzy otrzymują wiele na starcie, bowiem od poziomu edukacji będzie zależała nie tylko ich przyszłość.
Iwona Bielamowicz
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Spotkanie szkoleniowe dla 62 osób
W dniu 24 listopada 2011 roku
odbyło się spotkanie szkoleniowe
dla przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia, Policji, Gminnych i
Miejskich Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
kuratorów pt. „Wtórne zranienie
wobec osób doznających przemocy-jak pomagać by nie krzywdzić”
poświęcone tematyce związanej z
portretem ofiary przemocy i dalszymi procedurami wyeliminowania zjawiska przemocy. Spotkanie
zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
potkanie miało charakter informacyjno-edukacyjny, rozpoczęło
się filmem edukacyjnym pn. „Zatrzymaj przemoc w rodzinie – interwencja policyjna i praca w grupie”
Po filmie przeprowadzono dyskusję
i wspólnie omówiono problemy, jakie
pojawiają się podczas interwencji.
Wykład przeprowadziła psycholog Anna Grek i poruszała między
innymi następujące zagadnienia:
1.Obraz ofiary przemocy w rodzinie.
2.Mechanizmy przemocy.
3.Cykle przemocy.
4.Pierwszy kontakt z ofiarą.
5.Bariery komunikacyjne podczas
rozmowy z ofiarą.
Kolejnym
tematem
spotkania

S

było omówienie realizacji procedury „Niebieskiej Karty” oraz praca
Zespołów Interdyscyplinarnych ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Dyskusję poprowadziła pani
Izabela Wasilewska – pedagog. Podczas rozmowy wspólnie omówiono
problem wypełniania karty „A” przez
oświatę, a w szczególności przez
pedagogów i nauczycieli, oraz karty „D” i „C” w ramach prac Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Spotkanie zakończyło
się filmem edukacyjnym pn. „Rozmowa zespołu interdyscyplinarnego
ze sprawcą przemocy w rodzinie”.
Po prelekcji filmu odbyła się
dyskusja. Można było zadać uzupełniające pytania lub popro-

sić o wyjaśnienia wątpliwości.
Osoby uczestniczące w spotkaniu
zostały zaopatrzone m. in. w solidną
wiedzę o świadomości konsekwencji
doświadczenia przemocy, z jaką muszą zmagać się ofiary w nią uwikłane i o konsekwencji nieprawidłowego podejścia do tego zjawiska przez
osoby pomagające. Otrzymały także
cenne materiały, do dalszego indywidualnego doskonalenia lub wykorzystania w swojej pracy zawodowej.
W szkoleniu uczestniczyły 62 osoby. Spotkanie poprowadziły: pani
Anna Grek – psycholog i pani Izabela Wasilewska – pedagog. Obie panie są pracownikami Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
Izabela Wasilewska

Wyjątkowa lekcja informatyki
2

8.11.2011 r. w naszej szkole odbyła się niekonwencjonalna lekcja
informatyki.W gronie pierwszoklasistów pojawili się szacowni goście:
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
oraz Sławomir Cudnik, radny i sołtys
Borkowa.
Z ich udziałem odbyła się interaktywna lekcja informatyki. Goście
wraz z uczniami zgłębiali tajniki obsługi sprzętu i oprogramowania, by
w kolejnym etapie lekcji służyć pomocą najmłodszym.
Współpraca pomiędzy słuchaczami
układała się doskonale. Wszystkich
zebranych taka forma prowadzonych
zajęć bardzo zainteresowała i zachęciła do aktywności.
Pojawiły się również ciekawe propozycje wykorzystania tablicy do in-

nych zastosowań, gdyż sala informatyczna naszej szkoły już niebawem
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zyska przestrzenne nagłośnienie.

SP Borkowo

SPORT
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Zawody o Puchar Wójta Gminy Kolno
10.grudnia w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu rozegrane
zostały II otwarte zawody w Taekwondo Olimpijskim o Puchar
Wójta Gminy Kolno. Tym razem
zawodom można nadać rangę międzywojewódzkich gdyż stawili sie
na nie zawodnicy klubów z Pisza,
Orzysza, Kolna, Łomży, Kętrzyna
i Giżycka.
o Zabiela zawitało ponad
100 zawodników i zawodniczek w wieku od 6 do 17 lat.
W poszczególnych kategoriach wiekowych
rozegrano
konkurencję
sprawnościową - kopnięcia przednią
nogą
wykonywane metodą ciągłą
przez 30 sek. W tej konkurencji zawodnicy z gminy Kolno wywalczyli w swoich kategoriach 6 medali
złotych 2 srebrne i jeden brązowy. Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno wręczał medale i gratulował zawodnikom
Po konkurencjach sprawnościo- ścińska i Justyna Korwek) które swo- szenia na Rzecz rozwoju Gminy
wych przyszedł czas na walki których im rywalkom nie dały cienia szans. Kolno „Integracja”. i dzięki przyrozegrano 36.
Całej imprezie przyglądał się wójt chylności wójta Tadeusza Klamy.
Tu zawodnicy z gminy okaza- gminy Kolno Tadeusz Klama, który
Jak podkreśla trener - tali sie bezkonkurencyjni - dziesięciu po wręczeniu medali obiecał konty- ekwondo to sport mało kontuzawodników swoje walki wygra- nuację zajęć sportowych i zaprosił zyjny-ćwiczyć więc może każdy.
ło zdecydowaną przewagą punkto- wszystkich na kolejne III już zaSerdecznie zapraszamy na zajęwą, a dwóch zajęło drugie miejsca. wody, które rozegrane będą za rok. cia we wtorki i czwartki do SzkoNajładniejsze jednak walki rozegraNależy wspomnieć ze zajęcia w ły Podstawowej nr 2 w Kolnie.
Tomasz Myśliński
ły dziewczyny z Zabiela - członkinie gminie odbywały sie dzięki środtrener Taekwondo
Kadry Wojewódzkiej (Joanna Sek- kom zdobytym przez Stowarzy-

D
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Gminny Turniej Piłki Siatkowej

W Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej, który odbył się 20 listopada br. na sali gimnastycznej przy
Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu uczestniczyły trzy drużyny.

ZST Kolno, Gimnazjum Zabiele. Po
meczach rozgrywanych na zasadzie
każdy z każdym drużyny zajęły następujące miejsca:
I miejsce - Mgła Zabiele
II miejsce - ZST Kolno
III miejsce - Gimnazjum Zabiele
Puchary na ten turniej zasponsoro-

wali i osobiście wręczyli radni gminy
Kolno: Jan Pieklik i Marek Bazydło.
Władze GZ LZS w Kolnie dziękują radnym gminy Kolno za ufundowaniu pucharów oraz dyrekcji
ZSS w Zabileu za nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej członkom LZS na treningi i turnieje.

N
Turniej o Puchar Przewodniczącego
3
a sali gimnastycznej rywalizowały drużyny: Mgła Zabiele,

0. 10. 2011 r. na hali sportowej w Kolnie odbył się Turniej
Piłki Halowej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kolno.
Uczestniczyło w nim 7 drużyn:Zabiele, Kozioł, Czerwone, Bialiki, Czernice, Janowo, Gromadzyn.

ZAPRASZAMY!

Po meczach grupowych do finału
weszły drużyny: Bialiki, Kozioł, Janowo.
Po meczach finałowych druyżyny
zajęły następujące miejsca:
I miejsce - Kozioł

II miejsce - Bialiki
III miejsce - Janowo

Puchary sponsorował i osobiście
wręczał Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno i jeden z
zawodników turnieju.

Wójt Gminy Kolno
oraz Uczniowski Klub Sportowy Arkadia Lachowo
zapraszają
dzieci, młodzież i mieszkańców Gminy Kolno na :

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
Turniej odbędzie się dnia 15 stycznia 2012 roku od godz. 9.00
w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Lachowie
Zapisy do udziału w turnieju mailowo na adres splachowo@gmail.com lub w dniu zawodów
Regulamin Turnieju na www.gminakolno.pl
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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

