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WAŻNE

SPIS TREŚCI

Nowe terminy składania wniosków
o zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Wójt gminy Kolno podpisał umowę
zdjęcie za www.wrotapodlasia.pl

>> 5

Trwa rozbudowa świetlic
>> str.4

Bank Spółdzielczy w Kolnie nagrodzony

		

>> str.9-10

W 2012 r. producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta,
burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w dwóch terminach, tj.:
od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z
oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012
r. do 31 lipca 2012 r.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w
pierwszym terminie,
1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w
drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wyśpiewana nagroda
>> str.8

Sukcesy naszych siatkarzy i siatkarek
		
>> str.17

Na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r.
od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1
ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Na naszej okładce zdjęcie wykonane przez pana Sylwestra Nicewicza
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Z sesji Rady Gminy Kolno

Zmiany w Urzędzie
Nowy Rok w Urzędzie Gminy
Kolno rozpoczął się od delikatnych remontów pomieszczeń i
zmian w pokojach. Pani Skarbnik
Halina Boryszewska urzęduje teraz w pokoju nr 208. Natomiast
pan Antoni Lewandowski, komendant M-G Z OPS w Kolnie, który
dotychczas zajmował ten właśnie
pokój, swoich interesantów przyjmować będzie w pokoju nr 204.
Uwaga konkurs!
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ogłasza
Konkurs na Najlepiej Zachowany
Zabytek Wiejskiego Budownictwa
Drewnianego w Województwie
Podlaskim w 2012 roku. Właściciele i użytkownicy budynków
drewnianych położonych na terenach wiejskich województwa podlaskiego (w miejscowościach do 5
000 mieszkańców) mogą zgłaszać
budynki drewniane powstałe do
1956 roku i użytkowane do czasów
współczesnych.
Wszelkie informacje na temat Konkursu do pobrania na stronie www.
muzeumrolnictwa.pl

Wyjątkowy charakter miała sesja
rady gminy Kolno, która odbyła się
20 grudnia 2011 r. Po zamknięciu
obrad wszyscy zgromadzeni podzieli się opłatkiem. Życzenia zebranym
złożyli Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno oraz Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
trakcie obrad radni podjęli
uchwały m.in. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu
przez Gminę Kolno oraz w sprawie
szczegółowych warunków przyznawa-

W

nia i odpłatności usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych
z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak
również trybu ich pobierania. Obie
uchwały przedstawiła radnym Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
Uchwalony został plan pracy stałych
komisji rady na 2012 rok oraz plan
pracy rady gminy na przyszły rok.

Panowie zdali egzamin i otrzymali awans
P

iotr Paliwoda i Adam Grzymała
w grudniu ub. roku zdali egzamin na nauczyciela mianowanego
przed komisją powołaną przez Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno . Dziś z rąk wójta odebrali dokumenty potwierdzające awans.
Piotr Paliwoda jest nauczycielem
religii i wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu. Andrzej Grzymała uczy
wychowania fizycznego i historii
dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie. Dziś w
gabinecie wójta nauczycielom, w
tej ważnej chwili, towarzyszyły dyrektorki obu szkół panie Bożena Wiśniewska i Ewa Romatowska oraz
Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w
Kolnie. Nauczycielom gratulujemy!
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Rozbudowy wiejskich świetlic trwają
Wyjątkowo łagodna zima sprzyja
ła dotychczas wykonawcom prac
związanych z rozbudową i modernizacją trzech świetlic w naszej
gminie. Inwestycje w Czerwonem,
Lachowie i Zabielu realizowane są
dzięki dofinansowaniu z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013.

P

race w trzech obiektach są już na
tak zaawansowanym etapie, że
widać już ich nowe kształty. Budynki w Czerwonem i Lachowie są już
pokryte dachem, w Zabielu właśnie
trwa jego układanie. We wszystkich
obiektach zamontowano już okna.
Najciekawszą bryłę będzie miał
budynek w Czerwonem, a to dzięki
nowoczesnemu elementowi, jakim
jest przeszklona klatka schodowa na
zewnątrz budynku. Półokrągła konstrukacja do zamontowania szyb jest
już gotowa. To tu mieścić się będzie Gminna Biblioteka Publiczna.
Teraz robotnicy wykonują głównie
prace wewnątrz budynków. Najwięcej udało się zrobić wykonawcy w
Czerwonem, chociaż na plac budowy
wszedł najpóźniej. Zgodnie z harmonogramem prac wszystkie inwestycje
mają zostać zakończone do lipca br.
Przypomnijmy, że w ramach projektów, te trzy obiekty zostaną również
wyposażone w meble i sprzęt. Na rozbudowę tych 3 świetlic gmina Kolno
uzyskała 1,5 mln zł dofinansowania.

Na zdjęciach:
*pierwsze od góry:
rozbudowa remizy w
Zabielu
*poniżej: rozbudowa
remizy w Lachowie
*na zdjęciu po lewej:
rozbudowa remizy w
Czerwonem
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Wójt podpisał umowę na dofinansowanie
„ŚWIAT NAUKI - chcemy go dobrze poznać” - to nazwa kolejnego
edukacyjnego projektu, który będzie realizowany w siedmiu szkołach podstawowych w naszej gminie.
projekcie uwzględnione zostały
potrzeby dzieci tych z problemami oraz tych szczególnie uzdolnionych. Na jego realizację gmina Kolno
otrzyma 210 tys. zł dofinansowania w
ramach POKL, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
Autorem wniosku jest Józef Bogdan
Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.
Projekt realizowany będzie od stycznia br. roku do sierpnia 2013 roku. W
tym czasie 207 uczniów z klas I-III
ze szkół podstawowych w Borkowie,
Czerwonem, Lachowie, Zaskrodziu,
Zabielu, Wykowie i Janowie skorzysta z 1834 godzin dodatkowych zajęć.
W projekcie uwzględniono m.in.
potrzeby dzieci: z zaburzeniami prawidłowej wymowy (logopeda – 660
godz.); z trudnościami w pisaniu i
czytaniu (194 godz.), z wadami postawy (240 godz.), z problemami
w prawidłowym komunikowaniu
społecznym (70 godz.), z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (160 godz.).
Z myślą o wybitnie uzdolnionych
uczniach
zaplanowa-

W

Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno (na zdj. z prawej) w trakcie podpisywania umowy na dotowanie projektu „Świat Nauki - chcemy go poznać” z członkiem zarządu Jackiem Piorunkiem.
Zdjęcie: www.wrotapodlasia.pl

no 510 dodatkowych godzin zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze.
Ponadto w SP Wykowo dzieci będą
rozwijały swoje zainteresowania dotyczące gry na instrumentach i wokalu.
W ramach projektu do szkół zakupione zostaną pomoce dydaktyczne
i sprzęt konieczny do realizacji projektu. Na liście zakupów znajdzie
się między innymi składane lustro
do artykulacji oraz zestawy pomocy
dydaktycznych (mikroskopy, lupy,
książki, programy multimedialne,
itp.), sprzęt i materiały dydaktyczne
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do prowadzenia zajęć korygujących
wady postawy. W sumie do szkół
trafi 17 zestawów z atrakcyjnymi
pomocami dydaktycznymi. Zakupionych zostanie też 6 laptopów, aparat
cyfrowy (lustrzanka) i drukarka. Po
zakończeniu projektu sprzęt pozostanie własnością danej szkoły i będzie
mógł służyć dzieciom przez wiele lat.
Obok wymienionego projektu systemowego w Gminie Kolno realizowane są obecnie jeszcze dwa projekty konkursowe w ramach POKL:
„Dobry start – gwarancją sukcesu” w
Szkole Podstawowej w Janowie oraz
„EDUKACJA DZIECI – najlepszą
inwestycją w przyszłość” (umożliwił
powstanie i prowadzenie punktów
przedszkolnych w Zabielu, Czerwonem i Lachowie). Wcześniej w latach 2009-2011 realizowane były też
trzy projekty: w Gimnazjum w Glinkach, SP Czerwone i ZSS w Zabielu.
Do chwili obecnej, łączna wartość
środków pozyskanych na zadania edukacyjne przez Gminę Kolno z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi ok. 1 mln 455 tys. zł. Pieniądze
te niewątpliwie przyczyniają się do
tworzenia dobrych warunków do rozwoju uczniów z terenu naszej gminy.

WYDARZENIA

6

W Czerwonem powstało stowarzyszenie

KaFCuki - pod taką nazwą działać
będzie stowarzyszenie w Czerwonem. Co ona oznacza i kto wpadł na
pomysł, by w tej miejscowości założyć
stowarzyszenie? Znamy odpowiedź!
ziałają w kole gospodyń, śpiewają w zespole „Czerwieniacy” teraz założyły stowarzyszenie. Kobiety
z Czerwonego - to one pomyślały, że
warto wykorzystać jeszcze jedną szansę na to, by w tej miejscowości się coś
działo. Inspiracją byli wykładowcy
spotkani w trakcie szkolenia, w którym
panie ostatnio uczestniczyły. To wtedy już wymyśliły nazwę „KaFCuki”.
- Wszystko potoczyło się w bardzo
szybko - opowiada Krystyna Banach,
prezes stowarzyszenia „KaFCuki”.
- Zmobilizowała nas pani Beata Kozicka z Inkubatora, która była obecna

D

na naszym założycielskim spotkaniu.
Jest szansa na to, że stowarzyszenie będzie uczestnikiem projektu,
dzięki czemu przez rok będzie miało wsparcie prawnika, księgowej i
opiekuna, który doradzi, co, gdzie i
kiedy należy robić. Kiedy stawia się
pierwsze kroki powołując stowarzyszenie takie wsparcie jest bezcenne.
Na spotkanie na którym zawiązało się stowarzyszenie przyszło 19
osób.
Prezesem wybrano Krystynę Banach. Jej zastępczyniami zostały panie: Barbara Siwik i Anna
Olszak. W skład rady nadzorczej
wchodzą: Barbara Stachelek,Barbara Patalan, Małgorzata Antosiewicz.
Członkami stowarzyszenia zostało
również trzech panów. Wszystkich
łączy Czerwone, bo stąd pochodzą,
tu żyją lub mają sentyment do tej

Kolędowanie w kościele
N

iezwykła niespodzianka czekała
na wiernych, którzy w niedzielę
15 stycznia br. przybyli na mszę św. do
Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle.
Tego dnia po nabożeństwie w
kościele w Koźle można było posłuchać najpiękniejszych kolęd w
wykonaniu na żywo. Z takim wyjątkowym koncertem wystąpił zespół „Czerwieniacy” z Czerwonego.
Zdjęcia z tego wydarzenia wykonane przez Sylwestra Nicewicza można
oglądać na stronie internetowej www.
gminakolno.pl
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miejscowości.
Tajemnicza nazwa
tez wiąże się z Czerwonem właśnie.
- Czerwone jak każda wioska w
naszej gminie ma swoje przezwisko
- opowiada Krystyna Banach. - Czerwone to kawki, a my „kafcuki”. Ta
nazwa to dlatego, żeby nikt nie zapomniał, że jesteśmy z Czerwonego.
- Chciałyśmy z negatywnej rzeczy
zrobić pozytywną, przezwisko zamienić w coś co jest takie nasze, co
nas wyróżnia - dodaje Barbara Siwik.
Nietypowa pisownia z dużymi
literami FC w środku ma intrygować, pobudzać wyobraźnię. Jednym
skojarzy się z klubem sportowym z
Barcelony, inni rozszyfrują to jako
Fajne Czerwone. Interpretacji może
być wiele. Faktem jest, że nazwa
„chwyciła”. Młodzi mieszkańcy
Czerwonego już chcą zaprojektować logo Stowarzyszenia. Nazwa
będzie napisana w stylu graffiti.
- Zaproponowałyśmy młodym ludziom, że będziemy patronować ich
działaniom, że będziemy ich wspierać. Jako stowarzyszenie będziemy
mieli większe możliwości. Może uda
nam się pozyskiwać pieniądze na realizację projektów dla dzieci, młodzieży seniorów - mówią członkinie
stowarzyszenia.
KaFCuki to trzecie stowarzyszenie,
obok „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” i Towarzystwa Przyjaciół Borkowa, które
ostatnio powstało w gminie Kolno.
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Sprawozdanie z działań referatu

eferat Gospodarki Komunalnej
powstał z dniem 1 styczna 2009
roku. Celem powstania tego referatu było przejęcie przez Gminę sieci
wodociągowej od Wodociągów Wiejskich sp. z o.o. w Łomży. Przejęliśmy
3 stacje uzdatniania wody oraz ponad
180 kilometrów sieci wodociągowej
w bardzo złym stanie technicznym.
Poprzedni administrator nie prowadził praktycznie żadnych działań
konserwatorskich, nieczynne hydranty, nie wymieniane wodomierze
zarówno u odbiorcy usług jak również na Stacjach Uzdatniania Wody.
Można stwierdzić, iż Wodociągi
Wiejskie pobierały tylko i wyłącznie
opłatę za sprzedaż wody nie zważając na stan techniczny całej sieci.
Niedbałość poprzedniego administratora doprowadziła do tego, że w
2010 r. musieliśmy wymienić 3 pompy głębinowe. Dwie na stacji uzdatniania wody w Janowie oraz 1 na SUW
w Kumelsku, wymieniliśmy również
sprężarkę tłokową na SUW Janowo.
Dziś, po trzech latach, kiedy to sieć
wodociągowa jest administrowana

R

przez gminę stwierdza się, że stan techniczny sieci wodociągowej znacznie
się poprawił i na dzień dzisiejszy spełnia podstawowe parametry techniczne.
W ostatnim czasie zmodernizowana
została stacja uzdatniania wody w Zabielu, powstało 44,9 km nowej sieci
wodociągowej. To właśnie pracownicy referatu gospodarki komunalnej
wymieniają wodomierze. W roku
sprawozdawczym wymieniliśmy ich
90. To w ramach referatu usuwane są
wszelkie awarie, których w 2010 roku
mieliśmy 37. 25 awarii na przyłączach,
7 na głównej sieci wodociągowej oraz
5 na SUW. Pracownicy nie zważając
na porę dnia czy nocy wykorzystując
sprzęt, jakim dysponuje gmina pracują by jak najszybciej usunąć awarie.
Naszym zadaniem jest kontrolowanie stanu jakości wody w sieci, oraz
podejmowanie działań naprawczych w
celu poprawy jakości wody. Jak Państwo wiecie, w tym roku, ze względu
na wzmożone opady deszczu, wiele
gmin miało problemy z bakteriami w
wodzie. Poradziliśmy sobie bez korzystania z drogich usług firm prywatnych.
Naszym zadaniem jest również
utrzymanie bieżące dróg gminnych
i mostów. Na terenie gminy jest
44,50 km dróg asfaltowych, 53,8
km dróg żwirowych oraz 588,6 km
dróg wewnętrznych, dojazdowych.
Pracownicy referatu nie tylko odśnieżają nasze drogi, ale też zajmują
się utrzymaniem poboczy, remontami przepustów (5 szt.) czy ustawianiem znaków drogowych (74 szt.).
Chciałbym nadmienić, iż nasza
koparko-ładowarka w ubiegłym
roku przepracowała 1 282,40 godziny łącznie z zimowym utrzymaniem dróg, letnim utrzymaniem
dróg czy awariami wodociągowymi.
Dzięki naszemu referatowi gmina

oszczędza też na drobnych remontach i pracach budowlanych prowadzonych w budynkach użyteczności
publicznej i na placach gminnych.
To moi pracownicy układali kostkę
na placu przy szkole w Czerwonem,
przy remizie w Zaskrodziu, Kumelsku, przy szkole w Janowie czy pobocza w Rupinie. Łącznie ułożyliśmy
1990 metrów kwadratowych kostki.
Moi pracownicy tylko w 2010 roku
pracowali w pięciu szkołach, dwóch
remizach i w urzędzie wykonując
m.in. instalację centralnego ogrzewania, instalację wodno-kanalizacyjną
czy wymianę instalacji elektrycznej.
Dodatkowo nasi pracownicy wykonali betonowe fundamenty pod witacze oraz płyty betonowe pod wiaty
przystankowe.
Referat Gospodarki Komunalnej w
ramach powierzonych zadań świadczy również usługi w zakresie bieżącej eksploatacji oświetlenia ulicznego, usługi w zakresie utrzymania
boisk, porządkowania cmentarzy,
przygotowania imprez gminnych. .
W Referacie Gospodarki Komunalnej zatrudnionych było w roku
sprawozdawczym 13 osób (2 osoby administracyjne oraz 11 pracowników fizycznych), dodatkowo 1 osoba z Referatu Budżetu
i Podatków - obsługa finansowa.
Muszę podkreślić, ze jakość prac, w
szczególności remontowo – budowlanych, wykonywana przez pracowników stoi na wysokim poziomie i śmiało moglibyśmy konkurować z niejednym prywatnym przedsiębiorstwem.

sztandaru Podlaskiej Izbie Rolniczej.
Głównym dniem obchodów jubileuszowych jest poniedziałek, 30 stycznia 2012 roku. Tego dnia o godzinie
10.00 w Archikatedrze Białostockiej, przy ul. Kościelnej 2, odbędzie
się msza święta celebrowana przez
biskupa Edwarda Ozorowskiego
Podczas mszy zostanie poświęcony

sztandar Podlaskiej Izby Rolniczej.
Dzień wcześniej, tj. 29 stycznia,
sztandar będzie również poświęcony
w obrządku prawosławnym podczas
mszy celebrowanej przez Biskupa Jakuba w Katedrze św. Mikołaja przy
ul. Lipowej 15. Dalsza część uroczystości rozpocznie się o godzinie 11.30
w Dworze Czarneckiego w Porosłach.

Andrzej Kleczyński
kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy Kolno

KRÓTKO

Podlaska Izba Rolnicza
30 stycznia odbędą się główne uroczystości jubileuszu 15-lecia reaktywowania samorządu rolniczego na
terenie województwa podlaskiego.
Gospodarzem obchodów jest Podlaska Izba Rolnicza. Uroczystości jubileuszowe uświetni nadanie
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KULTURA/ Z ŻYCIA SZKOŁY

Czerwieniacy wyśpiewali główną nagrodę
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle zgłosiło dwa zespoły z naszej
gminy do VI edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek. 14 stycznia w KOKiS w Kolnie wybrzmiały najpiękniejsze kolędy w wykonaniu dzieci,
młodzieży i dorosłych.
kategorii zespołów dorosłych
z naszej gminy wystąpiły zespoły: „Czerwieniacy” i „Zabielacy”.
Najwyższe uznanie w oczach jury zyskał zespół z Czerwonego. W nagrodę jego członkowie będą mogli zrobić
zakupy za kwotę 500 zł.
W kategorii dzieci do lat 9 pierwsze miejsce zajęły Katarzyna Kosk
i Dominika Filipkowska, a kolejne
miejsca: Justyna Chmielewska i Magdalena Pilch. W kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI: soliści - I miejsce - Anna Malinowska, a kolejne:
Dominika Plona, Weronika Kondracka i Karolina Duda. W kat. zespół
- najlepszy był zespół „Tęcza” z SP
w Turośli. W kategorii szkół gimnazjalnych najpiękniej kolędy śpiewały
Alicja Ptak i Marta Zając.
Organizatorem Konkursu Kolęd i
Pastorałek był Kolneński Ośrodek
Kultury i Sportu w Kolnie.

W

Świąteczne rozmaitości na kiermaszu
W
ostatnich dniach ubiegłego
roku w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie i nauczyciele z wielkim zapałem zajęli się
przygotowywaniem
świątecznych
ozdób i dekoracji, a wszystko to z
myślą o zorganizowaniu kiermaszu.
Efektem wspólnej pracy były piękne, oryginalne, kolorowe kartki,
bombki, aniołki, mikołaje, renifery,
choinki itp. Wszystkie przedmioty
zostały wystawione na sprzedaż w
dniach od 14 – 21 grudnia. Stoisko ze
świątecznymi ozdobami umieszczono
na korytarzu szkolnym obok choinki i
szopki bożonarodzeniowej.
Przy błyskotkach znalazło się
też trochę słodkości: ciasto, szyszki, babeczki także własnej roboty.
Opiekę nad kramikiem powierzono

klasie VI. W czasie przerw uczniowie
oblegali wystawę podziwiając i nabywając prezentowane tam rękodzieło a
także delektując się smakołykami.
W ciągu tych siedmiu dni udało się
gazeta gminna nr 1 (47) styczeń 2012

sprzedać niemal wszystkie ozdoby
i wypieki, a uzyskany dochód przeznaczono na wydatki Samorządu
Uczniowskiego.

Katarzyna Kulągowska
Kamila Rogińska

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE
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Nowoczesny i z tradycjami
Rozmowa z Krzysztofem Kajko,
prezesem Banku Spółdzielczego w
Kolnie.
Rok 2011 Bank Spóldzielczy w Kolnie zakończył dobrym wynikiem finansowym, ale to nie jedyny powód
do dumy i zadowolenia?
- Właśnie otrzymałem na biurko raport za ubiegły rok i nasz wynik finansowy rzeczywiście jest korzystny, ale
dobry wynik to nie wszystko. Dla nas
najważniejsi są klienci. Konkurencja
na rynku trzeba przyznać, jest duża,
ale nie obserwujemy negatywnego
zjawiska. Nasi klienci nie odchodzą,
a raczej pozyskujemy nowych, co nas
bardzo cieszy. Cieszy również nagroda, którą odebraliśmy 14 grudnia w
Warszawskim Domu Literatury, gdzie
miał miejsce finał XXXVI edycji
Konkursu o Nagrodę Orła Agrobiznesu połączony z jubileuszem 10-lecia
Agencji EMS.
Mieszkanców naszej gminy, w głównej mierze rolników, zainteresuje
zapewne, za co ta nagroda?
-To nagroda Agencji PromocyjnoWydawniczej EMS za sukces rynkowy w branży rolno - spożywczej, za
wybitną działalność na rzecz agrobiznesu. Można powiedzieć, że ten Orzeł
jest za 110 lat pracy Banku Spółdzielczego w Kolnie, a my przecież od
samego początku związani jesteśmy
z regionem typowo rolniczym. Obsługujemy podmioty rolnicze i muszę
przyznać, że są to podmioty bardzo
wdzięczne do obsługi. Chociaż często ich obsługa finansowa jest mało
opłacalna, to są one jednak obarczone
stosunkowo niskim ryzykiem . Dlatego też Bank Spółdzielczy w Kolnie od
zawsze współpracował z rolnikami.
W chwili obecnej obsługujemy ponad
90 procent tych podmiotów na terenie
powiatu kolneńskiego w tym gminy
Kolno.
Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymal też tytuł Superfirmy za dbałość
o pracownika i pomoc potrzebującym. W czasach kryzysu to wyjątkowa postawa.
-Otrzymaliśmy
tytuł
„Superfirma” w powiecie kolneńskim za rok
2010/2011. Tytuł ten otrzymaliśmy

Prezes Krzysztof Kajko, (na zdj. drugi z lewej) tuż po odebraniu nagrody Orła Agrobiznesu

po raz drugi z rzędu. Świadczy on o
wysokiej pozycji Banku nie tylko na
rynku lokalnym. Wyróżnienie to efekt
wytężonej pracy na rzecz rozwoju
powiatu kolneńskiego zarówno pod
względem potencjału ekonomicznego jak również rozwoju społecznego.
Obok tego wyróżnienia bardzo cieszy
tytuł „Bank przyjazny rodzinie”. Nie
stosujemy zasad w stosunku do pracowników Banku jak w większości
banków komercyjnych nastawiających się na zysk. Dla nas np. kobieta
będąca w ciąży zatrudniona na czas
określony nie jest obiektem rozważań
do zwolnienia, lecz jeżeli w sposób
dobry wykonuje swoje zadania, zostaje zatrudniona na czas nieokreślony. Obecnie w banku zatrudniamy 53
osoby na umowę o pracę, łącznie zaś
62 osoby.
Dbacie o klinetów, pracowników i o
swój wizerunek. Wiele się pod tym
względem zmieniło w ostatnich latach.
-Po przyłączeniu banków w Małym
Płocku, Turośli i Grabowie zrobiliśmy
rewolucję inwestycyjną polegającą na
gruntowniej modernizacji wszystkich
obiektów bankowych dostosowując
je do wysokich standardów europejskich. Końcowym etapem był rok
2009 kiedy to odbyło się otwarcie
nowo rozbudowanej siedziby centrali banku w Kolnie. Poprawiło to nie
tyle komfort pracy pracowników, ale
przede wszystkim, jakość obsługi
klientów z zachowaniem bardzo ważgazeta gminna nr 1 (47) styczeń 2012

nego elementu jakim jest dyskrecja.
Ładne przestronne wnętrza tworzą
przyjazną atmosferę, która powoduje,
że nawet kolejki przed kasami nie są
tak bardzo uciążliwe dla klienta. Po
prostu większość z nich czuje się jak
we własnym domu. Naszym hasłem
jest „ Bank przyjazny, bezpieczny,
nowoczesny, z tradycjami”. Bezpieczeństwem są wysokie kapitały
banku, które pozwalają na bezpieczną działalność oraz właściwa ocena
ryzyk bankowych . Potwierdza to aktualna ( z miesiąca stycznia 2012 r.)
ocena Komisji Nadzoru Finansowego,
która nadała ocenę naszemu bankowi
1,6 pkt w skali ocen od 1 do 5, gdzie
liczba 1 jest oceną najwyższą. Nowoczesny, bo mamy wszystko to, co
mają banki komercyjne. Z tradycjami
- gdyż działamy od 14 lipca 1902 roku
i w tym roku będziemy świętowali jubileusz 110 lat istnienia.
Jakie są plany na obchody jubileuszu?
-To jubileusz nie tyle banku, co klientów, bo gdyby nie oni, to banku by
nie było. Dlatego nasze poczynania
jubileuszowe skierowane będą przede
wszystkim do nich. Postaramy się
zorganizować z samorządami lokalnym imprezy dla mieszkańców regionu, a obchody związane z samą uroczystością odbędą się 21 września.
Będziemy starali się też przygotować
dla naszych klientów korzystniejsze
oferty produktowe.
cd. na stronie 10
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Praca w bankowości jest Pana pasją, ale nie jedyną. Proszę opowiedzieć o muzyce.
- Z bankowością związany jestem od
30 lat i bardzo to lubię. Praca dostarcza mi wielu emocji, to moja pasja.
Nie mam zbyt dużo wolnego czasu,
ale łapię godziny i minuty, by uczestniczyć w próbach i występach zespołu
„Czerwieniacy” z Czerwonego. Gram
na akordeonie. Jestem samoukiem i
dzięki pracy z zespołem dużo się nauczyłem. Granie sprawia mi ogromną
przyjemność.
Bank Spółdzielczy w Kolnie to w
naszym regionie uznany mecenas
wielu wydarzeń. W co najchętniej
się angażujecie?
- Nie odmawiamy współpracy i nie
ukrywam, że chętnie uczestniczymy
w wydarzeniach kulturalnych, sportowych oraz w wielu uroczystościach
rocznicowych. Nie było chyba takiej
inicjatywy, byśmy w niej nie uczestniczyli. Nie odmawiamy pomocy,
chociaż nie zawsze są to duże pienią-

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE
dze. Te nasze działania są zauważane
i doceniane. Nie ukrywam, że ostatnio
otrzymałem od Filharmonii Kameralnej w Łomży tytuł Mecenasa Sztuki.
To wyróżnienie dla mojej skromnej
osoby tak naprawdę jest wyróżnieniem dla Banku Spółdzielczego w
Kolnie.

my do nazwy banku. Zawsze podkreślam, że zainwestowana złotówka ma
się zwrócić, niekoniecznie od razu.
Wierzymy, że ci młodzi ludzie przyjdą kiedyś do nas jako klienci.

Jesteście obecni również w szkołach. Szkolne Kasy Oszczędności
znów stały się popularne?

- Bo jesteśmy najlepsi! Ja bym powiedział, że te cztery elementy, o których
wspominałem, czyli bezpieczeństwo,
nowoczesność, tradycja i przyjazność,
to jest właśnie to! A w szczególności
fakt, że jesteśmy bankiem przyjaznym. Klient przychodzi do nas i chce
coś osiągnąć i nie musi czekać na decyzje, które zapadają w Warszawie.
Staramy się podchodzić do każdego
indywidulanie, nie obrażamy się na
klienta. Oferujemy produkty, które są
przyjazne. Bank Spółdzielczy w Kolnie został założony 110 lat temu przez
ludzi wywodzących się stąd, naszych
prapradziadków. Dziś jego właścicielami są mieszkańcy powiatu. To wciąż
Polski bank i takim pozostanie.
Dziękuję za rozmowę

- W gminie Kolno sporo się dzieje w
tym zakresie. W szkole w Czerwonem
SKO zaczęło bardzo dynamicznie
działać. Zawsze mówię, żeby brać
przykład z Kątów. Ta szkoła zdobyła
pierwsze miejsce w Polsce w konkursie zorganizowanym przez Bank
Spółdzielczy. To co zrobili nauczyciele i uczniowie ze szkoły w Kątach to
mistrzostwo świata! Kiedy przychodziłem do pracy 30 lat temu SKO były
nakazem, teraz jest odwrotnie. Młodzi
ludzie chcą oszczędzać, a my ich edukujemy. Organizujemy wycieczki,
konkursy, spotkania, przyzwyczaja-

Dlaczego klient ma wybrać właśnie
Bank Spółdzielczy w Kolnie?

Jasełka i spotkanie opłatkowe w Zabielu
„Luli, luli, li
W szopce dziecko śpi.
Damy, damy mu do rączki
białe piórka, białe wstążki.
Luli, luli, li
niech spokojnie śpi”.

ak recytowały dzieci z Punktu Przedszkolnego w Zabielu działającego na podstawie
projektu „Edukacja dzieci – najlepszą inwestycją w przyszłość”
współfinansowanego przez UE.
Był pastuszek, był aniołek, był diabełek, dzieci i widzowie – rodzice.
Była również Szopka, nad którą jaśniała gwiazdka jak ze szkiełka.
Jasełka kończyła kolęda „Lulajże Jezuniu” zaśpiewana wspólnie
przez maluchów i ich rodziców.
Dzieci ładnie przedstawiły swoje
role, za co rodzice nagrodzili je gromkimi brawami i słodką niespodzianką.
Następnie wedle zwyczajów połamaliśmy się opłatkiem i złożyliśmy
sobie życzenia świąteczno – noworoczne. Przy choince słuchając kolęd wypiliśmy kawę i podzieliliśmy
się miłymi wrażeniami. Zadowoleni rodzice zabierając swoje pociechy rozeszli się do domów. S.E.

T
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Przychodzi taki czas...
Zawsze, ilekroć się uśmiechasz do
swojego brata
i wyciągasz do niego rękę,
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.
Zawsze, ilekroć milkniesz, by innych
wysłuchać,
zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad,
które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei załamanym,
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze,
jak bardzo znikome są Twoje możliwości i jak wielka jest Twoja słabość,
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg
pokochał innych przez Ciebie,
Zawsze wtedy jest Boże Narodzenie!...”
oże Narodzenie to swoiste misterium radości. W życiu każdego człowieka muszą być takie
uroczyste chwile, dzięki którym
stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni. Stół wigilijny i szopka gromadzą razem
każdą rodzinę, bliskich, przyjaciół.
Z Bożym Narodzeniem wiąże się
szereg pięknych zwyczajów, które
wpisane są nie tylko w polską tradycję ale i w poezję. Taki właśnie
klimat można było poczuć dzięki
zaprezentowanym przez uczniów
Gimnazjum w Glinkach Jasełkach.
Wraz z zaproszonymi gośćmi
spędziliśmy ten dzień w wyjątkowej, świątecznej atmosferze. Szko-

B

Od lewej: Robert Tyszka, Patrycja Chodnicka, Natalia Bikowska, Iwona Trzonkowska, Arkadiusz Zduńczyk,
Sylwia Reska, Artur Truszkowski, Karolina Duda, Ewelina Sobiewska.

ła wypiękniała, ustrojona całymi
chmurami aniołów, unoszącymi się
pod sufitem, gałęziami po staropolsku ustrojonymi i kolorowymi.
We wspaniałej scenografii miasteczka Betlejem, jakby prosto z bajki, odbywały się Jasełka. Aniołki prócz pięknego śpiewu sypały puszysty, skrzący
się sztuczny śnieg i zimne ognie.
Kolędy chwytały za serce, zarówno
te znane, jak i nowe, przygotowane
specjalnie do tego przedstawienia.
Diabeł i śmierć ostrzegały nas
przed tym co może się zdarzyć i
jak bardzo zapominamy o życzliwości dla drugiego człowieka.
Potem były wystąpienia naszych

gości: Proboszcza Parafii w Lachowie
Ks. Krzysztofa Malinowskiego, wikariusza ks. dr Roberta Pękałę, Józefa
Wiśniewskiego – dyrektora ZOPO w
Kolnie i Wojciecha Trzonkowskiego
– rodzica i radnego gminy Kolno.
Przepełnieni radosnym duchem
świąt dzieliliśmy się opłatkiem,
składaliśmy sobie życzenia i częstowaliśmy się wigilijnymi przysmakami przy wspólnym stole.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy spędzili z nami ten wigilijny
dzień. Dziękujemy rodzicom za
przebycie i za wspaniałą atmosferę, którą pomogli nam stworzyć.

kończonych przedsięwzięć, należący do następujących kategorii:

rządowych i inne instytucje publiczne, po uzyskaniu zgody kandydata.

- jednostki samorządu terytorialnego;
- samorządowe instytucje kultury (biblioteki, domy kultury,
instytucje kulturalne, muzea, świetlice wiejskie, szkoły itp.);
- organizacje pozarządowe lub grupy
obywateli, niezależnie od
ich statusu prawnego;
- osoby indywidualne.

Zgłoszenia można przesyłać do 15
marca 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Regulamin, formularze i potrzebne informacje dostępne
są poprzez stronę www.frdl.org.pl.

KONKURS

F

undacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej zaprasza do przesyłania zgłoszeń kandydatów do dorocznej nagrody FRDL za lokalne
inicjatywy kulturalne pod patronatem Narodowego Centrum Kultury
i Komitetu Polskiego ds. UNESCO.
W tym roku uhonorowani zostaną
autorzy przedsięwzięć kulturalnych
i kulturotwórczych, które znacząco wpłynęły na rozwój aktywności społecznej swoich środowisk,
zrealizowane w latach 2010-2011.
Do Dorocznej Nagrody FRDL
mogą kandydować autorzy za-

Kandydaci do konkursu muszą zostać zgłoszeni przez inne podmioty:
organizacje obywatelskie, osoby indywidualne, przedstawicieli władz samogazeta gminna nr 1 (47) styczeń 2012

		

Iwona Korzep
Ewa Chodnicka

Formularz należy wypełnić on-line, wydrukować, a następnie przesłać wraz z załącznikami na adres:
Sekretariat Kapituły Dorocznej Nagrody FRDL
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa

ZAPRASZAMY!
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Kurs języka angielskiego w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zaprasza wszystkie
dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.

Ł

ączy on zabawę i naukę z używaniem z komputera. Każde dziecko
może korzystać z kursu samodzielnie.
Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy,
aby uczyło się w bibliotece dwa razy
w tygodniu przez niecałą godzinę,
aby w ciągu kilku miesięcy można
było zobaczyć pierwsze efekty nauki.
Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym
nauczaniem. Składa się z ponad 60
gier edukacyjnych, setek filmów,
piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń
opracowanych przez ekspertów.
Dzieci w świecie FunEnglish.
pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się
bezpośrednio od native speakerów.
Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu
w języku angielskim. FunEnglish.
pl tworzy sytuacje komunikacyjne i
sprawia, że dzieci mówią i myślą w
języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż
w tradycyjnych metodach nauczania.
Kurs składa się z sześciu bloków

podzielonych na 11 podrozdziałów. W
skład każdego podrozdziału wchodzi
gra edukacyjna, krótki film, piosenka
karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20
ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych
w 90% sytuacji komunikacyjnych.
Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć
na pomoc pracowników biblioteki.
A po jego zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat.

Biblioteka otrzymała dostęp do
kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi
w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci
uczestniczące w kursie, będą mogły
także uczestniczyć w specjalnych
konkursach organizowanych przez
FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, która
prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.
Informacji na temat komputerowego kursu FunEnglish.pl udziela: Teresa Zajk, tel. 86/278 27 32, email:
gbpczerwone@gminakolno.pl

Spotkanie opłatkowe strażaków
J

ak co roku strażacy ochtonicy spotkali się przed świętami, by podsumować mijający rok i podzielić
sie opłatkiem. W naradzie uczestniczyli prezesi, naczelnicy oraz
kierowcy z jednostek OSP z gminy Kolno. Odbyło się też posiedzenie zarządu M-G Z OSP w Kolnie.
Podsumowanie działań jednostek
OSP za 2011 rok wyosko ocenił Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Podczas narady strażacy zgłosili wniosek o zniżkę w odpłatności za wynajem remiz dla członków OSP. Zarząd podjął stosowną uchwałę i przekazał wójtowi.
W spotkaniu uczestniczył również
Lech Kowalczyk, komendant w KP
PSP w Kolnie.
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Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
W dniu 15 stycznia 2011r odbył się
po raz czwarty Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego. Zawody organizowane przez Uczniowski Klub
Sportowy „Arkadia Lachowo”, cieszyły się ogromnym powodzeniem.
szyscy, którzy brali udział
okazali się dobrze przygotowanymi zawodnikami. Nastrój zawodów i przygotowane nagrody
sprawiały, że każdy chciał zdobyć
jak najwyższe miejsce. Nagrody
wręczały: Dyrektor Szkoły Jadwiga Filipkowska, radna Gminy Kolno
Pani Katarzyna Radzikowska i Prezes
Uczniowskiego Klubu Sportowego
Arkadiusz Rybak. Całość prowadził
Pan Marek Szymański nauczyciel
w Szkole Podstawowej w Janowie.

W

Wyniki Noworocznego Turnieju
Tenisa Stołowego w Szkole Podstawowej w Lachowie.
Szkoły podstawowe: klasy IV i
młodsi:
I miejsce - Aleksandra Sokołowska SP Czerwone
II miejsce - Kamila Wojsław - SP Lachowo
III miejsce - Karolina Niedziołka - SP
Janowo
I miejsce - Konrad Cwalina - SP Janowo
II miejsce- Jakub Dziczek - SP Czerwone
III miejsce - Konrad Zuzga - SP Ja-

nowo
Szkoły podstawowe: klasy: V-VI
I miejsce - Paulina Grzymała - SP Lachowo
II miejsce- Anna Trzcinka - SP Janowo
III miejsce - Natalia Filipkowska - SP
Lachowo
I miejsce - Robert Sęk - SP Janowo
II miejsce- Sebastian Zduńczyk - SP
Filipki Duże
III miejsce - Nerkowski Tomasz - SP
Lachowo
Gimnazja
I miejsce - Kamila Duda -ZSS w Zabielu
II miejsce- Justyna Cwalina -ZSS w
Zabielu
III miejsce - Justyna Korwek -ZSS w
Zabielu

I miejsce - Dawid Piotrowski - Glinki ( Gimnazjum w Białymstoku)
II miejsce- Roman Bikowski - Gimnazjum Glinkach
III miejsce - Norbert Bogdański Gimnazjum Glinkach
Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Mateusz Rybak - Lachowo
II miejsce- Cezary Kotlewski - Danowo
III miejsce - Rafał Cwalina - Janowo
Open I
I miejsce - Joanna Bazylewicz - Kolno
II miejsce- Agnieszka Chutkowska Zabiele
III miejsce - Monika Bągart - Kolno
I miejsce - Marek Bągart - Kolno
II miejsce- Zbigniew Piotrowski Glinki
III miejsce - Karol Szymański - Janowo
OpenII
I miejsce - Arkadiusz Rybak - Lachowo
II miejsce- Marek Szymański - Janowo
III miejsce - Adam Grzymała - Kumelsk
Zdjęcia z Turnieju można obejrzeć na stronie Szkoły Podstawowej
w Lachowie pod adresem splachowo.ovh.org. lub w podanym linku.
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Bezpieczne ferie z Policją

K

olneńscy policjanci odwiedzają
dzieci w szkołach i przypominają o
różnego rodzaju zagrożeniach z jakimi mogą spotkać się na co dzień i w
czasie ferii zimowych.
Funkcjonariusze kolneńskiej Policji
wspólnie z pracownikiem KRUS-u w
ramach realizowanych działań prewencyjnych „Ferie 2012” przeprowadzili szereg spotkań z uczniami Szko-

ły Podstawowej w Wykowie i Filipkach Dużych. Wspólnie z uczniami
klas I-VI omawiano zagrożenia jakie
mogą czyhać na dzieci podczas zabaw, korzystania z Internetu czy kontaktu z osobą obcą.
Przypomniano także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Omówione również zagrożenia jakie mogą nieść ze

sobą bezpańskie psy. Przećwiczono z
uczniami „pozycję żółwia” chroniącą
przed atakiem psa.
Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem a każdy uczeń
na zakończenie prelekcji otrzymał
materiały edukacyjne-profilaktyczne
oraz odblaski.
KPP w Kolnie
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie

nia 19.11.2011r. w Kolnie odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym. W kategorii dziewcząt zgłosiły się trzy drużyny Mały Płock,
Kolno i Zabiele. Dziewczęta gra-

D

ły systemem „każdy z każdym” .
Na początku między drużynami
odbywają się 3 pojedyncze mecze, a
potem debel. Za wygraną otrzymuje
się 1 pkt. Mecz prowadzony jest do
czterech zdobytych punktów. Nasze
gazeta gminna nr 1 (47) styczeń 2012

oba starcia dziewczęta wygrały 4:0.
Wynik rywalizacji w powiecie:
1 miejsce – PG Zabiele
2 miejsce – PG Mały Płock
3 miejsce – PG Stawiski
Dwie pierwsze drużyny przeszły do kolejnego etapu. Mistrzostwa Grupy Zachodniej odbyły się
dnia 03.12.2011r. w Piątnicy. W zawodach uczestniczyło 12 drużyn
dziewczat. Zawody rozgrywano systemem „do dwóch przegranych”.
Nasze tenisistki wygrały dwa
mecze: z PG Mały Płock 4:0 i PG
Kołaki Kościelne 4:2, przegrał natomiast po bardzo zaciętej walce z
PG Wizna 4:3 i PG Radziłów 4:0.
Ostatecznie dziewczęta zajęły VII
miejsce, z którego były bardzo zadowolone.Skład drużyny: Kamila Duda,
Karolina Krasińska, Aleksandra Kowalczyk, Karolina Chudzik
		
Agnieszka Chutkowska
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Posłuchaj. Pomyśl. Pracuj!
P

rojekt „Posłuchaj.
Pomyśl.
Pracuj!”
jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie społeczeństwa z zakresu
informacji o szkoleniach i możliwościach
dotyczących
uzyskania kwalifikacji i stwarzania własnych firm.
Sytuacja obecna. Osoby bezrobotne nie do
końca wiedzą, z jakich
form pomocy mogą
korzystać, gdzie powinny się udać oraz na
jakie wsparcie materialne i psychologiczne
mogą liczyć. Dlatego
projekt „Posłuchaj. Pomyśl. Pracuj! Ma na celu pomóc w aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy, w szczególności tych
po 50 roku życia, gdyż w ich przypadku zatrudnienie jest trudniejsze.
Mają się temu przysłużyć audycje informacyjne z udziałem nie tylko ekspertów, ale także osób, które
były w podobnej sytuacji, a rozpoczęły realizację własnego przedsięwzięcia (pomysłu na działalność).
Jednym ze sposobów zmiany obecnej sytuacji jest ukazanie możliwości przekwalifikowania zawodowego
oraz wykorzystania pozyskiwanych
umiejętności między innymi w po-

szukiwaniu zatrudnienia lub zakładaniu działalności gospodarczej.
Takim sposobem promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej ludności jest projekt: „Posłuchaj. Pomyśl. Pracuj!”
Projekt zawiera:
Cykl audycji informujących o
szkoleniach i możliwości uzyskania
kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia
emitowane będą na antenie Radia Nadzieja w każdy wtorek od 24.01.2012
do 13.03.2012 roku o godzinie 13.30.
Audycje emitowane będą w ciągu
3 miesięcy: w styczniu zostaną wyemitowane 2 audycje, w lutym 4,

natomiast w marcu 2.
Cykl audycji informujących o zakładaniu
własnej
działalności
gospodarczej
emitowane będą w każdy
piątek od 27.01.2012
do 16.03.2012 roku
o
godzinie
13.30.
Audycje
emitowane
będą w ciągu 3 miesięcy: w styczniu zostanie
wyemitowana
1 audycja, w lutym 4,
natomiast w marcu 3.
Cykl audycji podsumowujących
każdy tydzień emisji emitowane będą
w każdą niedzielę od 29.01.2012 do
18.03.2012 roku o godzinie 13.30.
Audycje emitowane będą w ciągu 3 miesięcy: w styczniu zostanie wyemitowana 1 audycja, w
lutym 4, natomiast w marcu 3.
Pragniemy, aby jak najwięcej osób
dowiedziało się o przedsięwzięciu
dlatego na antenie radia w dniach
17.07.2012r. - 23.01.2012r. zostaną
wyemitowane spoty zapowiadające realizację projektu, natomiast w
dniach 23.01.2012r. - 18.03.2012r. spoty promujące realizację projektu.
źródło:radionadzieja

ŻYCZENIA

Każdej Babci i Dziadkowi
życzymy pociechy z wnucząt
oraz byście jak najdłużej
cieszyli się ich uśmiechem.
Niech Wasza życiowa mądrość i doświadczenie
będą dla nich drogowskazem.
Wnuczęta, niech Dzień Babci i Dzień Dziadka
trwa w waszych sercach przez cały rok!
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Sukcesy siatkarzy z gimnazjum w Zabielu
W dniu 13.11.2011r. w ZSS w Zabielu odbyła się Powiatowa Gimnazjada
Siatkówki
chłopców.
Do rywalizacji stanęły 3 drużyny, systemem „każdy z każdym”.
ajciekawszy mecz nasi chłopcy rozegrali z Małym Płockiem, bowiem drugi set zakończył
się wynikiem 33:31! Ostatecznie
nasi chłopcy wygrali oba mecze 2:0.
Wynik rywalizacji powiecie:
1 miejsce PG Zabiele
2 miejsce PG Kolno
3 miejsce PG Mały Płock
Nasi siatkarze przeszli do kolejnego etapu rozgrywek, reprezentowali
powiat kolneński w półfinale grupy
zachodniej województwa podlaskiego. Rozgrywki te odbyły się w Grajewie 03.12.20101r. Nasz zespół dwa
mecze przegrał 2:0 z PG 1 Grajewo i PG 3 Grajewo, a wygrał mecz
z PG Miastkowo. Do finału grupy
awansowały dwie pierwsze drużyny.

N

Wynik rywalizacji w półfinale grupy
zachodniej:
1 miejsce PG 1 Grajewo
2 miejsce PG 3 Grajewo
3 miejsce PG Zabiele
4 miejsce PG Miastkowo
Reprezentacje Gimnazjum w Za-

bielu: Mateusz Rejka – kapitan, Łukasz Kozioł, Adrian Jermacz, Norbert
Kajko, Szymon Marchewka, Mateusz Sielawa, Kamil Pisiak, Krystian
Smaka, Wojciech Bazydło, Sylwester Chmielewski, Krystian Samul.
		
Grzegorz Serafin

1 miejsce PG Zabiele
2 miejsce PG Kolno
3 miejsce PG Mały Płock
Nasze siatkarki przeszły do kolejnego etapu rozgrywek, reprezentowały
powiat kolneński w półfinale grupy zachodniej województwa podlaskiego.
Rozgrywki te odbyły się w Grajewie 06.12.20101r. Nasz zespół

pokonał 2:0 dwa gimnazja: PG
1 Łomża i PG 1 Grajewo, przegrał natomiast z PG 3 Grajewo.
Ostatecznie dziewczęta zajęły II
miejsce i wspólnie z PG 3 Grajewo awansowały do kolejnego etapu.
Mistrzostwa Grupy Zachodniej
województwa podlaskiego, odbył się
13.12.2011r w Szepietowie. Dziewczęta jeden mecz wygrały i jeden
przegrały, ostatecznie zajmując III
miejsce. Do finału woj. podlaskiego
awansowały dwie pierwsze drużyny.
Wynik rywalizacji w Grupie Zachodniej:
1 miejsce – PG 3 Grajewo
2 miejsce – PG Szepietowo
3 miejsce – PG Zabiele
4 miejsce – PG Czyżew
Reprezentacje Gimnazjum w Zabielu: Iza Wieczorek (kapitan), Sylwia Chilińska, Justyna Korwek,
Magda Cwalina, Ewelina Kordal,
Natalia Banach, Monika Obrycka, Joanna Sekścińska, Małgorzata Góralczyk, Paulina Karwowska, Aleksandra Kordal , Katarzyna Podeszwik,

Po raz dziesiąty najlepsze w powiecie!
W
dniu 12.11.2011r. w ZSS w
Zabielu odbyła się Powiatowa
Gimnazjada Siatkówki dziewcząt.
Do rywalizacji stanęły 3 drużyny.
Nasze siatkarki nie okazały się
jednak gościnne i po raz dziesiąty już zajęły I miejsce w powiecie.
Dziewczęta dwa mecze wygrały 2:0.
Wynik rywalizacji powiecie:

Agnieszka Chutkowska
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchni
Rodzaj
planie
wywoławcza
wadium
położenia
KW
a (ha)
nieruchomości zagospodarowania
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
1

2

dz. 88/1 – wieś
33063
Górskie

3
Ogółem:
0,3300ha

4

5

6

7

użytków
gruntowych:
RVIb-0,1046
RV-0,2254

gruntowa

Brak planu

2000

15.500,00

Przetarg odbędzie się w siedzibie
Urzędu
Gminy
Kolno,20,
ul. Wojska
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul.
Wojska
Polskiego
00
Polskiego
20,
w
pokoju
214, dnia
w pokoju 214, dnia 1 marca 2012 r. o godzinie 10 .
1 marca 2012 r. o godzinie 10.00

Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia: Warunki przystąpienia do przetargu

i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są1.do wniesienia
wadium w
Osoby zamierzające
wziąć
pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 24.02.2012r. włącznie, naudział
rachunek
Urzędu
Gminy
w przetargu, zobowiązane
Kolno Nr 52 8754 0004 0000 3115 2000 0070 (Bank Spółdzielczy
Kolnie).
są dow wniesienia
wadium w pie2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podleganiądzu
przedłożeniu
(PLN), komisji
najpóźniej do dnia
przetargowej przed otwarciem przetargu.
24.02.2012r. włącznie, na rachunek
Urzęduzostanie
GminynaKolno
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczane
poczetNr 52 8754
0000
2000 0070 (Bank
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium0004
zwraca
się3115
niezwłocznie
w Kolnie).
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. Wadium przepada wSpółdzielczy
razie uchylenia
się
2. Dowód wniesienia wadium przez
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
uczestnika
przetargu
4. Przetarg zostanie uznany za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników
zaoferuje
co podlega przedłożeniu
komisji
przetargowej
przed
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
otwarciem
przetargu.
5. Minimalna
wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
3. Wadium
wpłacone
przez uczestnika,
który przetarg
wygra nieruchomości,
zaliczane zostanie
na poczet
ceny nabycia
6. Koszty
sporządzenia
umowy przenoszącej
własność
ponosi
nabywca.
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu
przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu noDodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
tarialnego.
telefonicznie:
278 9131.
4. Przetarg
zostanie 86
uznany
za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
6. Koszty
sporządzenia
umowy2012
przenoszącej
własność nieruchomości,
Kolno,
dnia 10 stycznia
r.
zapraszam do ponosi
udziałunabywca.
w przetargu
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie: 86
278 9131.
Kolno, dnia 10 stycznia 2012 r.			
zapraszam do udziału w przetargu
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OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz.
880); z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr
75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz.
871, z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno
uchwały nr XV/71/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, dotyczącej części terenów wsi Borkowo,
przyjętego uchwałą Nr IV/11/07 Rady Gminy Kolno z dnia 23 stycznia 2007 roku.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20 pokój nr 218 w terminie do dnia 3 lutego 2012 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zmiana ww. planu dotyczy tylko terenu istniejącej szkoły - oznaczonego symbolem „1 UO

OGŁOSZENIE
Starostwo Powiatowe w Kolnie uprzejmie informuje, że z dniem 01 lutego 2012 roku
nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych, wynikający z ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (t.j.: Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), będzie w całości sprawowany przez tutejszy urząd, bez udziału Nadleśnictwa Łomża i Nadleśnictwa Nowogród.
Wobec powyższego w sprawach, związanych z prowadzeniem zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w szczególności dotyczących:
1. zachowania w lasach roślinności leśnej i prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z aktualną dokumentacją urządzeniową (do wglądu w tutejszym organie),
2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach - w okresie do 5 lat od
usunięcia drzewostanu,
3. pielęgnowania i ochrony lasów , w tym również ochrony przeciwpożarowej,
4. przebudowy drzewostanu, w zakresie wskazanym w uproszczonych planach urządzenia lasu lub
decyzji Starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
5. racjonalnego użytkowania lasu, m.in. poprzez pozyskiwanie drewna w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasów,
6. zmiany lasu na użytek rolny,
7. przestrzegania obowiązku ocechowania pozyskanego drewna i wystawienia dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna przez tutejszy organ - na wniosek właściciela lasu,
8. pozyskiwania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty
(przedwczesny wyrąb)
należy zwracać się niezwłocznie do Starostwa Powiatowego w Kolnie, ul. 11 Listopada 1, Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska - pokój 222 i 203, teL. 86 278 48 85.
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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

