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Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności Wójta
gminy Kolno za okres od 20 stycznia
2012 r. do 20 lutego 2012 r.
Rewolucja śmieciowa
>> str. 6

Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły
>> str.7

II Bal Charytatywny w Zabielu

		

>> str.11

W okresie od ostatniej sesji wydałem
12 zarządzeń, które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwal
rady gminy
- ustalenia układów wykonawczych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego na 2012 r.
- zmian w budżecie gminy Kolno
-planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez
szkoły.
- zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- zmian i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
- Po przeprowadzonej kontroli przez

Urząd Marszałkowski na konto Urzędu
Gminy wpłynęły środki pochodzące z
Unii Europejskiej w kwocie 181 117 zł
przyznane na budowę boiska sportowego w Lachowie
- Dokonałem otwarcia ofert w organizowanym przetargu na remont świetlic
wiejskich w miejscowościach Gorskie
i Wykowo. W przetargu wzięło udział
19 firm. Aktualnie trwają prace komisji
przetargowej dokonującej wyboru oferty.
- Ogłosiłem przetarg nieograniczony,
który odbędzie się 2 marca br. na sprzedaż działki oznaczonej nr 88/1 o pow.
0,33 ha położonej we wsi Górskie. Cena
wywoławcza to 15 500 zł.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwaly podlegające publikacji przekazano do Redakcji dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama,
Wójt gminy Kolno

ŻYCZENIA

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
jak najwięcej uśmiechu
i pogody ducha na każdy dzień
życzy
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno

Ferie zimowe w Centrum Kultury
>> str.12

Dzień Babci i Dziadka w Lachowie
		
>> str.14
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Gmina Kolno świętowała jubileusz 20 -lecia
28 lutego 2012 roku, dokładnie w 20. rocznicę
pierwszego posiedzenia
radnych gminy Kolno
na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni
wszystkich kadencji.
Tym
symbolicznym
spotkaniem w Dworze
Rogiński w Zabielu
Gmina Kolno świętowała jubileusz 20 – lecia.
Wyjątkowo zasłużonym
w działanie na rzecz
rozwoju gminy Kolno
po raz pierwszy wręczono nagrody – Kryształy Gminy Kolno.

Z

aproszenie
do
wspólnego świętowania przyjęli radni od
I do VI kadencji, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Kolno, dyrektorzy jednostek podległych
oraz szkół z naszej gminy, radni
powiatu kolneńskiego reprezentujący gminę Kolno oraz burmistrzowie i wójtowie z sąsiednich gmin.
Wszystkich powitał Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno. W sposób szczególny
przywitani zostali radni pierwszej
kadencji. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych radnych,
sołtysów, pracowników urzędu.
Gmina Kolno powstała dzięki inicjatywie grupy ludzi, którzy w kilka
miesięcy po wprowadzeniu reformy
samorządowej, postanowili walczyć
o odrębność gminy wiejskiej. Z takim
wnioskiem do ówczesnego burmistrza
Kolna pana Józefa Stanisława Szymanowskiego zwróciła się grupa radnych
z okręgów wyborczych wiejskich.
Po konsultacjach przeprowadzonych
w 45 wsiach i 5 zakładach pracy na terenie miasta okazało się, że zdaniem
większości wyborców gmina typowo
rolnicza i miasto będą z powodzeniem
funkcjonować jako odrębne jednostki.
Podzielenie dotychczasowej gminy
Kolno na miasto Kolno i gminę Kolno
w skład której weszło 45 sołectw stało
się faktem 28 czerwca 1991 roku, kiedy to radni Kolna podjęli uchwałę nr
XII/76/91 w sprawie podziału gminy.

- Pierwsza sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 28 lutego 1992 roku.
Pierwszym przewodniczącym rady
gminy został wtedy pan Zygmunt
Mrozik, wiceprzewodniczącym pan
Mirosław Wszeborowski, a delegatem do sejmiku samorządowego pan
Stanisław Przytuła. Na drugiej sesji
11 marca 1992 roku radni wybrali
na wójta gminy pana Henryka Dudę.
Członkami zarządu gminy zostali:
Adam Chodnicki, Antoni Długozima,
Janusz Filipkowski oraz Mirosław
Wszeborowski. Na następnej sesji
w marcu na wójta gminy Kolno wybrano pana Henryka Dudę – mówił
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
– Dziś z tego miejsca chcę w imieniu
wszystkich mieszkańców gminy bardzo serdecznie podziękować byłemu
wójtowi oraz radnym poprzednich
kadencji za wszystkie dokonania.
Od 2006 roku mam zaszczyt pełnić
funkcję wójta gminy Kolno. Wspólnie z radnymi robimy wszystko, by
wykorzystać szansę, jaką dają samorządom unijne programy. Jestem
dumny z naszej gminy i myślę, że
dziś każdy z nas tu obecnych może
czuć satysfakcję z tego, że dołożył
cegiełkę do budowania gminy Kolno.
Uroczysta sesja była okazją do
wręczenia nagród szczególnie zasłużonym. Kryształy Gminy Kolno
trafiły do Henryka Dudy i Tadegazeta gminna nr 2 (48) luty 2012

usza Klamy, Haliny Mrozik, wdowy po Zygmuncie Mrozik - pierwszym przewodniczącym rady gminy
Kolno oraz do przewodniczących
kolejnych kadencji, Danuty Siwik,
Sekretarz Gminy Kolno, Jerzego
Piaskowskiego, emerytowanego pracownika Urzędu Gminy Kolno, Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP w Kolnie, Stefana
Wykowskiego sołtysa wsi Wykowo.
Gratulacje z okazji jubileuszu
wszystkim
mieszkańcom
gminy Kolno na ręce wójta Tadeusza
Klamy złożyli: Andrzej Duda,
burmistrz Kolna i Henryk Duda,
starosta
powiatu
kolneńskiego.
Ze specjalnie na tę okazję przygotowanym repertuarem wystąpił
zespół „Czerwieniacy”, który w
kilku satyrycznych zwrotach podsumował
działanie
samorządu.
Na zakończenie nadzwyczajnej
sesji Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy Kolno
przedstawił multimedialną prezentację
„XX-lecie Gminy Kolno”.
Na 130 slajdach ze zdjęciami i
opisami zawarte były najważniejsze dokonania i osiągnięcia w minionym dwudziestoleciu ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji zrealizowanych od 1992 roku.

WYDARZENIA

4

Nadzwyczajna sesja 28 lutego 2012 roku

Halina Mrozik wdowa po Zygmuncie Mrozik pierwszym Przewodniczącym Rady
Gminy Kolno odbiera podziękowania.
Przewodniczący Wojciech Jermacz wręcza
kryształ pierwszemu wójtowi gminy Kolno panu
Henrykowi Dudzie

Wojciech Jermacz, przewodniczący rady VI kadencji
odbiera podziękowanie z rąk wójta Tadeusza Klamy

Wójt Tadeusz Klama odbiera pamiątkowy grawerton z rąk burmistrza Kolna Andrzeja Dudy.

Wójt Tadeusz Klama sklada podziękowania panu
Jerzemu Piaskowskiemu
Danuta Siwik, Sekretarz Gminy odbiera kryształ z rąk wójta Tadeusza Klamy.

Więcej zdjęć z sesji autorstwa
pana Sylwestra Nicewicza
na stronie internetowej
www.gminakolno.pl

W trakcie nadzwyczajnej sesji wystąpił zespół
„Czerwieniacy”.

Radni Gminy Kolno wpisują się do Księgi Pamiątkowej.

Radni Gminy Kolno I kadencji

Radni Gminy Kolno I kadencji

gazeta gminna nr 2 (48) luty 2012
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Wszystkie awarie udało się usunąć
Od początku roku pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
aż siedem razy borykali się z usuwaniem awarii sieci wodociągów
w naszej gminie. Powodem większości był srogi mróz, on też bardzo utrudniał prace naprawcze.
ajtrudniejsze okazało się usunięcie awarii przyłącza wodociągowego w miejscowości Truszki Kucze.
Zamarzło ono na długości ok. 10 metrów. Pracownicy borykali się z tym
problemem przez trzy dni. Zamarznięty grunt okazał się barierą trudną
do pokonania. By dostać się do zakopanych w ziemi rur trzeba było użyć .
Wszystkim zależało na czasie, bo chodziło nie tylko o dostęp do wody, ale
także o jak najszybsze
przywrócenie do stanu przejezdności rozkopanej
drogi, którą to odbierane było mleko
z pobliskich gospodarstw. Łatwo nie
było, ale najważniejsze, że się udało.
Najwięcej, bo aż trzy awarie, wystąpiły na sieci wodociągów w Zabielu. Jedna z akcji usuwania awarii była
szczególnie trudna, bo przy padającym śniegu i silnym wietrze. Trzeba
było naprawiać wodociąg i uważać
na samochody jeżdżące droga wojewódzką. W tak trudnych warunkach z
pomocą pracownikom ekipy remonto-

N

Usuwanie awarii w Kumelsku
wej przyszli wtedy dwaj radni gminy:
Jan Pieklik i Marek Bazydło z Zabiela.
W Kumelsku ostrych mrozów
nie wytrzymało przyłącze, awarii uległ również zdrój uliczny.
Awaria
przyłącza
wystąpiła również na sieci w Lachowie.
Poza usuwaniem awarii w mroźne dni pracownicy zajmowali się
też
wymianą wodomierzy. Niskie
temperatury sprawiały, że nieza-

bezpieczony należycie wodomierz
ulegał zniszczeniu. Od początku
tego roku na nowe trzeba było wymienić
piętnaście
wodomierzy.
Wszystkim odbiorcom wody przypominamy o zabezpieczaniu wodomierzy przed mrozem i o należytym
ich użytkowaniu, bo tylko to uchroni
ich przed koniecznością przeprowadzenia wymiany wodomierzy i ponoszeniem kosztów z tym związanych.

Poezja Brzechwy i Tuwima - konkurs

minna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zaprasza najmłodszych czytelników do uczestnictwa
w IV Edycji Konkursu Recytatorskiego, pt.: „Poezja Brzechwy i Tuwima
wśród najmłodszych”.
Celem konkursu organizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czerwonem jest: popularyzowanie

G

twórczości Jana Brzechwy i Juliana
Tuwima, rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie dzieci poezją. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów klas 0-I i będzie miał formę
prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy lub Juliana
Tuwima.
Przebieg konkursu jest dwustopniowy: I etap: eliminacje środowiskowe w szkołach podstawowych
gminy Kolno. II etap: do eliminacji
gminnych każda szkoła typuje po 2
uczestników w każdej z kategorii.
Konkurs zostanie przeprowadzony w
dwóch kategoriach: uczniowie klasy 0
i uczniowie klasy I
Do eliminacji gminnych biblioteka
typuje po dwóch uczestników w każgazeta gminna nr 2 (48) luty 2012

dej kategorii. Komisja może przyznać
trzy nagrody i dwa wyróżnienia w
każdej z kategorii. Decyzja komisji
jest ostateczna i niepodważalna. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Eliminacje środowiskowe w szkołach należy przeprowadzić do 26
marca 2012 roku, formularze zgłoszeniowe uczestników eliminacji gminnych należy kierować na adres: GBP
w Czerwonem, Czerwone 57, 18-500
Kolno lub drogą elektroniczną gbpczerwone@gminakolno.pl Eliminacje
gminne konkursu odbędą się 29 marca 2012 roku o godz. 10.00 w GBP w
Czerwonem.
Szczegóły na www.biblioteki.gminakolno.pl
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Rewolucja śmieciowa
Cała Polska dołącza do Europejskiego standardu zaagospodarowania śmieci komunalnych.

trybu uiszczania opłaty
→ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

zanowni
Mieszkańcy
Gminy
Kolno,
w dniu 1 stycznia 2012r. weszła w
życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw.
Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy
na wprowadzenie nowego systemu
gospodarki odpadami i zgodnie z zapisami ustawy rozpoczęto przygotowania do zmian, które dla wszystkich
wejdą w życie od dnia 1 lipca 2013r.

Obowiązki mieszkańców:

S

 złożenie do wójta deklaracji o wysokości opłaty,
 ponoszenie opłaty za każdy miesiąc , w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec

Obowiązki Gminy wynikające z
ustawy:
 zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 zorganizowanie przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych
 podpisanie umowy z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu na
odbieranie odpadów,
 podjęcie uchwały w sprawie nowego Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy – akt pra-

wa miejscowego,
 podjęcie uchwały w sprawie:
→ dokonania wyboru jednej z określonych metod ustalenia opłaty za odpady (liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilość
zużytej wody z danej nieruchomości
lub powierzchni lokalu mieszkalnego)
→ ustalenia stawki opłaty – nieruchomość zamieszkała, niezamieszkała oraz selektywna zbiórka odpadów
→ ustalenia częstotliwości, terminu i

Wszystkie obowiązki wprowadzenia nowego systemu zbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych wprowadza nam ustawa.
Jeśli nasza gmina nie wykona obowiązku zorganizowania odbioru
odpadów komunalnych od mieszkańców będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości od 10 tys. zł do
50 tys. zł, a niewykonane obowiązki wprowadzenia nowego systemu przejmie zastępczo Wojewoda.

Informujemy, że wszystkie podpisane umowy na wywóz nieczystości
stałych obowiązują do dnia 1 lipca
2013r.
inspektor Joanna Gromadzka
Referat Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Gminy Kolno

Żurawie już przyleciały

Pod koniec lutego panu Sylwestrowi Nicewiczowi na polach pod Zabielem udało się sfotografować pierwsze żurawie
gazeta gminna nr 2 (48) luty 2012
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Uchwała o zamiarze likwidacji szkoły
Uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych podjęli na sesji 20
lutego radni gminy Kolno. Główną
przesłanką do likwidacji tej szkoły
jest mała liczba dzieci i wysokie koszty utrzymania placówki. Uchwałę
przyjęto przy trzynastu głosach „za”
oraz jednym głosie wstrzymującym.
a samym początku sesji sołtys
wsi Filipki Małe pan Stanisław
Antoszewski pytał, dlaczego przed
podjęciem decyzji o likwidacji szkoły
nie było rozmów z rodzicami uczniów.
- Takie spotkanie odbędzie się
w szkole środę - wyjaśniał Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
- To uchwała o zamiarze likwidacji, bez niej wójt nie miałby podstaw do prowadzenia konsultacji
– dodał Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno.
Szczegółowe uzasadnienie do tej
uchwały przeczytał zebranym Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w
Kolnie. Wynikało z niego, że podjęcie przez Radę Gminy uchwały w
sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Filipkach Dużych
jest uzasadnione bardzo małą liczbą
uczniów oraz dużymi kosztami utrzymania szkoły w porównaniu do liczby
uczęszczających uczniów. Z przedstawionych danych wynika, że przy
średniorocznej liczbie 26 uczniów
oraz przy obecnym zatrudnieniu (9
nauczycieli, w tym 4 pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych)
roczny koszt w przeliczeniu na jed-

N

nego ucznia wynosi 14 449, 50 zł.
Po likwidacji Szkoły Podstawowej
w Filipkach Dużych, Gmina zapewni
uczniom ze zlikwidowanej placówki możliwość kontynuowania nauki
w Szkole Podstawowej w Lachowie
Po przyjęciu uczniów ze szkoły w
Filipkach Dużych w Szkole Podstawowej w Lachowie zwiększeniu ulegnie tylko liczba dzieci w oddziałach.
Likwidacja
szkoły
w
Filipkach
Dużych
przyniesie 475 tys. zł oszczędności.
Zamiar likwidacji szkoły pozytywnie zaopiniowały związki zawodowe działające w oświacie.
Te same argumenty zostały powtó-

rzone rodzicom uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Filipkach Dużych w
trakcie spotkania, które odbyło się 22
lutego. Z mieszkańcami rozmawiali:
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno,
Wojciech Jermacz, przewodniczący
rady gminy Kolno oraz Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.
Zamiar likwidacji szkoły w Filipkach Dużych to pierwsza tego typu
decyzja podjęta przez radnych gminy
od wielu lat. W planach na najbliższe
lata jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie i utworzenie tu
zespołu szkół: podstawowej i gimnazjum, tak jak to funkcjonuje w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu.

Zza kurtyny - tajemnice teatru
P

rojekt
o
takim tytule
dostał
dofinansowanie w kwocie
50000 zł w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.
Główny jego celem jest aktywizacja edukacyjna i kulturalna dzieci i
młodzieży z obwodu szkolnego obej-

mującego gimnazjum w Glinkach
oraz szkoły podstawowe w Filipkach Dużych, Lachowie i Wykowie.
Młodzi adepci sztuki teatralnej
będą mieć zajęcia z technik aktorskich takich jak dykcja, impostacja, ruch sceniczny, interpretacja
tekstu i animacja lalką teatralną.
Podczas warsztatów okołoteatralnych nauczą się adaptacji tekstu i
napiszą własny scenariusz, wykonają scenografię i lalki oraz przygotują oprawę muzyczną spektakli.
gazeta gminna nr 2 (48) luty 2012

15-osobowa grupa dzieci i młodzieży
spędzi też owocnie czas na trzydniowym biwaku szkoleniowym oraz będzie wyjeżdżać na spektakle i warsztaty do profesjonalnych teatrów lalek.
Na zakończenie projektu zostaną pokazane
szerokiej publiczności
przygotowane
spektakle.
Projekt, który będzie realizowany
w okresie od kwietnia do września
2012 r. został opracowany przez Kazimierza Kotra i Kazimierza Korzepa.
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KONKURS O GMINIE KOLNO
„2O-Lecie powstania Gminy Kolno”
„Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć,
ale gniazdo tylko jedno”
Oliver Wendel Holmes

ORGANIZATOR Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
PATRONAT Wójt Gminy Kolno
PARTNER Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
CELE KONKURSU
•,promowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat gminy, w której mieszkają, a szczególnie jej tradycji,
historii oraz walorów przyrodniczych i kulturowych,
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej,
•budzenie szacunku dla dziedzictwa „Małej Ojczyzny”,
ZASADY KONKURSOWE
1.Konkurs adresowany jest do mieszkańców Gminy Kolno.
2.Konkurs składa się z trzech oddzielnych części: teoretycznej, plastycznej i muzycznej.
3.W ramach części teoretycznej dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu gminy Kolno zostanie
przeprowadzony pisemny test konkursowy na temat: struktura gminy, historia i walory przyrodnicze, położenie geograficzne, obszar i ludność, jednostki organizacyjne gminy, oświata, zabytki architektury.
4.Do testu z wiedzy o Gminie Kolno każda szkoła podstawowa z terenu gminy Kolno może zgłosić po 3
uczestników.
5.Konkursy plastyczne i muzyczne zostaną przeprowadzone w 2 kategoriach wiekowych:
•Kat. I - uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
•Kat. II - młodzież oraz osoby dorosłe.
6.Konkurs plastyczny, pt.: Artystyczna wizja Gminy Kolno – technika dowolna, np. : obraz, rysunek, akwarela, grafika, plakat, rzeźba. Uczestnik może dostarczyć 1 pracę w wybranej technice.
7.Konkurs muzyczny, pt.: Muzycznie o Gminie Kolno – prezentacja 1 piosenki tematycznie związanej z Gminą Kolno.
PRZEBIEG KONKURSU
1.Uczestnicy konkursu z wiedzy przystępują do pisemnego testu, którego treść jest zgodna z tematyką dotycząca Gminy Kolno. Na rozwiązanie testu przewiduje się 60 min.
2.Testy konkursowe zostaną ocenione, według przygotowanego klucza, przez powołaną komisję oceniającą.
3.Przewiduje się następujące zasady nagradzania oraz wyróżniania:
•laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy
•pozostałym uczestnikom zostaną wręczone dyplomy podziękowania
•decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna
• nagrody funduje Wójt Gminy Kolno.
TERMINARZ KONKURSU
1.Zgłoszenia uczestników (formularze zgłoszeniowe) przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia 2012 r.
2.Deklaracje przystąpienia do konkursu należy kierować na adres Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Czerwone 57, 18-500 Kolno lub drogą elektroniczną gbpczerwone@gminakolno.pl
Formularz deklaracji jest dostępny w siedzibie organizatora konkursu, bądź (do pobrania w formie pliku)
na stronie internetowej www.biblioteki.gminakolno.pl
3.Prace plastyczne należy dostarczyć do 14 maja 2012 r. do godz. 15.00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem.
4.Test z wiedzy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych odbędzie się 15 maja 2012 r. o godz. 10.00 w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kolno, ul. Sienkiewicza 5.
5.Prezentacja konkursowa zespołów bądź solistów odbędzie się dnia 16 maja 2012 r. o godz. 10.00 w Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
6.Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się 22 maja 2012 r. o godz. 10.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Kolno , ul. Sienkiewicza 5.
Więcej szczegółów na www.gminakolno.pl oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
ZAPRASZAMY!
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Z najlepszymi życzeniami i wyrazami szacunku
„Wiek dojrzały – to wiek, w którym jeszcze ciągle jesteśmy młodzi,
ale już ze znacznie większym wysiłkiem”. ( Janina Ipohorska)
myślą o tych wciąż młodych duchem, ale już dojrzałych mieszkańcach naszej gminy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle oraz
Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie zorganizowali w dniu 18 lutego 2012r. obchody Dnia Seniora.
Przybyłych do Szkoły Podstawowej
w Borkowie – emerytów, rencistów
i inwalidów przywitał Wójt Gminy
Kolno p. Tadeusz Klama, który złożył
seniorom serdeczne życzenia i zadeklarował, że zorganizowane w tym
roku po raz pierwszy święto będzie
obchodzone corocznie i już z góry zaprosił wszystkich na spotkanie za rok.
Życzenia i wyrazy szacunku złożył także przewodniczący Rady
Gminy Kolno Wojciech Jermacz
oraz proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Borkowie ks. Krzysztof Wróblewski.
Po tej części oficjalnej nastąpiła
prawdziwa uczta duchowa – wystę-

Z

py artystyczne dzieci ze szkoły w
Borkowie, koncert i występ kabaretowy w wykonaniu zespołu „Sami
Swoi z KOKIS oraz występ zespołu
„Czerwieniacy” w rytm ich piosenek cała sala włączyła się do śpiewu.
Występy artystyczne – to jeszcze
nie koniec atrakcji przygotowanych
na tą uroczystość, po koncercie wszyscy – seniorzy i artyści – zostali zaproszeni na kawę lub herbatę i pyszne
ciasto przygotowane przez panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Borkowa.

Uczestnicy spotkania pragną serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Kolno p. Tadeuszowi Klamie za
zorganizowanie tak pięknej uroczystości. Choć ich aktywność zawodowa już się skończyła, seniorzy
poczuli się dowartościowani, doznali wiele ciepła i serdeczności, a
tego ludzie starsi bardzo potrzebują.
Marcin Sekściński
dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle

Etnologowie przyjadą do nas latem
I

nstytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzi w latach 2012/2013
w gminach Kolno i Nowogród badania etnograficzne. Dotyczyć one będą
sposobów wartościowania i tworzenia
lokalnego dziedzictwa materialnego,
a także współczesnej konsumpcji,
kupowania i użytkowania dóbr. Badaczy zainteresują szczególnie zjawiska
społeczne, które wynikają ze spotkania tradycji z nowoczesnością, transmitowaną przez media, podróże czy
różnego rodzaju handlowe wymiany.
Grupa badawcza, złożona początkowo z ośmiu osób (od końca roku 2012
być może poszerzona do czternastu)
planuje cztery wyjazdy terenowe, z
których pierwszy przypadnie na lato
2012. Badacze zamierzają przede
wszystkim prowadzić otwarte rozmowy, w ramach których postarają się
poznać stosunek mieszkańców gmin
do lokalnej kultury materialnej, zebrać

anonimowe opinie, przemyślenia,
wspomnienia, dowiedzieć się o umiejętnościach, osiągnięciach, pomysłach.
Z pewnością nie będą to badania ankietowe, charakterystyczne dla marketingu czy spisów powszechnych,
zatem młodzi badacze z pewnością
bardzo docenią gościnność czytelników, ich gotowość do miłej i otwartej
pogawędki, o co też serdecznie proszą.
Dzięki krótkim wstępnym badaniom warszawscy etnologowie zadziwili się nieznanym jeszcze szerzej
lokalnym dziedzictwem kulturowym,
charakteryzującym tereny w okolicy
Kolna i Nowogrodu. Zdumiała ich
również otwarta i wspierająca postawa lokalnych władz i mediów. Interesujące wydały im się szczególnie
kreatywność mieszkańców tych ziem,
ich umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów, pomysłowość,
a także głęboka wiedza na temat tradycji i historii rodzinnych i regionalgazeta gminna nr 2 (48) luty 2012

nych. Bez wątpienia na tle innych regionów, które dotychczas badał Instytut, ziemia Kolneńska wydaje się pod
tym względem niezwykle wyróżniać.
Po przeprowadzeniu badań uczestnicy przygotują na ich podstawie teksty
opisujące indywidualnie opracowane
tematy. Materiały uzyskane podczas
badań terenowych zinterpretują i opiszą przy wykorzystaniu najważniejszych teorii z zakresu antropologii
kulturowej, również tych najnowszych, pozwalających na zrozumienie
związku współczesności z globalnymi procesami a zarazem z tradycją.
Jeśli więc w letnich miesiącach
czytelnicy napotkają intensywnie pracujących młodych badaczy, poszukujących rozmówców, bardzo prosimy
o udzielenie im wsparcia i pomocy.
Piotr Cichocki
Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
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Pan Grzegorz Pikuliński w fotelu wójta
Na co dzień zajmuje się chłodnictwem, klimatyzacja i wentylacją.
Z wykształcenia jest inżynierem po
Politechnice Białostockiej. Przez
kilka godzin, Grzegorz Pikuliński z
Kolna pełnił obowiązki wójta gminy Kolno, bo wygrał to w licytacji
w trakcie II Balu Charytatywnego.
adeusz Klama, wójt gminy Kolno, już po raz drugi „oddał” swój
fotel, by wspólnie z tym, kto zechce
w nim zasiąść, wesprzeć Klub Wolontariusza działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy w Kolnie.
Dzień pracy w charakterze wójta
pan Grzegorz rozpoczął od rozmowy w cztery oczy z wójtem Tadeuszem Klamą.
Następnie uczestniczył w naradzie
kierowników referatów w Urzędzie
Gminy i dyrektorów jednostek podległych. Jednodniowy wójt dowiedział
się jakie inwestycje zostały zrealizowane w gminie, a jakie są w planach, czym zajmują się pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej,
a czym Sekretarz i Skarbnik Gminy.
Józef Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Kolnie obszernie przedstawił wszelkie zagadnienia związane z oświatą.
Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
zdał relację z miesiąca funkcjonowania
tej nowej jednostki. Teresa Zajk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

T

w Czerwonem mówiła o roli biblioteki i współpracy z innymi jednostkami.
Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy społecznej poza
omówieniem podstawowych zadań
ośrodka wyjaśniła, że to od udziału
w Programie Integracji Społecznej
realizowanego w ramach PPWOW
rozpoczął się proces integrowania i
aktywizowania mieszkańców gminy.
Wójt Tadeusz Klama, podkreślił,
że to, co teraz dzieje się w gminie to
między innymi efekt tamtych działań, a siłą gminy jest zespół zdolnych i ambitnych pracowników.
Po naradzie, pan Grzegorz Pikuliński wraz z wójtem Tadeuszem

Klamą zwiedził ZSS w Zabielu,
gdzie podziwiał m.in. nową salę
gimnastyczną. Interesująca okazała
się wizyta w hydroforni w Zabielu,
która po modernizacji jest dziś jedną z nowocześniejszych i w regonie.
Nasz jednodniowy wójt zobaczył
również salę konferencyjną w której
odbywają się sesje Rady Gminy Kolno.
Za możliwość spędzenia takiego dnia pan Grzegorz zapłacił 400
złotych. Jak podkreślał, chciał osobiście poznać wójta gminy Kolno
i sprawdzić jak funkcjonuje gmina, która tak bardzo się rozwija.

Więcej o balu czytaj na stronie 11.

Niezapomniana wizyta Mikołaja i ...
T

akiego Mikołaja w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem dawno nie
było. Brodatemu Mikołajowi z workiem wypchanym prezentami towarzyszyły dwie pomocnice. Niecodzienni
goście odwiedzili uczniów w trakcie
szkolnej zabawy choinkowej zorganizowanej przez rodziców tuż przed
feriami. Dzieci były zachwycone!
Mikołaj i jego pomocnice również
się cieszyły, że mogły sprawić aż tak
dużą radość uczniom Szkoły Podstawowej w Czerwonem. Dziś po
paczkach od mikołaja pewnie nie ma
juz śladu, ale są pamiątkowe zdjęcia!
gazeta gminna nr 2 (48) luty 2012
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Klub Wolontariusza dziękuje za wsparcie
Uczestnicy II Balu Charytatywnego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno „Integracja” wsparli działalność Klubu Wolontariusza rekordową sumą.
ylicytowano dzień z wójtem, 38
przedmiotów oraz tańce z wybraną parą. Najdroższe okazały się kapcie
i szlafrok od SM „MLEKPOL” z Grajewa, które kupił Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady gminy Kolno.
W sumie zebrano 5 tysięcy złotych.
Dzięki tym pieniądzom Klub Wolontariusza będzie mógł zorganizować
wycieczkę dla swoich podopiecznych.
Klub Wolontariusza działa przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. Jego członkami obecnie
jest 10 osób, ale ta liczba, podobnie jak
liczba podopiecznych, jest zmienna.
W sumie od początku działalności z
klubem związanych było 20 wolontariuszy, którzy pomogli w 20 dzieciom.
Działalność charytatywna wymaga wsparcia, ponieważ, by efektywnie pomagać trzeba mieć m.in.
odpowiednie pomoce naukowe. Bal
charytatywny okazał się strzałem w
dziesiątkę. W tym roku zebrano więcej niż podczas pierwszej zabawy.
- Gdyby nie ten bal nie udałoby
nam się uzbierać aż tak dużej kwoty –
przyznają koordynatorki Klubu. – Teraz będziemy mogły dzięki wsparciu
stowarzyszenia zorganizować jedną
lub dwie wycieczki, dla tych dzieci
to często jedyna szansa by wyjechać.
Dzięki tym pieniądzom Klub Wolontariusza będzie mógł też przygotować paczki na Dzień Dziecka i na

W

Mikołajki. Sukces nie byłby możliwy
gdyby nie ofiarność darczyńców i hojność uczestników balu. W tym roku
rekordowym powodzeniem cieszyły się gadżety przekazane przez SM
„MLEKPOL” w Grajewie. Breloczki
krówka, kubeczki, krawat, serwis do
kawy, książka na 30 – lecie MLEKPOL-u czy zestaw firmowy – to wszystko
rozeszło się jak świeże bułeczki. Najwięcej pieniędzy na gadżet z MLEKPOL-u wydał Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady Gminy Kolno.
- Z racji natłoku wykonywanych zajęć mam czasu na wolontariat, dlatego
też stwierdziłem iż dobrze jest, wręcz
rewelacyjnie, że na tym świecie są ludzie którym się chce i mają czas na
niesienie bezinteresownej pomocy
innym i postanowiłem chociaż w takiej formie wesprzeć ich działania –
powiedział Wojciech Jermacz. – Bardzo się cieszę, że udało mi się kupić
najdroższe kapcie w gminie. Moja radość jest o tyle większa, że owe kapcie przypadły do gustu mojej żonie.
Kapcie i szlafrok to nie jedyne
przedmioty zakupione przez przewodniczącego, któremu spodobało
się również zdjęcie Polskiej Reprezentacji Piłkarskiej z podpisami, które
poszło za 322 zł. Tym samym Wojciech Jermacz, podobnie jak przed rokiem, okazał się najbardziej hojnym
sponsorem Klubu Wolontariusza.
gazeta gminna nr 2 (48) luty 2012

Drugim na liście jest pan Grzegorz
Pikuliński z Kolna, który za spędzenie
jednego dnia w roli wójta gminy Kolno zapłacił 400 złotych. Wójt Tadeusz
Klama nie tylko „oddał” na dzień swój
fotel, ale też wylicytowaną przed rokiem świnkę, która po roku spędzonym
w gabinecie nabrała wartości i została
oddana w dobre ręce za 100 złotych.
Dużym powodzeniem cieszyły się też obrazy. W tej grupie
najwięcej – 300 złotych – trzeba
było dać za obraz „Jan Paweł II”.
Licytacja przedmiotów była jednym
z elementów balu. Zgromadzeni w
Dworze w Zabielu mieli też okazję
posłuchać jak grają i śpiewają nasze
zespoły: „Czerwieniacy”, „Zabielacy” i „Tęcza” z Lachowa oraz soliści
z Brokowa: Aleksandra i Łukasz Cudnik i Wiktoria Skrodzka. Panie z kół
gospodyń upiekły pyszne ciasta. Zabawę poprowadził zespół „Romix 2”.
Organizatorzy balu dziękują
sponsorom: Wójtowi Gminy Kolno - Panu Tadeuszowi Klama, Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej
MLEKPOL - Panu Edmundowi
Borawskiemu, Kompanii Piwowarskiej w Poznaniu, Grzegorzowi
Lato - Prezesowi PZPN, Warsztatom Terapii Zajęciowej w Kolnie,
Bankowi Spółdzielczemu, wszystkim indywidualnym darczyńcom
oraz wszystkim uczestnikom balu.
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Ferie w Centrum Kultury Gminy Kolno
Dwa tygodnie super zabawy w niedawno powstałym Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle oraz Świetlicach w Borkowie i Lachowie spędziły dzieci i młodzież z Gminy Kolno.

P

od hasłem „Świat dinozaurów”
uczestnicy poznawali wymarłe
gady. Miliony lat temu, na długo zanim
na naszej planecie pojawili się ludzie,
ziemią władały jedne z najbardziej
niezwykłych zwierząt – dinozaury.
Właśnie tym „strasznym jaszczurom” poświęciliśmy czas ferii.
Na „głośnych czytaniach” pogłębialiśmy informacje na temat epoki
dinozaurów- ery mezozoicznej. W
trakcie czytania śmiechom nie było
końca, ponieważ wymówić nazwę
np.
agujaceratops, jangczuanozaur czy parazaurolof nie było łatwo zwłaszcza jeśli „mali paleontolodzy” słyszały ją po raz pierwszy.
W trakcie zajęć plastycznych powstały niesamowite prace takie
jak gigantyczne dinozaury z wycinanek i bibuły; dinozaury z suchych ziaren grochu, fasoli i kaszy;
dinozaury z plastikowych butelek; dinozaury z rolek po papierze toaletowym; tropy dinozaurów.
Doskonałą zabawą było również
poczucie się jak prawdziwy paleontolog i stworzenie szkieletu wybranego dinozaura z
makaronu.
Wszystkie zajęcia i zabawy łączyły ze sobą elementy pra-

cy twórczej z charakterystyczną
dla większości pasją odkrywcy.

Oprócz warsztatów plastycznych
można było grać w gry komputerowe, planszowe oraz zabawy ruchowe np. z chustą „klanzowską”.
Miłym przerywnikiem zajęć w
pierwszym tygodniu zimowego odpoczynku był kulig z grupą około 50
dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Kolno po okolicach Kozła. Gdy wrócili do Kozła na zmarzniętych czekało ognisko i gorąca herbata. Każdy ze
smakiem zjadł upieczoną kiełbaskę.
Na zakończenie ferii najmłodsi bawili się na balu karnawałowym prowadzonym przez pracowników CKGK
w Koźle. W trakcie zabawy przybył
miły i nieoczekiwany gość- Święty
Mikołaj, który przyniósł dla każdego
słodką paczuszkę. Rodzice jak zwykle
pomyśleli o milusińskich i dorosłych,
przygotowując herbatę oraz ciasto.
Iza Murawska
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Uczniowie z Lachowa mają wielkie serca
„Bogatym nie jest ten kto posiada,
lecz ten kto daje”.
Jan Paweł II
1 lutego obchodzony był Światowy
Dzień Chorego. Tematem Orędzia
były słowa z Ewangelii św. Łukasza
„Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.
Akcent obchodów tego dnia był zauważalny w Szkole Podstawowej w
Lachowie. Uczniowie ze Szkolnego
Koła Caritas działającego przy naszej
szkole już po raz drugi włączyli się w
obchody tego dnia. Zbieraliśmy zabawki i przybory szkolne, które miały
być przekazane dla chorych dzieci.
Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do tej akcji. Każde dziecko chciało
mieć swój udział, dlatego też przynosili
do szkoły swoje „przytulanki”, misie,
kotki czy pieski. Spośród zbieranych
przedmiotów były także lalki Barbie,
dinozaury, piórniki, mazaki, kredki.
Mimo że, w akcji tej brali udział
wszyscy uczniowie, to jednak na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie klasy trzeciej. To oni przypominali i zachęcali pozostałych uczniów do
przynoszenia zabawek czy przyborów
szkolnych. Akcja ta trwała siedem dni.
W piątek 10 lutego zawieźliśmy
zbierane przedmioty do Szpitala

1

Ogólnego w Kolnie na Oddział Dziecięcy. Na oddziale dziecięcym w tym
dniu przebywało 11 chorych dzieci.
Maciek, Oliwia i Wiktoria wraz z Siostrą Oddziałową wręczyły chorym
dzieciom po dwie maskotki. Dzieci
były bardzo szczęśliwe i zadowolone.
Pozostałe przedmioty zostawiliśmy w świetlicy szpitalnej. Będą
one służyły i rozweselały inne cho-

Stop wulgaryzmom!
W

ramach programu profilaktyki
„Umiem rozpoznawać sytuacje
ryzykowne” młodzież Gimnazjum w
Glinkach przedstawiła spektakl słowno – muzyczny na temat kultury języka.
Wśród uczniów panuje moda na
wulgaryzmy
bezpodstawnie
kojarzona z luzem, dlatego też,
uczniowie uświadamiali kolegów jak często w młodzieżowej gwarze wulgaryzmy upowszechniły się i zbanalizowały.
W spektaklu pokazano, że
wulgarny nie bywa tylko sposób wysławiania się, ale także
sposób zachowania, ubierania
się, modny wśród koleżanek
makijaż, tatuaż, czy pierwszy
kolczyk na łuku brwiowym.
Bardzo często młodzież ulega
modzie językowej i daje pierwszeństwo wyrazom często sły-

szanym, które wydają im się oryginalne. Wulgarność bywa protestem wobec rodziców, którzy wpoili dzieciom
dobre maniery, kompletnie bezużyteczne, a nawet śmieszne w środowisku kolegów- chcą zatem w ten sposób

re dzieci.Za przywiezione zabawki
byliśmy poczęstowani cukierkami.
Takie
akcje
przeprowadzane
w szkole to wspaniała okazja do
uwrażliwienia i otwarcia swojego serca na drugiego człowieka, na
tego małego, chorego, potrzebującego pomocy od nas zdrowych.

Katechetka

zademonstrować swą niezależność i
dorosłość.Zaczyna się od języka. Najpierw młodzież słucha jak mówią inni,
później niepostrzeżenie sama używa
takiego języka, gdyż w tym wieku
ma się tendencje do naśladownictwa.
Uczniowie
apelowali do wszystkich, aby reagować na agresję słowną
i nie dawać publicznego
przyzwolenia na wulgarne
słownictwo, a niecenzuralne słowa zastąpić wyrazami
grzecznościowymi w myśl fraszki Wandy
Chotomskiej „ Oszczędzaj
złotówki i oszczędzaj grosze. Nie oszczędzaj słówek
przepraszam i proszę”.
Iwona Korzep
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Dzień Babci i Dzień Dziadka w Lachowie
20 stycznia 2012 roku w Szkole
Podstawowej w Lachowie zorganizowane zostały obchody Dnia
Babci i Dziadka. Uroczystość przygotowali uczniowie klas I – III i
przedszkolaki z oddziału sześciolatków oraz Punktu Przedszkolnego
w Lachowie, wraz z opiekunami.
ydzień przed planowaną uroczystością dzieci zaniosły dziadkom własnoręcznie wykonane zaproszenia, które doskonale spełniły
swoją rolę – goście przybyli bardzo
licznie! Na babcie i dziadków czekały już honorowe miejsca, ciepłe napoje i słodki poczęstunek.
Uroczystość zainaugurowała pani
dyrektor – Jadwiga Filipkowska.
Powitała przybyłych gości, złożyła im najserdeczniejsze życzenia, po
czym oddała głos małym aktorom.
Rozpoczął się niezwykły występ. W
tym roku bowiem zabraliśmy naszych
dziadków i babcie w podróż w czasie.
Pomogli nam w tym specjalni goście,
w których role wcielili się oczywiście
wnukowie. Naszą galę uświetnili zatem ze swymi największymi przebojami: Jan Kiepura, Rena Rolska, 2+1,
Halina Kunicka, Karin Stanek, Helena
Majdaniec, Katarzyna Sobczyk, Filipinki, Czerwone Gitary, Irena Santor,

T

Zbigniew Wodecki, Jerzy Połomski,
Danuta Rinn, Andrzej Rosiewicz, Wojciech Gąsowski i Maryla Rodowicz.
Piosenki z czasów młodości babć i
dziadków przeplatane były wierszami, w skupieniu i uroczyście recytowanymi przez uczniów klasy III oraz
przedszkolaków. Klasy I i II zaprezentowały natomiast swe umiejętności
aktorskie w dwóch scenkach przygotowanych specjalnie na tę uroczystość.
Na koniec nasi przemili goście wysłuchali ponadczasowego „Sto lat!” zaśpiewanego chóralnie przez wszystkich
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uczniów i nauczycieli, po czym obdarowani zostali kolorowymi laurkami.
Mamy wielką nadzieję, że tegoroczną
galą sprawiliśmy naszym ukochanym
Babciom i Dziadkom mnóstwo radości oraz przyczyniliśmy się do tego, że
na ich twarzach pojawił się uśmiech,
a w oku być może łezka wzruszenia.
Życzymy im zatem jeszcze raz
zdrowia i pogody ducha oraz samych życzliwych ludzi wokół!
Bądźcie zawsze przy nas, gdyż bardzo Was kochamy i potrzebujemy!
Justyna Góralczyk
n-lka Punktu Przedszkolnego w Lachowie
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Z wizytą u dziennikarzy

Kulig
2

5 stycznia 2012 r. odbył się kulig, w którym wzięli udział
m.in. uczestnicy projektu „Szlakiem
wydarzeń
historycznych”.
O godzinie jedenastej wyruszyliśmy
sprzed Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle w kierunku Stanicy Rybackiej.
W czasie kuligu mieliśmy okazję podziwiać piękne zimowe krajobrazy. Pomimo częstych upadków i porwanych
kurtek, wszyscy świetnie się bawili.
Spotkanie zakończyło się wspólnym ogniskiem z kiełbaskami i
ciepłą herbatą. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu.
Monika Zajk
Dominika Kalinowska

grudnia 2011 r. w niedzielę uczestnicy projektu „Szlakiem wydarzeń
historycznych” odwiedzili budynek
TVP Białystok, Gazetę Współczesną oraz Radio Nadzieja w Łomży.
W telewizji Białystok mogliśmy wcielić się w rolę reportera,
kamerzysty oraz uczestnika wydarzeń. Najtrudniej było odegrać
rolę kamerzysty, ponieważ najważniejsze jest jak najlepsze ujęcie.
Następnie udaliśmy się do Gazety
Współczesnej by sprawdzić jak pracuje dziennikarz i jak powstaje gaze-

4

ta. Cenne informacje o procesie powstawania gazety opowiedział nam
red. Paweł Chojnowski. W prezencie otrzymaliśmy drobne upominki.
Na koniec odwiedziliśmy redakcję
Radia Nadzieja. Dwóch uczestników projektu Łukasz i Aneta wystąpili na żywo na antenie Radia.
Po udanym, wyczerpującym i pełnym wrażeń dniu uczestnicy zjedli
posiłek w pizzerii.
Paweł Sekściński,
Mateusz Kopacz
Piotr Szewczyk

Bal Andrzejkowy dla uczestników projektu
1

2 listopada 2011 roku w „Dworze
Rogiński” odbył się Bal Andrzejkowy. Wzięli w nim udział uczestnicy
i organizatorzy projektu „Szlakiem
wydarzeń historycznych”. Była to
nasza druga wspólna zabawa, która rozpoczęła się o godzinie 19.00.
Na początku Pan Marcin Sekściński,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” wygłosił przemowę, życząc nam wspaniałej zabawy. Następnie zjedliśmy
garący posiłek i najedzeni ruszyliśmy
na parkiet. Z godziny na godzinę impreza rozkręcała się coraz bardziej.
Około godziny 2.00 zakończyliśmy spotkanie, ze wspaniałą myślą o
następnym tak udanym wieczorze w
celu lepszego poznania się nawzajem.
		
Patrycja Sekścińska
		
		

Izabela Zduńczyk
Natalia Rutkowska
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Spotkania strażaków ochotników
W
Tradycyjnie już o tej porze roku
strażacy ochotnicy z naszej gminy organizują spotkania sprawozdawcze. To czas na podsumowania
i rozmowy o bieżących sprawach.

miarę możliwości w każdym
spotkaniu z ich członkami
uczestniczą również komendant M-G
Z OSP w Kolnie Antoni Lewandowski
oraz wójt gminy Kolno Tadeusz Klama.

100 lat naszym Dziadkom!
„Kto nas kocha najgoręcej, kogo my
kochamy? Komu dziś życzenia gorące składamy?” Każdy z nas zna
odpowiedź na to pytanie i wie, że
Babcia i Dziadek są po rodzicach
najbliższymi nam osobami. Dla
nich jesteśmy najważniejsi. Szanujemy ich za wyrozumiałość, cierpliwość i czas, który nam poświęcają.
19 stycznia 2012 r. już po raz drugi
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
świętowano Dzień Babci i Dziadka. Z tej też okazji uczniowie klas
II i IV pod kierunkiem nauczycielek
Katarzyny Kulągowskiej i Kamili
Rogińskiej przygotowali koncert życzeń przeplatany piosenkami. Dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali
występy swoich wnucząt. Wiele radości sprawiły im również wykonane przez dzieci upominki. Babcie
doceniając starania swoich pociech
obdarowały je słodyczami. Po części artystycznej zaproszeni goście
i uczniowie mieli okazję do wspólnej rozmowy przy kawie i ciastkach.
Katarzyna Kulągowska, Kamila Rogińska
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Druhowie mają wtedy niecodzienną
okazję, by poruszyć najważniejsze
dla nich kwestie. W każdej jednostce
takie spotkanie wygląda inaczej. Za
jedno z lepiej zorganizowanych spotkań uznane zostało spotkanie sprawozdawcze z członkami OSP Zabiele.
Na zdjęciu obok druhowie z
OSP Zabiele z Tadeuszem Klamą, wójtem gminy Kolno, st. kpt.
Lechem Kowalczykiem, komendantem powiatowym PSP w Kolnie i antonim Lewandowskim, komendantem M-G Z OSP w Kolnie.
Na terenie gminy Kolno działa 13
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dziewięć posiada samochody
pożarnicze. Cztery jednostki wyposażone są tylko w motopompy. Lachowo, Czerwone i Zabiele są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Wszystkie jednostki
są zarejestrowane w KRS. Działają
na podstawie nadanego im statutu.
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Najmłodsi na swoim pierwszym balu

Karnawał to czas zabaw i wszelkich
balów. Najmłodsze dzieci z Punktu Przedszkolnego w Czerwonem
uczestniczące w realizacji projektu:
„EDUKACJA DZIECI – najlepszą
inwestycją w przyszłość” też miały
okazję wziąć udział w podobnej im-

prezie. 19 stycznia 2012roku odbył
się w przedszkolu bal przebierańców.
la większości dzieci był to ich
pierwszy bal. Były księżniczki,
wróżki, pszczółki i inne znane postaci
z bajek. Dzieci wspaniale bawiły się
przy muzyce i bardzo chętnie uczest-

niczyły w konkursach z nagrodami.
Mamusiom
dzieci
dziękujemy za przygotowanie słodkiego poczęstunku i czuwanie
nad porządkiem podczas balu.
Miejmy nadzieję, że ów pierwszy bal
na długo pozostanie w pamięci dzieci.
K.K.

dobrą kawę (jak w wierszu), na pyszne ciasto, faworki i inne słodkości.
W miłej i ciepłej atmosferze zebrani goście spędzili czas poświę-

cony również swoim ukochanym
wnuczkom i wnukom, bo przecież
bez nich nie byłoby babć i dziadków.
S.E.

D

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Zabielu
D

zień Babci i Dzień Dziadka
W Punkcie Przedszkolnym w
Zabielu realizującego projekt „Edukacja Dzieci – najlepszą inwestycją
w przyszłość” współfinansowanego
przez UE – 20 stycznia odbyło się
spotkanie szacownych gości – Babć
i Dziadków z okazji ich święta.
Korzystając z tradycji – okresu jeszcze świątecznego, dzieciaki
zaprezentowały występ „Jasełek”,
gdyż w wykonaniu dzieci w większości 3-4 letnich godny był on uwagi.
Następnie
wyrecytowały
długi wiersz, którego słowa mówiły o babci i dziadku jak byli mali,
a obecnie razem chodzą na spacer.
Zaśpiewały 100 lat i wręczyły swoim kochanym babciom i dziadkom upominki – kwiatki wykonane wspólnie ze swoją panią.
Później goście zaproszeni zostali na
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W kosza też gramy!

18.02.2012r. odbyła się w Zabielu
Powiatowa Gimnazjada Koszykówki. Zgłosiły się 4 drużyny dziewcząt
i 3 chłopców. Naszą gminę reprezentowało Gimnazjum w Zabielu.
ziewczęta rozgrywały po 3
mecze 2x8min, chłopcy po
2 mecze 2x10min. Nasze dziewczęta po raz kolejny nie dały
szans gościom i zajęły I miejsce!
Koszykarki wygrały wszystkie trzy

D

mecze i będą reprezentowały nasz
powiat w półfinale wojewódzkim w
Łomży.
Wynik rywalizacji dziewczęta:
1 miejsce PG Zabiele
2 miejsce PG Stawiski
3 miejsce PG Kolno
4 miejsce PG Mały Płock
Wynik rywalizacji chłopcy:
1 miejsce PG Kolno

2 miejsce PG Mały Płock
3 miejsce PG Zabiele
Skład wygranej drużyny dziewcząt:
Justyna Korwek – kapitan,
Aleksandra Kordal, Iza Wieczorek,
Małgorzata Góralczyk, Ewelina Kordal, Justyna Kopytek, Sylwia Chilińska, Paulina Karwowska, Anna Podsiad. 				
Agnieszka Chutkowska

Spotkanie z rodzicami zastępczymi
W

dniu 25 stycznia o godz.11.00
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kolnie odbyło
się spotkanie rodziców zastępczych
z terenu powiatu kolneńskiego.
Z uwagi na wejście w życie z dniem
1 stycznia 2012r. przepisów ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej spotkanie miało charakter
informacyjno-szkoleniowy.
Ustawa nakłada na powiaty organizację systemu pieczy zastępczej,
który ma na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w
przypadku niemożności sprawowania
opieki i wychowania przez rodziców.
Obecnym rodzicom zastępczym
przedstawiono w formie prezentacji

multimedialnej zapisy nowej ustawy, które bezpośrednio dotyczą rodzin zastępczych, ich zawiązywania,
funkcjonowania oraz finansowania.
Ustawa o wspieraniu rodziny i sytemie pieczy zastępczej wprowadza
między innymi funkcję organizatora pieczy zastępczej, którą Starosta
– Pan Henryk Duda powierzył tutejszemu Centrum Pomocy Rodzinie.
Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności prowadzenie naboru kandydatów
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, organizowanie szkoleń dla kandydatów oraz funkcjonujących rodzin
zastępczych, zapewnianie pomocy i
wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, prowadzegazeta gminna nr 2 (48) luty 2012

nie poradnictwa i terapii dla rodzin
i dzieci, dokonywanie okresowej
oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz sytuacji rodziny zastępczej, zgłaszanie
do ośrodków adpocyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania
dla nich rodzin przysposabiających.
Bezpośrednią pracą z rodzinami
zastępczymi będzie zajmował się
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, który nie może mieć pod
opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych
lub rodzinnych domów dziecka.

Alicja Olender
PCPR w Kolnie

OGŁOSZENIA
ZARZĄDZENIE NR 115/12
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 20 lutego 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechniania
sportu i kultury fizycznej oraz wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i
aktywny tryb życia.
Na podstawie art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887,
Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244), art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675
oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149 poz. 887) oraz uchwały Nr
XII/54/11 Rady Gminy Kolno z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy
gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”, zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia.
§ 2. Warunki konkursu, o którym mowa w § 1 określa ogłoszenie stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi realizacji Programu współpracy Gminy
Kolno z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu
Gminy Kolno i na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik dostępny na stronie internetowej www.gminakolno.pl

ZAWIADOMIENIE
Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 od dnia 01.03.2012 r. do
dnia 22.03.2012 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę. Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Kumelsk.
Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama
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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

