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w akcjach ratowniczych,
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w zachowanie tradycji i rozwój lokalnych społeczności.
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Radni Gminy Kolno na sesji 12
kwietnia podjęli uchwały m.in. w
sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych oraz
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych
oraz granic ich obwodów na terenie gminy Kolno. Do rozpatrzenia
na komisjach cofnięty został wniosek NSZZ „Solidarność” Kolno
w sprawie przyznania Telewizji
TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej.
adni wysłuchali też sprawozdań z
działalności za ub. rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonem oraz Ochotniczych
Straży Pożarnych w naszej gminie.
Prezentację ze sprawozdaniem z
działalności biblioteki przedstawiła
radnym Teresa Zajk, dyrektor tej placówki. Poza zdjęciami dokumentującymi najważniejsze wydarzenia radni
dowiedzieli się m.in., że na koniec ub.
roku stan księgozbiorów biblioteki
wynosił 33 547 woluminów, a tylko
w 2011 roku powiększył się o 1020
książek. W minionym roku w bibliotekach było zarejestrowanych 847
czytelników, którzy wypożyczyli 22
190 woluminów, a biblioteki odwiedziło 24 134 czytelników. Z Internetu
skorzystało 14 311 użytkowników.
W tym roku te statystyki zapewne

R

ulegną zmianom, ponieważ od stycznia br. biblioteka została podzielona na
dwie instytucje, a dotychczasowe filie
funkcjonują jako punkty biblioteczne.
O działaniu członków OSP w gminie mówił Antoni Lewandowski, komendant M-G Z OSP w Kolnie. Ze
statystyk wynika, że w ub. roku strażacy ochotnicy uczestniczyli w 144
zdarzeniach z czego 24 to były pożary. W naszej gminie w minionym roku
funkcjonowało 13 jednostek OSP w
których jest 352 członków czynnych,
45 członków honorowych, 1 drużyna
żeńska i dwie drużyny młodzieżowe
chłopięce. Pod koniec ub. roku jed-

nostka w Filipkach Małych rozwiązała się. W szczegółowym sprawozdaniu znalazły się też informacje na
temat wyposażenia poszczególnych
jednostek oraz uzyskanych dotacji.
Radni Gminy Kolno podjęli też
uchwałę w sprawie przystąpienia
Gminy Kolno do realizacji projektu
systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I- III szkólł podstawowych – w
ramach Poddziałania 9.1.2. POKL:
wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

Jubileusz pracy w Urzędzie Gminy Kolno
M
ieczysław Śliwka - na zdjęciu w środku - odebrał kwiaty i gratulacje z rąk Danuty Siwik, Sekretarz Gminy Kolno oraz
wójta Tadeusza Klamy (oboje na
zdj.) z okazji jubileuszu 20 - lecia
pracy w Urzędzie Gminy Kolno.
Radca prawny jest jednym z kilku
pracowników Urzędu Gminy Kolno, którzy na rzecz lokalnej społeczności pracują od początku istnienia Gminy Kolno, czyli od 20 lat.
Z okazji jubileuszu pan Mieczysław Śliwka odebrał też pamiątkową statuetkę, której nie mógł
przyjąć w trakcie uroczystej sesji
28 lutego w 20. rocznicę pierwszej sesji Rady Gminy Kolno.
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Tylko u nas tak duże stanowiska sasanki
S

asanka otwarta (Pulsatilla patens)
jest gatunkiem chronionym, cennym w skali Polski i całej Unii Europejskiej. Obszar w okolicach wsi
Kolimagi obejmuje dwa niewielkie
piaszczyste pagórki położone w rozległej, zatorfionej dolinie Skrody (lewy
dopływ Pisy) w odległosci ok. 1 km na
południowy – wschód od wsi Kolimagi. Jest to najobfitsze udokumentowane
stanowisko sasanki otwartej w Polsce.

Gatunek ten został tu stwierdzony
po raz pierwszy 3 maja 1994r. Przeprowadzona inwentaryzacja w dniu 1
maja 2009r. wykazała obecność 2853
owocujących i kwitnących osobników.
Wyjatkowość tego obszaru oprócz
bardzo dużej liczebności sasanki
otwartej podkreśla jej bardzo duże
zagęszczenie, które wynosi 1188,75
osobników na hektar. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na seminarium bio-

Policjant, który mi pomógł
O

gólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia ma przyjemność poinformować o trwającej
Vedycji ogólnopolskiego konkursu pod
nazwą „Policjant, który mi pomógł”
służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja
2012 roku. Konkurs odbywa się pod
patronatem Komendanta Głównego
Policji.
Celem konkursu jest:
• promowanie postaw i umiejętności
dobrze służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie;
• podkreślenie roli policjantów w
systemie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie;
• wsparcie policjantów podejmujących wzorowe działania i osobiście

zaangażowanych w pomoc osobom
krzywdzonym;
• zwiększenie motywacji policjantów
do podejmowania skutecznych działań w tym obszarze.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od
jednostek policji) można nadsyłać za
pomocą elektronicznego formularza
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012

geograficznym w marcu 2010r. z Komisją Europejską „Sasanki w Kolimagach” zostały uznane za obszar, który
należy dodać do sieci Natura 2000.
W czerwcu 2011r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rozpoczął konsultacje społeczne obszarów
mających znaczenie dla Wspólnoty
Natura 2000, wśród których znalazł
się obszar „Sasanki w Kolimagach”.
inspektor Joanna Gromadzka
Urząd Gminy Kolno

znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php,
a także tradycyjną pocztą („Niebieska
Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121
Warszawa) podając: dane kontaktowe
zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru
(można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku).
Kandydatury nadesłane po 31
maja 2012 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.
Kandydatów do nagrody spośród
osób zgłoszonych wyłoni kapituła
złożona z pracowników Pogotowia
„Niebieska Linia”, patrona konkursu i
laureatów konkursu z lat poprzednich.
Rozstrzygnięcie V edycji konkursu
nastąpi z końcem czerwca 2012 roku.
Tradycyjnie
Laureaci
otrzymują nagrody z rąk Komendanta
Głównego Policji oraz organizatora konkursu w lipcu 2012 roku,
podczas obchodów Dnia Policji.
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Remonty potrwają do końca czerwca
Ten, kto dawno nie widział trzech
remiz w Zabielu, Czerwonem i Lachowie, dziś byłby zaskoczony ich
wyglądem. Tuż przed finiszem prac
związanych z rozbudową i modernizacją tych obiektów widać, że staną
się one wizytówką naszej gminy. Najważniejsze jest jednak to, że na nowo
zaczną spełniać swoją rolę. Na ich
otwarcie czekają nie tylko strażacy.
udynki w Lachowie i Zabielu,
poza funkcją remiz strażackich,
będą centrami kultury i punktami bibliotecznymi. Po remoncie swoje
miejsce do spotkań i ćwiczeń znajdą tu zespoły śpiewacze, czy różne
aktywne grupy społeczne np. koła
gospodyń. Nad koordynacją działań w tej sferze czuwać będzie Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle. Nowa instytucja kultury w naszej
gminie działa od stycznia br. Dzięki
tej decyzji radnych i wójta gminy
Kolno dyrektor CKGK już dziś może
nie tylko realizować, ale też planować
działania kulturalne, oraz to jak funkcjonować będą budynki po remoncie.
W remizie w Czerwonem swoją siedzibę będzie miała Gminna Biblioteka Publiczna. Położony przy drodze
krajowej, prowadzącej z Łomży na
Mazury, budynek swoją nowoczesną
formą zaciekawi wielu.

B

Remiza w Lachowie

Remiza w Czerwonem

W SKRÓCIE
Konkurs

Wojewoda Podlaski Maciej Żywno serdecznie zaprasza do udziału w
trzeciej już edycji konkursu „Inicjatywa Społeczna Roku”. To okazja do
promowania wyjątkowych pomysłów
i niezwykłych ludzi, którzy robią

wiele dobrego dla innych. Konkurs
adresowany jest do organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa podlaskiego, które realizują projekty i działania na rzecz
społeczności lokalnej.
Termin składania zgłoszeń mija 21
maja 2012 roku. Szczegóły na www.
bialystok.uw.gov.pl
Nabór wniosków
Za pośrednictwem Fundacji „Kraina
Mlekiem Płynąca” w Małym Płockumożna ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 działanie 41/413 „Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju” operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku dziagazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012

łalności nierolniczej”. Termin składania wniosków od 7 maja 2012 roku
do 1 czerwca 2012 roku do godziny
15.00. Wniosek (dwa egzemplarze w
wersji papierowej oraz wersję elektroniczną – CD) należy składać bezpośrednio w biurze Fundacji „Kraina
Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku,
ul. Krótka 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Wzór
formularza o przyznanie pomocy
wraz z instrukcją jego wypełniania
dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej fundacji:
www.krainamlekiemplynaca-leader.
pl i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku: www.wrotapodlasia.pl .
Szczegóły na www.krainamlekiemplynaca-leader.pl
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Moja mała ojczyzna w poezji regionalnej
„Moja mała ojczyzna w poezji regionalnej” to hasło X edycji konkursu Recytatorskiego Wierszy
Patriotycznych dla Gimnazjów i
Szkół Podstawowych organizowanego przez bibliotekę w Podgórzu. W Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem odbyły się eliminacje gminne do tego
międzypowiatowego
konkursu.
Gminę Kolno w Podgórzu reprezentować będą cztery uczennice.
Bibliotece w Czerwonem przed
komisją w składzie: Danuta Kamińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Turośl, Krystyna Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie oraz Marek
Góralczyk, pracownik Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zaprezentowało się 19 uczniów ze szkół
podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Filipkach Dużych, Lachowie i Zaskrodziu oraz gimnazjalistka z Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu. Nad przygotowaniem
uczniów pracowały nauczycielki:
Beata Szewczyk, Katarzyna Kulągowska, Bogumiła Mikucka, Monika
Bągart, Teresa Andrzejewska, Maria
Sosnowska i Katarzyna Kalinowska.
Komisja
najwyżej
oceniła recytację następujących osób:
W kat. szkoły podstawowe klasy

W

I – III
I miejsce – Julia Filipkowska, SP Filipki Duże (na zdjęciu)
II miejsce – Julia Rakowska, SP Zaskrodzie
III miejsce – Bartłomiej Duda, SP Filipki Duże
Wyróżnienie – Wiktoria Jermacz, SP
Czerwone
Wyróżnienie – Natalia Mazurowska,
SP Czerwone
W kat. szkoły podstawowe klasy

IV- VI
I miejsce – Patrycja Banach, SP
Czerwone
II miejsce – Julia Truszkowska, SP
Lachowo
III miejsce – Weronika sielawa, SP
Borkowo
Wyróżnienie – Natalia Banach, SP
Borkowo
Wyróżnienie – Małgorzata Grużewska, SP Lwchowo
Wyróżnienie – Natalia Patalan, SP
Borkowo
W kat. Gimnazjum
I miejsce – Gabriela Jermacz, ZSS
Zabiele
Do wzięcia udziału w eliminacjach
międzypowiatowych w Podgórzu
wytypowane zostały: Julia Filipkowska, Patrycja Banach, Julia Truszkowska i Gabriela Jermacz.
Każdy uczestnik konkursu oraz nauczycielki pracujące nad ich przygotowaniem otrzymał dyplom, a najlepsi recytatorzy książki –nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno
z pieniędzy na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
Na konkurs dzieci sprawnie dojechały
dzięki uprzejmości Józefa Wiśniewskiego, dyrektora ZOPO.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Panie z Kozła i Wincenty na warsztatach

Filcowanie - jest jedną z najstarszych
znanych człowiekowi metod uzyski-

wania tkanin. Najstarsze wiadomości
na temat tej techniki pochodzą już z
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012

neolitu. Filcu używano w Skandynawii na Syberii jak również starożytnym Rzymie i Grecji.
W kwietniu Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle zorganizowało dla
wszystkich chętnych warsztaty filcowania. Przybyłe pod kierunkiem p.
Jadwigi Kołowajtys panie głównie z
Wincenty i Kozła wykonywały własnoręcznie ciekawe ozdoby z wełny
czesankowej. Filcując na mokro przy
użyciu wody z mydłem oraz na sucho
za pomocą specjalnych igieł. Dobierając kolory według własnego gustu
tworzyły niepowtarzalne elementy
biżuterii. Warsztaty są cykliczne na
kolejne zapraszamy już 18 maja na
godzinę 18.00 do Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle.

Z CENTRUM KULTURY
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Młodzież w Białymstoku i w Tykocinie
Dlaczego warto studiować? Jakie techniki stosować aby szybciej przyswajać wiedzę? Jak tańczy się na warsztatach
z laureatem You can
dance? Czy trudno jest
założyć własną firmę?
Na te pytania odpowiadali specjaliści, których
mieli okazje poznać nasi
gimnazjaliści z Zabiela
i Glinek podczas wyjazdu do Białegostoku.

daje się być ta uczelnia.
Historia w Muzeum
Odwiedziliśmy również Tykocin gdzie mieliśmy okazję zobaczyć
zabytkowy
kościół,
synagogę oraz odbudowany niedawno zamek.
Dla niektórych Tykocin nie był obcym
miastem ponieważ jego
plenery mogli oglądać w telewizji przy
okazji niektórych filmów m.in. „ U Pana
Boga w ogródku”.
Okazuje się, że nie
wyjeżdżając
daleko
można miło i pożytecznie spędzić czas.
Dziękujemy bardzo
Dyrekcji oraz paniom
nauczycielkom z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu i
Gimnazjum w Glinkach
za życzliwość i pomoc
w organizacji wyjazdu.

Studia rozwijają
Uczelnia, która kształci
w zakresie przedmiotów
humanistycznych, językowych, ale też ścisłych
i technicznych. O tym, że
warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania
przekonywał p. Sylwester
Pilipczuk, który przekazał też pamiątkowe gadżety dla młodzieży. Nowoczesna, kreatywna i
zróżnicowana – taka wy-

Marcin Sekściński,
dyrektor CKGK w Koźle

CENTRUM KULTURY GMINY KOLNO W KOŹLE ZAPRASZA
* Na zajęcia stałe: każdy piątek od
17.00 warsztaty plastyczne, warsztaty
muzyczne (szczegółowe infomacje u
dyrektora CKGK Marcina Sekścińskiego pod nr tel. 514 806075),
oraz na wydarzenia:
18 maja - Otwarty Turniej Gminy
Kolno w Szachach
26 maja - Dzień Matki, godz. 18.00

3 czerwca - impreza plenerowa z okazji 60 – cio lecia OSP w Zaskrodziu
oraz Dnia Dziecka. Impreza realizowana wspólnie z OSP Zaskrodzie oraz
z mieszkańcami Zaskrodzia.
10 czerwca - impreza plenerowa Konkurs Latawców
szczegóły na naszym profilu
na facebooku

Zza kurtyny
mina Kolno przystąpiła do realizacji projektu „Zza kurtyny - tajemnice teatru”. Projekt realizowany
będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach wiejskich.
Głównym celem projektu jest zaktywizowanie 15 uczniów w zakresie
edukacji teatralnej. Skierowany jest

G

do uczniów ze szkół podstawowych w
Filipkach Dużych, Wykowie, Lachowie oraz do gimnazjalistów z Glinek.
W planach są warsztaty teatralne,
okołoteatralne (plastyczne, muzyczne i literackie), wyjazd do teatru lalek
oraz biwak integracyjny.
Zajęcia dostosowane będą do poszczególnych grup wiekowych. Na
zakończenie projektu grupy zaprezentują spektakle teatralne. Uczestnicy
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012

sami zaprojektują i wykonają scenografie oraz lalki, przygotują muzykę
oraz zajmą się adaptacją bajki, którą
zechcą przedstawić.
Zgodnie z uchwałą podjetą przez
radnych gminy Kolno realizacją projektu z ramienia Gminy Kolno zajmie
się Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle. Projekt realizowany będzie do
końca września br.
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Nagrody za kultywowanie tradycji
23 prace wpłynęły na pierwszy Gminny Konkurs Pisanek i Ozdób Wielkanocnych zorganizowany przez
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle. W gronie autorów znaleźli
się przedstawiciele różnych grup
społecznych i różnych miejscowości.
omisja konkursowa oceniająca prace miała trudne zadanie.
Jak porównać ogromnego zająca w
samolocie z pisankami z filcu, czy z
palmą z kwiatów z bibuły? Okazuje
się, że wielkanocne ozdoby można
wykonać praktycznie ze wszystkiego. Liczył się pomysł i wykonanie.
Jurorzy w składzie: Teresa Zajk,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, Barbara Sielawa
z GBP w Czerwonem, Hanna Kalinowska i Sylwester Nicewicz z Kozła
zdecydowali, że w kategorii dzieci
na nagrody i wyróżnienia zasłużyli:
I miejsce - Paulina Kozioł, Aleksandra Sakowska, Milena Kozioł, Patrycja Kozioł, Justyna Samul, Klaudia
Kuliś i Marlena Świecik – autorki

K

wielkanocnej palmy
II miejsce ex aequo
- Patrycja Kozioł
oraz Paulina Kozioł
III miejsce - Świetlica Środowiskowa
Stokrotka z Kolna
Wyróżnienia:
Wiktoria Jermacz i
Paulina Kozioł
Kategoria dorośli:
I miejsce – Klub Seniora Zabiele
II miejsce - Bursa
Szkolna nr 3 w Łomży
III miejsce - Towarzystwo Przyjaciół
Borkowa
Wyróżnienia:
Magda Banach, Izabela Zagroba
Barbara Patalan
Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzymali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.
Autorzy
najładniejszych
prac

otrzymali dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez Bank BGŻ oddział w Kolnie oraz Gminę Kolno.
Dodatkowo prace wykonane przez
seniorki z Zabiela będą opublikowane w formie kartki świątecznej
na Wielkanoc w przyszłym roku.
Wszystkim uczestnikom gminnego
konkursu gratulujemy!
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Literacko i plastycznie o uzależnieniach
U
czniowie Gimnazjum w Glinkach od września 2011 roku
uczestniczyli w programie profilaktycznym „Umiem rozpoznawać
sytuacje ryzykowne”, którego celem było określenie poziomu za-

grożenia uzależnieniami młodzieży
oraz podniesienie poziomu świadomości problemu wśród rodziców.
Punktem wyjścia do zaplanowanej
pracy profilaktycznej, wychowawczej i edukacyjnej na cały rok były

badania ankietowe wśród młodzieży.
W ramach programu uczniowie
wzięli udział w konkursie literackim
pt. „ Alkohol – przyczyna dramatu
jednostki, rodziny i społeczeństwa”.
Najlepsze prace napisały: Karolina Wilczek, Sylwia Reska, Natalia
Bikowska oraz Patrycja Szczech.
W konkursie plastycznym pt. „Mechanizm współuzależnienia i ułatwiania” wyobraźnią i talentem plastycznym
wyróżniły się następujące uczennice:
Monika Kamińska, Ania Grużewska,
Karolina Duda i Natalia Kotowska.
Podziękowania otrzymały również uczennice: Angelika Kuczyńska, Natalia Kotowska i Justyna
Makowiecka angażujące się w działania profilaktyczne przez okres
trzech lat, przygotowując apele
profilaktyczne, skecze i konkursy.
Dyplomu i nagrody książkowe ufundowali: Wójt Gminy Kolno i Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Kolnie.
Iwona Korzep
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Przegląd teatrów szkolnych w Lachowie
- Nie trzeba jechać do teatru, by
zobaczyć prawdziwy spektakl,
wystarczy raz w roku być tu w
Lachowie – powiedział Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno gratulując wszystkim zaangażowanym
w IV edycję Gminnego Przeglądu
Teatrów Szkolnych. W tym roku
uczestniczyło w nim sześć zespołów.
Hasłem przewodnim była przyjaźń.

N

a kilka godzin sala gimnastyczna
w Szkole Podstawowej w Lachowie zamieniła się w salę teatralną.
Po jednej stronie kurtyny wymagająca widownia i komisja konkursowa, po drugiej stronie scenografia,
aktorzy, suflerzy, ekipa techniczna.
Zgodnie z regulaminem każda
grupa miała do wykorzystania swoje 20 minut. Jak w tak krótkim czasie opowiedzieć o przyjaźni? Każda
grupa znalazła swój przepis. Była
opowieść o Kubusiu Puchatku , o

Ani z Zielonego Wzgórza, historia o
zerwanej, ale uratowanej przyjaźni.
Widzowie mieli okazję zobaczyć co
działo się w obozie piratów, czy jak
tak naprawdę żyją myszy z kotami.
Na scenie w Lachowie zaprezentowały się zespoły ze szkół w Borkowie, Janowie, Lachowie, Zabielu,
Glinkach i Wykowie.
Zdaniem komisji konkursowej w
składzie: Bożena Kowalewska, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w
Kolnie, przewodniczący Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle i Aleksandra
Szyc – Kaczyńska z Urzędu Gminy
Kolno, na najwyższe uznanie zasłużył zespół „Atena” ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Borkowie. Uczniowie pracowali pod
okiem nauczycielki Beaty Szewczyk
i w oparciu o scenariusz autorstwa Jadwigi Mizura i Beaty Szewczyk.
Drugie miejsce zajął zespół z Zespołu

Szkół Samorządowych w Zabielu. Za
scenariusz i przygotowanie uczniów
odpowiadała pani M. Sosnowska.
Trzecie miejsce zdobyli „Mali
aktorzy” ze Szkoły Podstawowej w Lachowie pracujący pod
kierunkiem pani Moniki Bągart.
Statuetki i dyplomy wręczał małym
aktorom i ich opiekunom Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Każdy uczestnik przeglądu otrzymał też pamiątkowy znaczek. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie pani Jadwiga
Filipkowska dziękowała za finansowe
wsparcie wójtowi gminy. Organizowanie przeglądu jest możliwe dzięki
pieniądzom z budżetu Gminy Kolno
przeznaczonym na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
2012 rok. Kolejne przeżycia i spotkanie z teatrem szkolnym już za rok!

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Do Urzędu Gminy w Kolnie docierają sygnały w sprawie psów, które biegają poza gospodarstwami, są agresywne, stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka oraz zwierząt hodowlanych i mienia.
Część z tych zwierząt ma właścicieli, którzy niedopełniają swoich obowiązków w zakresie właściwej opieki
nad nimi. Należy zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Kolno, do zadań właścicieli utrzymujących zwierzęta, należy stały i skuteczny dozór. Ponadto zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.
W związku z tym bardzo proszę o poważne potraktowanie powyższego apelu i sprawowanie właściwej opieki nad swoimi zwierzętami. Zwiększy to poczucie bezpieczeństwa oraz pozwoli uniknąć przypadków pogryzienia ludzi i zwierząt hodowlanych. W stosunku do osób, które nie stosują się do powyższych
przepisów, wyciągane będą surowe konsekwencje.
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012
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Trzymaj formę kolego!
18 kwietnia 2012 roku w ZSS w
Zabielu odbył się turniej klas w
ramach projektu interdyscyplinarnego „Trzymaj formę kolego”.

Z

anim uczniowie przystąpili do rywalizacji pracownik Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kolnie pani Alicja
Rainko przedstawiła prezentacje multimedialną dotyczącą
zasad prawidłowego żywienia.
Następnie uczniowie zaprezentowali się w 3 konkurencjach:
- konkurs wiedzy o zdrowym
żywieniu,
- scenka, taniec, piosenka,
- wystawa przygotowanych
posiłków.
Największą ilość punktów w
konkursie z wiedzy zdobyli ex
aequo uczniowie klas IV i VI.
Drugi etap wspólnej zabawy rozpoczęła klasa IV scenką
pt. „Czerwony Kapturek”. Uczniowie
w sposób humorystyczny przedstawili efekty niezdrowego odżywiania się
Babci i Wilka. Na szczęście przyjaciele z lasu pomogli im przestawić się
na zdrowe jedzenie. Przy okazji widzowie dowiedzieli się jakie pokarmy

dostarczają niezbędnych składników.
Kolejno zaprezentowała się klasa V. Nasze wspaniałe uczennice w
takt szybkiej muzyki ćwiczyły na
stepach. Miło było patrzeć na ich
zgrabne sylwetki i sprawne ruchy.
Starsi uczniowie z klasy VI za-

pewniali widzów, że nie warto uzależniać się od papierosów i innych
używek. Tracimy nie tylko zdrowie,
ale i pieniądze, które lepiej wydać
na wakacje w ciekawym miejscu.
Na koniec nasze jury próbowało i oceniało smacznych diete-

tycznych , zdrowych przekąsek.
Stoły wszystkich klas były pięknie udekorowane. Jury składzie:
- p. Ewa Lipnicka –dyrektor, p. Małgorzata Łosiewska – w-ce dyrektor, p.
Lidia Kozłowska – pracownik PSSE
w Kolnie, p. Alicja Rainko – pracownik PSSE w Kolnie,
miało twardy orzech
do zgryzienia, gdyż
wszystkie
klasy
były przygotowane
perfekcyjnie.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła
klasa IV, II miejsce
klasa V, III miejsce
klas VI.
Zorganizowanie
turnieju było możliwe dzięki wsparciu
finansowemu z budżetu Gminy Kolno
przeznaczonego na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012rok oraz produktom Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.
Maria Sosnowska
Barbara Bohuszko

Praca Klaudii wyróżniona w konkursie
K

laudia Pianka – uczennica klasy V SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie została
wyróżniona w etapie wojewódzkim II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie
na wsi - czy upadek to przypadek?”
Jego organizatorami byli: KRUS
(Oddział Regionalny w Białymstoku), Podlaski Kurator Oświaty,

Okręgowy Inspektorat Pracy, Urząd
Marszałkowski Województwa Podlaskiego - przy współpracy Muzeum
Podlaskiego, gdzie 29 marca Klaudia
odebrała nagrodę podczas uroczystego podsumowania konkursu, na
który łącznie nadesłano 2453 prace.
Przed
ogłoszeniem
wyników
uczennica zwiedziła wystawę
„Mistrzowie portretu”, a także uczestniczyła w warsztatach plastycznych,
wysłuchała prelekcji
nt. „Bezpieczniej na
wsi - działania prewencyjne KRUS”.
Miała okazję poszerzyć swą wiedzę o
ciekawostki z życia i
twórczości artystów,
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których dzieła zdobią stałą ekspozycję muzeum. Przypomniała techniki
malarskie, a przede wszystkim - zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwie rolnym, gdyż to stanowiło główny cel konkursu. Opiekunem Klaudii była p. Aneta Roman.
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Konkurs „Nie pal przy mnie proszę”
Uczniowie klas 0-III po
raz kolejny uczestniczyli
w realizacji programów
z edukacji antynikotynowej „ Czyste powietrze wokół nas” i „ Nie
pal przy mnie proszę”.
d marca 2012 roku
realizowaliśmy tematykę związaną ze szkodliwością
szkodliwym
działaniem nikotyny .
Celem programów było
poszerzenie i przyswojenie wiadomości o tematyce
prozdrowotnej,
uświadomienie dzieciom,
że zarówno czynne jak
i bierne palenie jest szkodliwe dla
zdrowia, wykształcenie u dzieci
umiejętności radzenia sobie w sytuacji, gdy dorośli przy nich palą.
Podsumowaniem programów był
konkurs plastyczny„Nie pal przy mnie
proszę”, który odbył się 18 kwietnia
2012 roku. Wzięło w nim udział 32
uczniów klas 0-III. Prace były wykonane różną techniką plastyczną.
Wyniki konkursu:

O

Kategoria 0-I
I miejsce - Damian Góralczyk (klasa I)
II miejsce - Bartosz Podlaski (klasa
I)
III miejsce - Alan Skok ( klasa 0)
Wyróżnienia – Andżelika Korwek
(klasa 0), Katarzyna Klama (klasa I),
Oliwia Witt
( klasa I )
Kategoria II-III

I miejsce - Radosław Piwowarski
(klasa II)
II miejsce -Daria
Remiszewska (
klasa II)
III miejsce - Natalia Podlaska (klasa
II)
Wyróżnienie :Żaneta Remiszewska
( klasa III)
Zwycięskie prace
zostały umieszczone na gazetce, na
korytarzu szkolnym
Z o rg a n i z o w a n i e
konkursu
było
możliwe
dzięki
wsparciu finansowemu z budżetu
Gminy Kolno przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012rok. Spółdzielnia
Mleczarska Mlekpol w Grajewie, podarowała uczniom produkty mleczne.
Dziękujemy!
Organizatorzy :
Mariola Szymańska
Barbara Bohuszko

Sukcesy uczennic ze szkoły w Zabielu
T

rzy uczennice ZSS w Zabielu
wykazały się wysokim poziomem wiedzy i umiejętności uzyskując tytuły laureatek konkursów
przedmiotowych przeprowadzonych
przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.
W Szkole Podstawowej:
Natalia Ałajko (ucz. Kl.VI)- laureatka
Wojewódzkiego Konkursu z Języka
Polskiego. Opiekunem była pani Maria Sosnowska.
W gimnazjum:
Natalia Remiszewska i Natalia Kozłowska z klasy IIIC - laureatki Wojewódzkiego
Konkursu
Biologicznego.
Opiekunem
była pani Wiesława Wiśniewska.
Tytuł laureata zwalnia uczennice
z egzaminu gimnazjalnego w części
matematyczno przyrodniczej po gimnazjum oraz ze sprawdzianu po szkole podstawowej.
Tytuł finalisty Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Polskiego uzyska-

ła również uczennica kl. IIIC gimnazjum - Justyna Bednarska. Opiekunem była pani Aneta Zyskowska
Takie osiągnięcia możliwe były
dzięki ogromnej pracy, systematycz-
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ności i pełnej determinacji dziewczyn.
Uczennicom składamy gratulacje i
życzymy dalszych sukcesów.
Wiesława Wiśniewska
ZSS w Zabielu
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Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć!
15 marca 2012 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego w Lachowie realizującego projekt „EDUKACJA
DZIECI – najlepszą inwestycją w
przyszłość” wybrały się na wycieczkę do gabinetu dentystycznego.

P

omimo niezbyt sprzyjającej pogody zuchy raźno maszerowały
całą drogę wychodząc odważnie naprzeciw nowym doświadczeniom. Do
gabinetu stomatologa wkroczyliśmy z
ogromną ciekawością i wieloma pytaniami. Dla niektórych dzieci była
to pierwsza wizyta w tym miejscu.
Chcieliśmy dowiedzieć się na czym
polega praca dentysty, jak wygląda
gabinet i do czego służą wszystkie
znajdujące się tam maszyny, narzędzia
i preparaty oraz przede wszystkim,
jak powinniśmy prawidłowo dbać
o ząbki i jak często je kontrolować.
Dzięki uprzejmości pani doktor
Joanny Sobczyk – Sołowiej oraz
pani Joanny Salachowskiej uzyskaliśmy w pełni satysfakcjonujące nas odpowiedzi i zostaliśmy
oprowadzeni po wszystkich zakamarkach gabinetu dentystycznego.

Wszystkie chętne dzieci mogły również usiąść na fotelu dentystycznym i sprawdzić
jak czuje się prawdziwy pacjent.
Na koniec przedszkolaki przekazały w podzięce przygotowane wcześniej obrazki, pożegnały

się i ruszyły w drogę powrotną.
Do Punktu Przedszkolnego wróciliśmy nieco zmęczeni ale bardzo zadowoleni i z pewnością
bogatsi o nowe doświadczenia.

Justyna Góralczyk
n-lka Punktu Przedszkolnego w Lachowie

Przedszkolaki z Lachowa w Łomży
2

8 marca 2012 roku dzieci z Punktu Przedszkolnego w Lachowie
realizującego projekt „EDUKACJA
DZIECI – najlepszą inwestycją w
przyszłość” wybrały się na wycieczkę do Łomży wraz z kolegami i ko-

leżankami z oddziału sześciolatków.
Celem wycieczki był Teatr Lalki i
Aktora oraz salon zabaw. Już o 8.30
wyruszyliśmy w drogę, by godzinę
później wygodnie siedzieć w sali teatralnej i oglądać sztukę pt. „Dokąd
pędzisz
koniku?”.
Główny bohater –
mały konik, pomógł
zrozumieć nam, na
czym polega dorosłość i jakie znaczenie ma w naszym
życiu
przyjaźń.
Spektakl wzbudził
w małych widzach
niezwykle
żywe
reakcje, co sprawiło, że stali się oni
poniekąd
częścią
przedstawienia. Aktorzy często nawią-
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zywali rozmowę z widownią, a dzieci
chętnie w dialogu tym uczestniczyły.
Po spektaklu mogliśmy wejść na
scenę, z bliska obejrzeć dekoracje
oraz odkryć tajemnice teatru niedostępne dla przeciętnego widza.
Następnym punktem wycieczki
był salon zabaw. Tu dzieci z zapałem rzuciły się w wir szaleństwa!
Były skoki na trampolinie, zabawa
w dmuchanym zamku i na zjeżdżalni, a kto chciał mógł zostać kierowcą kolorowych aut i traktorów.
Do Punktu Przedszkolnego wróciliśmy wyczerpani ogromem wrażeń, ale też bardzo zadowoleni, a tuż
po powrocie pierwszym pytaniem
dzieci było: „Proszę pani, kiedy
znowu tam pojedziemy?”. To pytanie wyjaśnia chyba wszystko …
Justyna Góralczyk
n-lka Punktu Przedszkolnego w Lachowie
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Dzień Ziemi w Wykowie
W Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie uroczyście obchodzono Światowy Dzień Ziemi.

P

o raz pierwszy obchodzony był
22 kwietnia 1970 r. w Stanach
Zjednoczonych, a od 1990 r. stał
się on świętem międzynarodowym.
W Polsce obchodzony jest od 1980
roku. Organizowany jest po to, aby
wspomóc międzynarodową działalność na rzecz środowiska. Jego rangę podnoszą konkretne działania integrujące lokalne społeczeństwo w
walce o czyste i zdrowe otoczenie.
Celem uroczystości szkolnej było
przybliżenie i uświadomienie wagi
najistotniejszych problemów ekologicznych. Uczniowie klasy IV zaprezentowali inscenizację ekologiczną „Na ratunek Ziemi”. Poruszali w
niej kwestie: Dokąd zmierza świat,
czy nie w stronę ekologicznej zagłady? Co należy zrobić, aby Ziemia
była piękna, miała czyste powietrze,
wodę i glebę, a ludziom, zwierzętom
i roślinom żyło się na niej zdrowo?
Nasze
Ekoludki
przedstawiły
różne propozycje ochrony środo-

wiska naturalnego, które powinny trafić nawet do najmłodszych,
a wszyscy żeby poczuli się odpowiedzialni za losy naszej planety.
Swój występ uczniowie uświetnili pięknie wykonując liczne piosenki
o tematyce ekologicznej. Na dowód,
że chcemy, aby świat był czysty,

wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w zbieraniu śmieci,
które wyrzucają nie tylko dzieci, ale
i dorośli mieszkańcy naszej okolicy
Wszędzie, gdzie mieszkamy nasze
otoczenie jest naszą wizytówką. Od
nas samych zależy stare powiedzenie „ Jak Cię widzą, tak Cię piszą”.

Elżbieta Bernatowicz

Wielkanocne palmy, stroiki i origami
Ś

więta Wielkanocne są okazją do wielu ciekawych konkursów i przedsięwzięć. Nie tylko dostarczają uczniom świetnej
zabawy, ale także w pewien sposób wpływają na ich edukację.
Tak też było w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu podczas zorganizowanego w marcu konkursu, który odbywał się pod hasłem
„Zwyczaje i obyczaje wielkanocne”.
Chętni mogli wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi i
plastycznymi
przy
wykonywaniu dowolnych ozdób wielkanocnych indywidualnie bądź grupowo.
Jak każdego roku pomysłowość
wychowanków wprawiła jury w zachwyt. Wszystkie prace okazały się
bardzo pomysłowe i wykonane różnorodną techniką. Komisja miała bardzo trudne zadanie wyłonienia tych
najpiękniejszych, więc dla ułatwienia podzielono je na trzy kategorie:

I – stroik wielkanocny, II – palma
wielkanocna, III – ozdoba origami.
Nagrody przyznano w oparciu o

takie kryteria jak: estetyka, oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne oraz nawiązanie do symboliki
wielkanocnej.
Rozstrzygnięcie
wielkanocnego konkursu i wręczenie nagród
odbyło się 4 kwietnia. Wszyscy
uczniowie biorący udział otrzymali drobne upominki i słodycze,
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012

a ich prace zdobiły klasy szkolne.
Laureaci:
- w kategorii stroik wielkanocny:
Julia Rakowska kl. III, Kornelia
Skrodzka kl. II, Szymon Włodkowski
kl. IV,
- w kategorii palma wielkanocna:
Angelika Cudakiewicz i Angelika
Niedbała kl. IV, Aleksandra Mroczkowska kl. IV i Michał Mroczkowski
kl. V, Paweł Skrodzki kl. IV, Maja
Szumkowska kl. III i Karol Szumkowski kl. IV, Patryk Zduńczyk kl.
I, Bartłomiej Kadłubowski kl. I, Urszula Włodkowska kl. III, Dominika
Gutowska kl.0 i Mateusz Gutowski
kl. I,
- w kategorii ozdoba origami:
Anna Niedźwiecka kl. IV i Michał
Niedźwiecki kl. VI, Angelika Cudakiewicz i Angelika Niedbała kl. IV,
Ewa Kozicka kl. V, Patryk Niedźwiecki kl. V, Patrycja Arnista kl. VI,
Dominika Kozicka kl. II.

Katarzyna Kulągowska
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Trzecia edycja międzyszkolnego konkursu
W Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu już po raz
trzeci odbył się Międzyszkolny Konkurs pt.”Wielkanocne palmy, pisanki, kartki
i stroiki”.
konkursie wzięli udział
uczniowie z gminy Kolno. Celem konkursu było:
• podtrzymanie twórczości
ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi
• wychowanie dzieci i młodzieży w tradycji ludowej poprzez angażowanie do udziału
w konkursie
• propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych dziedzin sztuki
Tematem prac konkursowych były:
pisanki, kartki , stroiki, palmy wielkanocne. Podsumowanie konkursu odbyło się w dniu 30.03.12r. Oto lista
zwycięzców:
Szkoła Podstawowa
Palmy
2. Klaudia Truszkowska kl. IV – SP
Lachowo
3. Marzena Przyborowska kl. IV – SP
Lachowo
Pisanki
1. Patrycja Ałajko, Kasia Kopacz kl.
IV – SP Zabiele
2. Patrycja Goprowska kl. VI – SP

W

Wykowo
3. Oliwia Bednarczyk – SP Zabiele
Wyróżnienia: Katarzyna Ruchała –
SP Zabiele
Wiktoria Gardocka – SP Wykowo
Stroiki
1. Patrycja Korwek kl. IV – SP Zabiele
2. Weronika Boć kl. V – SP Janowo
3. Paulina Kozioł, Patrycja Kozioł –
SP Czerwone
Wyróżnienia: Patrycja Fiertek – SP
Czerwone
Justyna Socik kl. V – SP Janowo
Kartki
Wyróżnienie Kamila Wojsław kl. IV
– SP Lachowo
Gimnazjum
Palmy

1. Paweł Paliwoda Ic – ZSS w
Zabielu
2. Aleksandra Kotlewska IIa, Justyna Korwek – Zabiele
3. Monika Olszak IIa – ZSS w
Zabielu
Pisanki
1.Natalia Rutkowska IIIc – ZSS
w Zabielu
2.Martyna Kopacz Ia - ZSS w
Zabielu
3. Patryk Antosiewicz Ib – ZSS
w Zabielu
Wyróżnienie Agnieszka Pietruszka - ZSS w Zabielu
Kartki
1.Marta Jakubczyk – Glinki
2.Sylwia Dobrowolska - ZSS w Zabielu
3.Patrycja Kuliś - ZSS w Zabielu
Wyróżnienie Daniela Nowakowska
– Glinki
Stroiki
1. Milena Odachowska i Anna Prusinowska – Gimnazjum Mały Płock
2. Patrycja Sekścińska - ZSS w Zabielu
3. Martyna kopacz - ZSS w Zabielu
Wyróżnienia: Natalia Gleba - ZSS w
Zabielu
Adrian Stroniawski - ZSS w Zabielu

E. Kiełczewska
K. Kalinowska
W. Odachowska

Dzień Wiosny w Janowie
„Gdzie kwitnie kwiat - musi
być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie.” (Friedrich Rückert)
Nadeszła długo wyczekiwana, upragniona przez większość pora roku.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, zwany też Dniem Wagarowicza
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie obchodzono w radosny sposób.
Na tle pięknej, wiosennej dekoracji
najpierw najmłodsze dzieciaki z „zerówki” zaprezentowały swoją część artystyczną o
zwiastunach wiosny, przygotowaną z p. Bożeną Wilińską.
Następnie
zabawę
rozpoczynającą się od gimnastyki przy piosence „Wiosna” poprowadził Samorząd
Uczniowski pod kierunkiem
opiekuna p. Anety Roman.
Odbył się pokaz mody wiosennej, w którym wyróżniała
się Sylwia Korzep, Klaudia
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012

Tyszka, Karolina Niedziołka i Martyna Marchewka. Przeprowadzono
konkursy wiedzy, np. „Słowa o wiośnie”, zagadki dla najmłodszych.
Uczniowie rywalizowali ze sobą
w konkurencjach sportowych, jak
kręcenie hula hop, skakanie na skakance, rzucanie woreczków do obręczy. Nie zabrakło wierszy i piosenek. Klasa z najwyższą frekwencją za I semestr , czyli VI – 96%
otrzymała miotłę antywagarowicza.
Następnie odbyła się kolejna edycja Szkolnego Wiosennego Konkursu Recytatorskiego. Na zakończenie dokonano spalenia Marzanny.
Wiosnę powitano w pogodnych nastrojach, pomimo niezbyt ciepłego dnia.
Aneta Roman
SP Janowo
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Nasi taekwondziści zdobyli pięć medali
2 złote medale, srebro i dwa brązy - to bilans kolneńskich zawodników w Otwartych Mistrzostwach Białegostoku dzieci w Taekwondo Olimpijskim.
zawodach, rozgrywanych w
dwóch konkurencjach z podziałem na kategorie wiekowe, wystartowało ok. 100 dzieci z 4 województw.
Swoje kadry wystawiło 8 klubów w tym 5 klubów z Podlasia. Rozegrano dwie konkurencje:
sprawnościowa i walki (mini kyourugi). O medale walczyły dzieci w rocznikach od 2001 do 2005.
Na zawody trener Tomasz Myśliński zabrał tylko zawodników z
rocznika 2001 i po raz kolejny w
konkurencjach
sprawnościowych
nasi zawodnicy nie dali szans innym klubom zajmując najwyższe
i jedno trzecie miejsce na podium.
Złoto w konkurencji sprawnościowej zdobył Wiktor Ziarno, a trzeci był
Radosław Samul (obaj na zdjęciu).

W

W konkurencji walk kourygi złoto
wywalczyła Patrycja Korwek, srebro
Truszkowski Jakub, a brąz Radosław
Samul, który walkę o finał przegrał
w ostatniej sekundzie z późniejszym
zwycięzcą tej kategorii wagowej.
Całe zawody na wzór Mistrzostw
Polski odbyły się w elektronicznym

systemie dae-do. Dla młodych zawodników jest to już trzeci start w tym roku.
- Tylko walcząc można zdobywać
doświadczenie które w późniejszym
czasie przełoży się na wynik sportowy
- podkreśla trener Tomasz Myśliński.
Zawodnikom i trenerowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W oczekiwaniu na wiosnę...
Z
nużeni dokuczliwą zimą uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem z radością powitali wiosnę. 21
marca cała społeczność szkolna zgromadziła się na sali gimnastycznej, by
oddać władzę następnej porze roku.
Wszystkie klasy zaprezentowały wykonane przez siebie marzanny, które
poddano ocenie szkolnego specjalisty
od ekologii. Zwycięska klasa została nagrodzona słodkim upominkiem.
Następnie każda z klas miała powitać wiosnę wierszem, piosenką lub krótkim wystąpieniem.
Wychowankowie należycie przygotowali się do powierzonego im
zadania. Oprócz poezji i utworów
muzycznych można było usłyszeć
wiosenną prognozę pogody lub
obejrzeć pokaz letniej mody 2012.
Tym
atrakcjom
towarzyszyły także zmagania konkursowe
wymagające
znajomości
przysłów związanych z wiosną, jak
również sprytu i determinacji.
W dwóch kategoriach wiekowych

zwycięzcami zostali przedstawiciele
klasy III i VI, którzy wywalczyli nagrody dla swoich kolegów. Uroczyste
obchody pierwszego dnia wiosny zakończono rozstrzygnięciem ogłoszonego wcześniej konkursu na plakat
pt. „Witaj Wiosno”. Wszystkie prace
były związane z tematem, jednak o
zwycięstwie zdecydowała estetyka,
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pomysłowość i oryginalność. Wysiłek
twórców został doceniony – autorzy
prac otrzymali nagrody rzeczowe.
Pomimo
niesprzyjających
warunków atmosferycznych uczestnicy zabaw opuścili salę w doskonałych nastrojach z nadzieją, że wiosna
już na dobre się u nas zadomowi.
Katarzyna Kulągowska
Kamila Rogińska
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Kolno, dnia 10 maja 2012 r.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kolno
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno w zakresie wyznaczenia obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na gruntach wsi Czerwone i Zabiele oraz w zakresie wyznaczenia obszaru pod zabudowę służącą produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych na gruntach wsi Wincenta wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.05.2012 r. do 14.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno ul.
Wojska Polskiego 20, pokój nr 214, w godz. 8.00 - 15.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
11.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 214 o godz. 9.00 .
Zgodnie z art. 11 ptk 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolno z podaniem imienia i
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2012 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2012 r.
Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama

OGŁOSZENIE

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE O GMINIE KOLNO
„20 Lecie Gminy Kolno”
GŁÓWNE CELE KONKURSU:
• Promowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat gminy, w której mieszkają, a szczególnie jej tradycji, historii oraz walorów przyrodniczych,
• Kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej,
• Budzenie szacunku dla dziedzictwa „Małej Ojczyzny”
Konkurs składa się z trzech części:
• Teoretycznej (test pisemny) uczniowie kl. IV- VI szkół podstawowych
• Plastycznej – Artystyczna wizja Gminy Kolno- technika dowolna, kat. I - uczn. szkół podst. i gimnazjum, kat. II - młodzież i
osoby dorosłe
• Muzycznej – Muzycznie o Gminie Kolno – 1 piosenka, kat. I - uczn. szkół podst. i gimnazjum, kat. II młodzież i osoby dorosłe

PARTNERZY

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
Fundator nagród: Wójt Gminy Kolno

Centrum Kultury
Gminy Kolno
w Koźle

Informacje o konkursie można uzyskać
w GBP Czerwone pod nr tel: 86 278-27-32;
www.biblioteki.gminakolno.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!
gazeta gminna nr 4 (50) kwiecień 2012
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Kolno, dnia 10.05.2012 r..
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kolno

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) części gminy Kolno
2) części gminy Kolno
3) części gminy Kolno
4) części gminy Kolno
5) części gminy Kolno
6) części gminy Kolno
7) części gminy Kolno
8) części gminy Kolno

dotyczącej części terenów wsi Borkowo;
dotyczącej części terenów wsi Kozioł;
dotyczącej części terenów wsi Wincenta;
dotyczącej części terenów wsi Niksowizna;
dotyczącej części terenów wsi Zabiele;
dotyczącej części terenów wsi Lachowo;
dotyczącej części terenów wsi Janowo;
dotyczącej części terenów wsi Czerwone;

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199 poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwał:
1) Nr XLII/266/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo, Uchwały V/27/11 Rady Gminy
Kolno z dnia 25 marca 2011 r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo, Uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Kolno z dnia 31
sierpnia 2011r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo;
2) Nr XLII/272/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł;
3) Nr XLII/270/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta;
4) Nr XLII/273/10 Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Niksowizna;
5) Nr XLII/267/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele, Uchwały Nr X/47/11 Rady Gminy
Kolno z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele;
6) Nr XLII/271/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Lachowo;
7) Nr XLII/268/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Janowo;
8) Nr XLII/269/10 Rady Gminy Kolno z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone, Uchwały Nr X/46/11 Rady Gminy
Kolno z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Czerwone.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko (dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Lachowo oraz zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Janowo odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko) w dniach od 23.05.2012 r. do 14.06.2012 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 214, w godz. 8.00 - 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach zmian planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu
11.06.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 214, w godzinach:
- dotycząca części terenów wsi Borkowo o godz. 10.00
- dotycząca części terenów wsi Kozioł o godz. 11. 00
- dotycząca części terenów wsi Wincenta o godz. 12.00
- dotycząca części terenów wsi Niksowizna, Janowo i Lachowo o godz. 13. 00
- dotycząca części terenów wsi Zabiele o godz. 14. 00
- dotyczącej części terenów wsi Czerwone o godz. 15.00
Zgodnie z art. 18 ptk 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może
wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2012 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.06.2012 r.
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Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama
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ZARZĄDZENIE NR 136/12
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
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 zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
§ 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 www.gminakolno.pl
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Stowarzyszenie KaFCuki
i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
zapraszają na:

Rajd rowerowy
dla dzieci i młodzieży szkolnej
szlakiem ścieżki edukacyjno - rowerowej w Koźle

Zabierz rower i rodziców:)
zbiórka 27 maja 2012 r. o godz. 11.00
przed Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
SPONSORZY
W ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

Bank Spółdzielczy
w Kolnie

