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Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z dzialalności
wójta gminy Kolno za okres
od 12 kwietnia 2012 roku do
30 maja 2012 r.
W Borkowie będzie nowy chodnik
>> str.4

Parking przy szkole w Zabielu
>> str. 5

Majowe przy kapliczce

		

>> str.9

W okresie od ostatniej sesji
wydalem zarządzenia, ktore
dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwał rady gminy
- określenia układów wykonawczych budżetu gminy Kolno na rok 2012 z podziałem na
jednostki organizacyjne
- zmian w budżecie gminy
Kolno na 2012 rok
- powołania komisji przetargowej
- powierzenia stanowiska dyrektora w
Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresy
wypoczynku letniego dzieci i mlodzieży
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
Ponadto w okresie między sesjami:
1. Uzyskałem pozwolenie na budowę sieci wodociągowych w miejscowości Zabiele - Kolimagi - Gietki, Kozioł - Waszki
- Górszczyzna oraz Wincenta.

Rajd rowerowy po ścieżce w Koźle
>> str.13

3. W związku z pozytywną ekspertyzą dotyczącą rozbudowy Szkoły Podsatwowej
w Lachowie, zleciłem opracowanie dokumentacji technicznej do rozbudowy szkoły z terminem do 26 września 2012 r.

Majowy turniej w Zabielu

		

2. Ogłosiłem przetarg nieograniczony na
udzielenie kredytu długoterminowego na
finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy.

>> str.17

Na okładce kapliczka w Gietkach

strzennego oraz ogłosiłem ich wyłożenie
do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w dniach od 23 maja do
14 czerwca 2012 r. Dyskusja publiczna
nad przyjętymi rozwiązaniami w planach
miejscowych odbędzie się 11 czerwca w
siedzibie Urzędu Gminy Kolno pok. 214.
5. W Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca
złożyłem 3 wnioski o dofinansowanie z
działania „Leader” małe projekty następujących działań:
- zakup i montaż placu zabaw dla dzieci
przy Szkole Podsatwowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie
- organizacja dożynek gminnych - Borkowo 2012
- organizacja „Nocy Świętojańskiej w
Koźle”
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane Wojewodzie Podlaskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Uchwały podlegającej publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.

4. Przygotowalem projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania prze-

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Jubileusz 60 - lecia OSP Zaskrodzie
Na co dzień są gotowi w każdej
chwili ratować ludzkie życie, czy
gasić pożar. W niedzielę 3 czerwca strażacy ochotnicy z OSP Zaskrodzie świętowali
jubileusz
60-lecia działania ich jednostki.
akiego festynu w Zaskrodziu nie
było od lat. Przy Szkole Podstawowej ustawiono scenę, były atrakcje
dla dzieci i dla dorosłych. W centrum
zainteresowań byli jednak strażacy. Z
najlepszymi życzeniami i prezentami z okazji 60. urodzin przybyli do
Zaskrodzia: Jan Gradkowski, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego związku OSP RP w Białymstoku,
Mieczysław Bagiński, radny sejmiku województwa podlaskiego, Lech
Kowalczyk, Komendant Powiatowy
PSP w Kolnie, Henryk Duda, starosta
kolneński i prezes zarządu oddziału powiatowego Z OSP w Kolnie.
Pamiątkowy grawerton z podziękowaniami za dotychczasową służbę
wręczył
naczelnikowi Henrykowi
Hermanowskiemu Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno ( na zdj. u góry).
Krótki rys historyczny jednostki
przedstawił druh Henryk Hermanowski, naczelnik OSP Zaskrodzie. Powstała ona po zakończeniu II wojny
światowej. To Weterani walk niepodległościowych, mieszkańcy Zaskrodzia przy udziale samorządu gminy
Kolno zorganizowali w 1952 roku
Ochotniczą Straż Pożarną, a głównym

T

inicjatorem jej powstania był miejscowy gospodarz Aleksander Nagórski.
- W okresie 60 - letniej działalności OSP w Zaskrodziu były wzloty i
upadki. Były okresy działalności bardzo dobrej i były okresy zastoju - mówił Henryk Hermanowski. - To czego
przez ten czas dokonaliśmy nie zawdzięczamy sami sobie. Zawsze ktoś
nas wspierał, a przede wszystkim nasi
mieszkańcy, sąsiedzi, samorządy lokalne, miejscowe władze, kierownictwo ochrony przeciwpożarowej za co
jesteśmy wszystkim bardzo wdzięczni.
Taki jubileusz to doskonała okazja
do wręczenia odznaczeń. Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
odznaczeni zostali: Jan Remiszewski,
Kazimierz Mirosław Szumkowski
i Zbigniew Remiszewski. Srebrny

medal otrzymali: Bogdan Nagórski
i Kazimierz Stodulski, a brązowy
medal: Henryk Hermanowski, Mirosław Dobrowolski, Krzysztof Dobrowolski, Wiesław Lipiński. Brązową
Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż
Floriański” odznaczony został druh
Krzysztof Kajko. 12 druhów otrzymało odznakę „Strażak Wzorowy”.
Po oficjalnych uroczystościach
był czas na pokaz strażacki, występy naszych zespołów i grupy kabaretowej na scenie oraz dyskotekę.
Organizatorami festynu byli członkowie OSP Zaskrodzie oraz Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
Wsparcia finansowego udzielił wójt
gminy Kolno i liczni sponsorzy, którym
należą się szczególne podziękowania.
Bez ich udziału jubileusz 60-lecia
OSP Zaskrodzie nie byłby tak udany.
Galeria zdjęć na www.gminakolno.pl
SPONSORZY:
Bank Spółdzielczy w Kolnie,
Lecznica Zwierząt „Zwierzak” w
Kolnie, Wykopy Melioracyjne i
Budowlane - Andrzej Święczkowski, Alfred Święczkowski - Usługi
Transportowe, Robert Siemiński
„Ropex”, PHU Roman Romotowski, Wojciech Rzadki - Tynki, OSK
Cieniewicz Ernest Łomża, Agrocentrum, Baza Maszynowa „Dantek” - Rogienice Wielkie, Class
- Baza Maszynowa z Zambrowa,
Trouw Nutrition Lider - Prefiksy, PHU Franciszek Niebrzydowski - Konarzyce, SM MLEKPOL
Grajewo, Wipasz, OSP Zaskrodzie
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Remont chodnika w Borkowie już w lipcu!
Kiedy radny Sławomir Cudnik
wraz z wójtem Tadeuszem Klamą
zawieźli Jerzemu Doroszkiewiczowi, dyrektorowi białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad zdjęcia
chodnika w Borkowie obiecał, że
sprawą się zajmie i słowa dotrzymał. Przy drodze krajowej nr 63 w
Borkowie trwa właśnie czyszczenie kanalizacji, to wstęp do inwestycji, która rozpocznie się w lipcu.
uż samo oczyszczenie kanalizacji
deszczowej, to dla mieszkańców
Borkowa duża sprawa. Specjalistyczny sprzęt (na zdj. niżej) wypłukał zalegający piach i muł. Wreszcie woda
po deszczu nie tworzy ogromnych kałuż np. przy kościele, tylko odpływa

J

tam, gdzie powinna, do studzienek.
Jeszcze bardziej ucieszy nowy chodnik, bo stan obecny tego, który leży
po lewej stronie drogi Łomża - Pisz,
pozostawia dziś wiele do życzenia.
Miejscami przypomina raczej tor przeszkód, a nie bezpieczne miejsce dla
pieszych. Nierówny, dziurawy, ze starych płytek, był wątpliwą wizytówką,
a przecież po drugiej stronie tej drogi
od dawna jest estetyczny i bezpieczny
chodnik ułożony z kostki brukowej.
Dzięki zaangażowaniu władz gminy
Kolno i przychylności dyrekcji białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Borkowo będzie
miało nowy chodnik.
Zarządca drogi krajowej już ogłosił przetarg.

Inwestycja realizowana będzie etapami. Na początek wymieniona zostanie
nawierzchnia na odcinku 350 metrów.
Remont najprawdopodobniej ruszy
w lipcu, a wykonawca będzie miał
30 dni na zrealizowanie inwestycji.
Na początek nowy chodnik położony zostanie na odcinku od wjazdu
do Borkowa od strony Łomży. Dalsza część chodnika przebudowana zostanie w następnych latach.
na zdjęciach niżej po lewej: Czyszczenie kanalizacji deszczowej w Borkowie. Po prawej: Radny Sławomir Cudnik pokazał w GDDKiA w Białymstoku zdjęcia stanu chodnika w Borkowie

Nowy Komendant Powiatowy Policji
P
odlaski
Komendant
Wojewódzki
Policji
w
Białymstoku
powołał
nowego
Komendanta Powiatowego Policji w
Kolnie. Mł. insp. Robert Marciniak,
pełnił wcześniej funkcję I Zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w
Łomży. 23 maja 2012r Podlaski Komendant Wojewódzki Policji inspektor Sławomir Mierzwa powołał na
stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie mł.insp. Roberta
Marciniaka. Rozkaz mianowania w
mieniu Komendanta Podlaskiego na
ręce nowego komendanta kolneńskich
policjantów złożył Zastępca Komen-

danta Podlaskiego Policji w Białymstoku insp. Krzysztof Lewicki.
Mł.insp. Robert Marciniak ma 39 lat.
Urodził się w Suwałkach. W swojej
20-letniej karierze realizował zadania na stanowiskach wykonawczych i
kierowniczych zarówno w pionie kryminalnym jak i prewencyjnym. Jest
absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł magistra w
zakresie administracji. Komendant
Marciniak jest żonaty, ma dwójkę
dzieci.
Joanna Makarewicz,
oficer prasowy KPP Kolno
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Prace przy szkole w Zabielu
O

toczenie Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu zmienia
się. Obok nowej sali gimnastycznej
powstaje parking na 20 miejsc o powierzchni 500 m², który będzie połączony zjazdem do drogi wojewódzkiej przebiegającej przez Zabiele.
Pracownicy z Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno zbudują też nowe schody prowadzące do głównego wejścia do szkoły.
Zmiany wokół szkoły pozytywnie
wpłyną na wizerunek całej wsi. To
nie bez znaczenia, ponieważ Zabiele,
jako jedyna wieś z powiatu kolneńskiego powalczy o miejsce w konkursie „Piękna i estetyczna podlaska
wieś” zorganizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Szepietowie i Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego.

REKLAMA
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Targi bibliotek w Kijowie
Nasza biblioteka otrzymała zaproszenie na targi innowacji dla bibliotek na Ukrainie. A wszystko to
za sprawą Programu Rozwoju Bibliotek, do którego przystąpiliśmy
w 2009 r. Targi organizowane były
już po raz drugi przez IREX, realizatora programu na rzecz rozwoju
bibliotek Bibliomist ( w ramach
Fundacji Billa i Melindy Gatesów). Dla naszej biblioteki, powiatu, gminy i województwa było to
niezwykłe wyróżnienie, ponieważ
zaproszenie na wyjazd otrzymało
tylko 8 bibliotekarzy z całej Polski.
yła to forma nagrody za realizację
przez nas innowacyjnych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Tematyka, którą prezentowałam
na targach to turystyka. Promowałam ścieżkę edukacyjno-rowerową,
która jako jedyna w naszej gminie i
powiecie powstała w ubiegłym roku.
Wyjazd trwał 5 dni, od 19 do 23
maja. Pierwszego dnia po przylocie
do Kijowa grupa bibliotekarzy polskich poznała się nawzajem, po czym
z opiekunem grupy udaliśmy się, by
zwiedzić najciekawsze miejsca w Kijowie. A było co oglądać, np. Złotą
Bramę, Ławrę Peczerską, Plac Niepodległości, Kijów – Majdan, obiekty sakralne, Sobór Michajłowski,
Monaster św. Michała Archanioła.
Drugiego dnia mieliśmy możliwość obejrzenia kilku bibliotek, m.

B

in. Biblioteki Parlamentu Ukrainy,
której zbiory mieszczą się w dwóch
odległych od siebie częściach miasta. Zwiedziliśmy też Bibliotekę
Publiczną im. Adama Mickiewicza,
gdzie wśród licznych zbiorów znajduje się dział literatury polskiej.
W poniedziałek od rana uczestnicy targów przygotowywali swoje
stoiska. Na targi przybyły delegacje bibliotekarzy z Polski, Mołdawii, Kirgistanu i Rumunii. Podobnie jak Polska kraje te zostały objęte Programem Rozwoju Bibliotek.
Tematy przewodnie targów to: roz-

wój ekonomiczny, turystyka, zdrowie, edukacja, rolnictwo, zaangażowanie obywateli i prawa człowieka.
Polska delegacja ( z Poznania, Nysy,
Zielonej Góry, Krotoszyna, Wieliczki, Bornego Sulimowa, Andrychowa,
Radziechowego Wieprza wystawiła się na tematycznych stoiskach w
4 tematach (turystyka, rozwój ekonomiczny, zaangażowanie społeczne oraz przestrzeń wokół biblioteki).
Na inaugurację targów przybyli
przedstawiciele z Ministerstwa Kultury Ukrainy, przedstawiciele Fundacji Gatesów ze Stanów Zjednoczonych a gościem specjalnym był
Witalij Kliczko pięściarz ukraiński.
Jego obecność była nieprzypadkowa, on sam mówił jak ważna dla
niego była od najwcześniejszych lat
biblioteka i książka. Wychował się
bowiem wśród regałów z książkami,
bo jego mama była bibliotekarzem.
W kolejnym dniu targów, we wtorek
uczestniczyliśmy w sesji plenarnej
dotyczącej rozwoju czytelnictwa, w
warsztatach i w panelu dyskusyjnym
z bibliotekarzami ukraińskimi, który
służył wymianie doświadczeń i zacieśnianiu więzi. To była niezapomniana wizyta, oby było takich więcej.
Teresa Zajk
dyrektor GBP w Czerwonem
na zdjęciach: stoisko przygotowane przez
naszą bibliotekę cieszyło się zainteresowaniem uczestników targów w Kijowie.
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Budynek w Zaskrodziu wyremontowany
Z inicjatywy radnego Henryka
Hermanowskiego i dzięki wsparciu wójta gminy Kolno Tadeusza
Klamy budynek przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu wygląda
jak nowy.
odnowionych salach prowadzone są lekcje, ale nie tylko temu
służyć będzie ten budynek. Z wymienionymi oknami, dachem, doprowadzoną kanalizacja i ogrzewaniem, estetycznymi łazienkami stał się atrakcyjnym miejscem do organizowania
spotkań z mieszkańcami Zaskrodzia
i okolic. Remont prowadzony był
etapami, wiele prac wykonywali pracownicy referatu Gospodarki Komunalnej, ale też w dużej mierze w prace
zaangażowali się mieszkańcy Zaskrodzia z radnym Henrykiem Hermanowskim na czele. Ostatnim etapem,
było malowanie elewacji zewnętrznej.

W

Justyna w finale Miss Nastolatek 2012
J

ustyna Kubrak z Czerwonego
znalazła się w gronie 15 nastolatek i 21 pań wybranych z blisko
100 kandydatek, które zgłosiły się
na castingi do konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego
i Miss Polonia Nastolatek 2012.
Przejście castingowego sita było
początkiem intensywnych przygotowań do występu na Gali w białostockim Teatrze Dramatycznym., która

odbyła się w niedzielę 3 czerwca.
Wcześniej przez kilka weekendów
panie, pod okiem specjalistów, ćwiczyły kroki, układy, pozowały do
zdjęć, wszystko po to, by w finale
wypaść jak najlepiej. W trakcie Gali
każda z pań musiała zaprezentować
się m.in. w stroju kąpielowym czy
sukni. Justyna wystąpiła w błękitnej
sukience ze sklepu pani Agaty Samul, właścicielki P.H.U. Venus, ul.

Wojska Polskiego 46 D w Kolnie
(obie panie na zdj. obok, powyżej
Justyna w profesjonalnym makijażu) .
Tytuł Miss Polonia Nastolatek Województwa Podlaskiego 2012 przypadł Angelice Bronikowskiej. Pierwszą wicemiss została Edyta Walenciej,
a drugą wicemiss Adrianna Piasecka.
Miss Polonia Województwa Podlaskiego została Paula Zajkowska. Tytuł I Wicemiss Polonia Województwa
Podlaskiego zdobyła Beata Gąsiewska,
a drugiej wicemiss Ewa Laskowska.
Justynie
gratulujemy
występu w finale
tego prestiżowego
konkursu organizowanego przez
zdj. z arch. domowego Justyny Kubrak
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Znamy najlepszych z ortografii
24 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się IV Gminny Konkurs Ortograficzny As Ortografii zorganizowany pod patronem
Wójta Gminy Kolno przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kolnie.

C

elem konkursu było propagowanie idei dbałości o poprawność ortograficzną od najmłodszych lat szkolnych, wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie
pisowni, sprawdzenie poziomu opanowania ortografii przez uczniów klas
kształcenia zintegrowanego oraz wyłonienie Asa Ortografii wśród uczniów
klas pierwszych, drugich i trzecich.
Teksty dyktand przygotowała Pani
Hanna Dzięgielewska
nauczyciel
kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej. W
jury konkursu zasiedli: Mariola Szymańska, Teresa Andrzejczyk, Elżbieta Bernatowicz, Ewa Miłosek.
Uczniowie piszący dyktando byli
oceniani w trzech kategoriach- klasy
I, klasy II, klasy III
Do konkursu przystąpili uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Borkowie,
Filipk Dużych, Lachowie, Wykowie,
Zabielu, Zaskrodziu. O tytuł Asa Ortografii walczyło 17 uczniów.
Wyniki konkursu:
Klasa pierwszaWiktoria Zaleśna, SP Lachowo- I

miejsce
Wiktoria Serowik, SP Wykowo- II
miejsce
Julita Przyborowska, SP Filipki DużeIII miejsce
Klasa drugaJakub Chodnik, SP Lachowo- I miejsce
Szymon Madrak, SP Zabiele- II miejsce
Wiktoria Arnista, SP Zaskrodzie- III
miejsce
Klasa trzeciaJulia Rakowska, SP Zaskrodzie- I
miejsce
Wiktoria Skrodzka, SP Borkowo- II
miejsce
Karolina Malinowska, SP WykowoIII miejsce
Laureaci wykazali się wysokimi

umiejętnościami w zakresie poprawnej pisowni.
Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Kolno, który na
zakup nagród dla uczestników przeznaczył środki finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomani oraz
Pani Hannie Dzięgielewskiej, nauczycielowi kształcenia zintegrowanego
ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej za przygotowanie dyktand.
Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Zapraszamy na kolejną
edycję gminnego Konkursu Ortograficznego As Ortografii w 2012 roku.

SP Lachowo
na zdj. uczestnicy konkursu AS Ortografii

Zagłosuj na Borkowo!

ażdy może zagłosować i pomóc
Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie wygrać
boisko.
Jak to zrobić? Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące konkursu oraz sposobu w jaki należy oddać swój głos na
wybraną szkołę są dostępne na stronie
internetowej szkoły: www.spborkowo.pl oraz na stronie internetowej
gminy kolno: www.gminakolno.pl
Za każdy oddany głos społeczność
szkoły w Borkowie już teraz serdecznie dziękuje.
Głosowanie potrwa do 18 czerwca.

K
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Z ŻYCIA WSI

9

Chwalcie łąki umajone...
Maj to w Kościele czas szczególnej
czci Matki Bożej. W naszej gminie
żywa jest tradycja gromadzenia się
przy kapliczkach na wspólnej wieczornej modlitwie. Wciąż można
usłyszeć: „Chwalcie łąki umajone,
góry, doliny zielone, chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki,
chwalcie z nami Panią świata…”.

Matki Bożej. Lubił pleść z kwiatów
wieńce i kłaść je na głowę figur Bożej
Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła
go za to wizją chwały, jaką odbiera
od Aniołów. W roku 1549 ukazała się
w Niemczech książeczka pod tytułem
Maj duchowy, gdzie po raz pierwszy
maj został nazwany miesiącem Maryi.
W żywocie św. Filipa Nereusza
czytamy, że gromadził on dziatwę
przy figurach i obrazach Matki Bożej,
śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty
i zachęcał do składania ku Jej czci
kwiatów, duchowych ofiar i wyrzeczeń. Nowicjusze dominikańscy we

ak możemy dowiedzieć się z Wikipedii: „Nabożeństwo majowe
to nabożeństwo odprawiane w maju
w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia
się lub odśpiewuje
Litanię Loretańską oraz modlitwę
Pod Twoją Obronę.
W
niektórych
regionach
Polski (Dolny Śląsk,
wschód
Polski)
nabożeństwa
te
odbywają się również w czerwcu (do
trzeciej niedzieli
czerwca) oraz we
wrześniu (pierwszy
tydzień września
- ma to związek z
nowiem Księżyca).
Rodowód tych
nabożeństw
jest
jednak
znacznie
wcześniejszy niż
się powszechnie
Mieszkańcy wsi Gietki na wspólnej modlitwie przy kapliczce
uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było Fiesole (w latach 1677-1709) w maju
znane już na Wschodzie w V wieku. gromadzili się przed wizerunkiem
W Kościele zachodnim w I tysiącle- Najświętszej Maryi i czcili ją muzyciu maj jako miesiąc Maryi święcono ką, śpiewem i składaniem duchowych
raczej sporadycznie. Dopiero na prze- wyrzeczeń. Jednakże za autora włałomie XIII i XIV w. powstał pomysł, ściwych nabożeństw majowych histoaby miesiąc ten poświęcić Maryi. rycznie uważa się jezuitę, o. Ansolani
Pierwszym, który rzucił taką myśl, (1713). On to w kaplicy królewskiej w
był król hiszpański Alfons X. Władca Neapolu codziennie w maju urządzał
ów zapraszał do udziału w nabożeń- koncert pieśni ku czci Bożej Matki,
stwach majowych, sam często brał w który kończył się błogosławieńnich udział i swoim poddanym zalecał stwem Najświętszym Sakramentem.
gromadzenie się w porze wieczornej
Za największego apostoła nabona modlitwy wokół figur Matki Bo- żeństw majowych uważa się jezuitę,
żej. Dominikanin bł. Heinrich Seuse, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on
uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana broszurkę, w której propagował naboTaulera, znanych mistyków średnio- żeństwo majowe. Co więcej rozesłał
wiecza, wyznał, że jako chłopiec zbie- ją do wszystkich biskupów Italii. Sam
rał w maju kwiaty i niósł je do stóp w Rzymie zaprowadził to nabożeń-

J
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stwo w słynnym kościele zakonu Il
Gesù mimo że zakon wtedy formalnie już nie istniał, zniesiony przez
papieża Klemensa XIV w roku 1773.
Odprawiał on również nabożeństwo
majowe w Paryżu, gdzie towarzyszył
papieżowi Piusowi VII w podróży na
koronację Napoleona Bonaparte. Pius
VII nabożeństwo majowe obdarzył
odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego - na które składa
się Litania Loretańska do Najświętszej
Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem - przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX.
W połowie XIX
wieku nabożeństwo majowe
przyjęło
się
we wszystkich
prawie krajach.
W
Polsce
pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu (1838),
misjonarze
w Warszawie
w
kościele
Św. Krzyża w
roku
(1852),
ksiądz Golian
w
Krakowie
(w 1856) i we
Włocławku biskup Marszewski (1859). W
tym samym czasie cześć Królowej
maja szerzył w Galicji poezją o. jezuita Karol Antoniewicz. Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we
Lwowie pierwszą książeczkę o nabożeństwach majowych (1839). W
dziesięć lat potem podobną broszurę
wydano we Wrocławiu w roku 1850.
Wydał ją ks. Aleksander Jełowicki,
zmartwychwstaniec. Po 30 latach nabożeństwo majowe stało się bardzo
popularne i znane w całym kraju.”
W naszej gminie tak jest do dziś
między innymi w Gietkach, gdzie
przy zadbanej kapliczce, otoczonej
wyremontowanym placem w majowe
wieczory wciąż spotykają się mieszkańcy okolicy, by wspólnie się pomodlić, co utrwaliliśmy na zdjęciu.

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW
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Dzień Mamy w Lachowie

„Usiądź Mamo przy mnie blisko i
posłuchaj tych słów.
Ty z pewnością wiesz to wszystko,
jednak powiem to znów (…)”
ażdy przedszkolak doskonale
wie o tym, że 26 maja obchodzimy niezwykle ważne święto. Mowa
tu oczywiście o dniu naszych kochanych mam! Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Lachowie realizującego
projekt „EDUKACJA DZIECI – najlepszą inwestycją w przyszłość” jak
co roku uczciły tę niezwykłą okazję.
Przygotowania zaczęły się już
tydzień przed planowaną uroczystością. Wytrwale uczyliśmy się

K

wierszy i piosenek, aby jak najpiękniej zaprezentować się przed
naszymi
wyjątkowymi
gośćmi.
Gdy wszystkie teksty były już świetnie opanowane, wówczas przyszedł
czas na przygotowanie zaproszeń i
wręczenie ich mamom. W tajemnicy przygotowaliśmy także laurki i
własnoręcznie wykonane prezenty.
W dzień uroczystości mamy oczywiście nas nie zawiodły – przybyły
wszystkie! Wspólną zabawę rozpoczął quiz „Czyj to portret?”. Okazało
się, że niewiele mam było w stanie
rozpoznać się na portretach wykonanych przez swoje pociechy, ale jedno
było pewne – humory dopisywały i

podczas prezentacji kolejnych obrazków śmiechu było co nie miara!
Następnie dzieci przedstawiły pieczołowicie przygotowywaną część
artystyczną i trzeba przyznać, że
niejednej mamie ze wzruszenia zakręciła się łezka w oku… Potem
przyszedł czas na to co najmilsze życzenia, prezenty, uściski i całuski!
Na zakończenie tego wyjątkowego dnia pokroiliśmy i wspólnie zjedliśmy tort udekorowany
wiele mówiącym transparentem
„KOCHAMY NASZE MAMY!”.
Justyna Góralczyk
n-lka Punktu Przedszkolnego w Lachowie

Dzień Dziecka z MLEKPOL-em

M

iasteczko jak na Dzikim Zachodzie wyrosło na boisku przy

stadionie miejskim w Kolnie. Było
rodeo, saloon, kowboje, Alaja City i
gazeta gminna nr 5 (51) maj 2012

salon gier - a wszystko dla dzieci z powiatu kolneńskiego, które zaprosił SM
MLEKPOL z Grajewa i firma Tetra
Pak na Dzień Dziecka z MLEKPOLem. W gronie korzystających z mnóstwa atrakcji znalazło się 223 uczniów
z siedmiu szkół w naszej gminie. W
dobrej zabawie pomagali animatorzy.
Nie zabrakło konkursów z nagrodami
i smacznych mlecznych wyrobów.
W imieniu dzieci z naszej gminy podziękowania za zaproszenie
na Dzień Dziecka na ręce prezesa
SM MLEKOPL Edmunda Borawskiego złożył wójt Tadeusz Klama.
Galeria zdjęć na www.gminakolno.pl

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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Laureaci konkursu na sesji Rady Gminy
Gmina Kolno obchodzi w tym
roku jubileusz 20 - lecia istnienia.
Z tej okazji Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem zorganizowała konkurs. Podsumowanie wszystkich etapów konkursu,
wręczEnie nagród oraz dyplomów miało miejsce podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kolno.
a sesji radni, sołtysi oraz zaproszeni goście wysłuchali piosenek
o gminie, zobaczyli najładniejsze
prace plastyczne, mogli też zmierzyć się z tym samym testem wiedzy, który rozwiązywali uczniowie.
Statuetki, dyplomy i nagrody zwycięzcom każdego z trzech etapów
konkursu wręczyli Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno i wójt Tadeusz Klama.
Ostatnia sesja była nietypowa i
wyjątkowa nie tylko dla radnych i
zaproszonych gości. Wielu z tych,
którzy odebrali nagrody po raz
pierwszy miało okazję uczestniczyć
w obradach Rady Gminy Kolno.
Wyniki poszczególnych etapów
konkursu oraz więcej zdjęć na www.
gminakolno.pl

N

Waldemar Smaszcz o Krasińskim
B
iblioteka to miejsce niezwykłe. Właśnie tu można było
spotkać krytyka literackiego dr
Waldemara Smaszcza, który w fa-

scynujący sposób opowiadał o
romantycznej miłości i życiu Zygmunta Krasińskiego. W tym roku
przypada 200. rocznica urodzin autora
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„Irydiona” i „Nie - Boskiej komedii”.
Waldemar Smaszcz, wybitny znawca dzieł, ale też biografIi Wieszcza,
w interesujący sposób przybliżył
zebranym w bibliotece paniom najciekawsze i najważniejsze momenty z życia i twórczości tegoż twórcy.
Wyjątkowym źródłem wiedzy okazały się być listy pisane przez hrabiego Napoleona Stanisława Stefana
Adama Feliksa Zygmunta Krasińskiego. Dzięki nim dowiadujemy się
m.in. co myślał o Adamie Mickiewiczu, czy jakie wrażenie wywarło
na nim wyjątkowe kazanie jakiego
wysłuchał w kościele w Knyszynie.
Zorganizowanie takiego spotkania w
Bibliotece Publicznej w Czerwonem
było możliwe dzięki dotacji z Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona.
Tysiąc złotych Biblioteka otrzymała
na zakup książek dla dorosłych i zorganizowanie spotkania z pisarzem w celu
promocji czytelnictwa dla dorosłych.

KULTURA
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Nasze zespoły na Przeglądzie w Zbójnej
Zespół „Zabielacy” z Zabiela zdobył wyróżnienie w Regionalnym
Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i
Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej.
W niedzielę 13 maja, nasz zespół
jako pierwszy zeprezentował się na
scenie. Konkurencja była spora, bo
wszystkich wykonawców w różnych
kategoriach było ponad 45. Naszą
gminę reprezentował również zespół „Czerwieniacy” z Czerwonego.
egionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych
to impreza z tradycjami. Co roku w
Zbójnej spotykają się najlepsze regionalne zespoły, soliści, kapele, gawędziarze i tancerze. Wszystkich łączy
zamiłowanie do folkloru. Organizatorami Przeglądu są: Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, Wójt Gminy
Zbójna i Gminny Ośrodek Kultury
w Zbójnej, Fundacja Narwiańska,
a współorganizatorzy to: Starostwo
Powiatowe w Łomży, Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku.
Celem przeglądu jest prezentacja tradycji ludowego muzykowania, stylu
śpiewania, gwary i tańca, popularyzacja tych tradycji w społeczeństwie,
jak również zachowanie folkloru
dla młodszych pokoleń i środowisk

R

twórczych oraz wytypowanie najlepszych zespołów kurpiowskich
na Ogólnopolski Przegląd Zespołów Kurpiowskich w Nowogrodzie.
W tym roku występujących oceniała komisja w składzie:
Józef Zyśk – przewodniczący
Wiesława Pawlak – członek
Edward Szabat – członek.
W kategorii zespołów śpiewaczych
- dorośli w której wyróżnienie otrzymał zespół „Zabielacy” konkurencja
była duża. I miejsce otrzymali: Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
Zespół Śpiewaczy z Nowogrodu
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Zespół Śpiewaczy z Nowej Rudy
Zespół Śpiewaczy z Turośli
Męski Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
II miejsca: Kurpiowski Zespół Śpiewaczy z Kuzi
Zespół ,,Laskowianki’’ z Laskowca
Starego. III miejsca nie przyznano.
Zespół ze Zbójnej ( na zdj. obok)
śpiewa bez akompaniamentu. Panie
same dobierają sobie repertuar i same
ćwiczą na próbach. Ich czyste, mocne głosy zadziwiają publiczność. W
zespole występują: Jadwiga Przytuła,
Anna Przytuła, Anna Góralczyk, Józefa Boć, Halina Długozima, Cecylia
Rogińska, Celina Bazydło, Anna Szaniawska, Paliwoda Anna, Scholastyka
Malinowska, Teresa Klama, Daniela
Sekścińska, Janina Modzelewska., Jadwiga Bazydło.
Zespół „Czerwieniacy” ( na zdj. u
góry) to panie i panowie, którzy śpiewają wspólnie od 2009 roku. Zespołowi towarzyszą muzycy: Józef Rydzewski - kierownik muzyczny, Ola
Rydzewska oraz Krzysztof Kajko. W
skład zespołu wchodzą: Kazimierz
Piekarski, Maria i Jan Bućko, Krystyna i Bogdan Kubrak; Halina i Stefan
Siwik, Barbara Siwik, Jadwiga i Krystyna Banach, Lucyna Bystra, Janina
Duda, Krystyna Malinowska, Jadwiga
Pupek, Krystyna Piwowarska, Jadwiga Bazydło, Stanisława Chmielewska,
Krystyna Narowska, Julia Okurowska.
Obu zespołom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

RAJD ROWEROWY
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Rajd rowerowy w Koźle
W niedzielę 27 maja odbył się
rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży szkolnej szlakiem ścieżki
edukacyjno-rowerowej w Koźle.
Rajd zorganizowało Stowarzyszenie KaFCuki przy współudziale Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem oraz Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle.

P

rzedsięwzięcie zrealizowano w
ramach oferty zadania publicznego, pt. „Organizowanie szkolenia
oraz zawodów sportowych w różnych
dyscyplinach sportowych dla dzieci i
młodzieży szkolnej(szkoły podstawowe i gimnazja)”. Środki finansowe
pozyskano z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. oraz
z Banku Spółdzielczego w Kolnie.
W rajdzie, wg sporządzonej listy
uczestników, wzięło udział ok. 100
osób, w tym grupa harcerzy, dzieci, młodzież i ich opiekunowie.
Wśród gości zaproszonych był pan
wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama.
Na wstępie, po powitaniu uczestników wszyscy zapoznali się z regulaminem rajdu, organizatorzy
apelowali o zachowanie ostrożności podczas jazdy rowerami. Nad
bezpieczeństwem czuwał policjant
na motorze, który całość pilotował.

Podczas podróży był czas na odpoczynek w miejscach do tego wyznaczonych. Po powrocie na plac
przy Centrum Kultury czekały na
wszystkich grillowane
kiełbaski, napoje i ciasto upieczone przez
członkinie Stowarzyszenia KaFCuki. Grillowaniem kiełbasek zajął
się sołtys Kozła pan Dariusz Kalinowski, za co bardzo mu dziękujemy.
Rajd odbył się przy pięknej pogodzie, a podróż przez pachnący las to
sama przyjemność. Integracja mło-
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dych mieszkańców Gminy Kolno,
popularyzacja roweru jako środka
lokomocji na co dzień, zachęcenie
do poznania terenów Gminy Kolno,
propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców,
to cele, które sobie założyliśmy.
Mamy nadzieję, że zostały one osiągnięte. Większość uczestników zadeklarowała swój udział w kolejnych
organizowanych przez nas rajdach.
Teresa Zajk
dyrektor GBP w Czerwonem

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Święto szkoły w Wykowie
10 maja 2012r. obchodziliśmy uroczyście Święto Szkoły. Na tę okazję
szkoła przybrała odświętny wystrój,
w którym dominowały symbole
narodowe, a wśród nich królował
najstarszy symbol polskiego państwa – Orzeł Biały – nasz Patron.
a ten szczególny dzień zostali
zaproszeni goście, Wójt Gminy
Kolno - Tadeusz Klama, dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie – Józef Bogdan Wiśniewski i ksiądz proboszcz parafii
Lachowo – Krzysztof Malinowski.
W obecności wszystkich uczniów,
nauczycieli i pracowników obsługi Pan dyrektor Józef Bogdan Wiśniewski na ręce naszej Pani dyrektor
Ewy Ireny Romatowskiej podarował
wspaniałego orła wykonanego z drewna, który został wylicytowany na balu
charytatywnym. Orzeł ten znajdzie
zaszczytne miejsce w naszej szkole.
Najważniejszym punktem tego
wyjątkowego święta była uroczysta akademia poświęcona Patronowi
naszej szkoły, która została zaplanowana na godz. 11.00, przygotowana
przez naszych uczniów i nauczycieli.
Scenariusz i przebieg uroczystości
przygotował
Pan Adam
Grzymała, zaś oprawę muzyczną Pan Grzegorz Jakubowski.
Uroczystości rozpoczęły się od
wprowadzenia sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu polskiego i powita-

N

niu przez Panią dyrektor naszych gości.
Następnie nasi mali aktorzy zaprezentowali ciekawą lekcję historii poświęconą naszemu Patronowi. Program
przedstawiał „ Jak ważną rolę odegrał
Orzeł Biały w kształtowaniu naszej
państwowości na przestrzeni wieków do czasów nam współczesnych”.
Po zakończenie ciekawej prezentacji
zabrała głos Pani dyrektor Ewa Irena
Romatowska, podziękowała wszystkim uczniom biorącym udział w przedstawieniu, oraz nauczycielom przygotowującym. Przypomniała, że nasz
Patron to niezwykły, dostojny i dum-

ny ptak. Takimi cechami powinien odznaczać się każdy uczeń naszej szkoły.
Pani Dyrektor podkreśliła, jak ważną
rolę w życiu uczniów powinna pełnić
ich mała Ojczyzna, czyli środowisko
i szkoła gdyż szacunek do niej jest podstawą do znalezienia własnego miejsca
w świecie, poczucia własnej wartości,
godności i rozumienia patriotyzmu.
Proboszcz parafii Lachowo podziękował za zaproszenie, a „aktorom” uczniom Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie za
przygotowanie wspaniałej słownomuzycznej inscenizacji. Podkreślił,
że szkoła ma patrona związanego z
przeszłością naszej Ojczyzny z jej
tysiącletnią tradycją i kulturą. Z tej
tradycji powinnyśmy czerpać wzorce. Na koniec przywołał ostatnie zdanie z przedstawienia – „Ojczyzna nie
potrzebuje tchórzy, lecz – rycerzy”.
Uroczystość zakończyła się muzycznym akcentem, odśpiewaniem
naszego hymnu szkolnego – piosenki
„Nadzieja”.
Adam Grzymała

na zdjęciu u góry - Pani dyrektor szkoły
Ewa Romatowska trzyma w dłoniach wyrzeźbionego orła - prezent podarowanny
szkole przez dyrektora ZOPO
na zdjęciu obok - zaproszeni goście wsłuchani w uroczysty apel w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła
Bialego w Wykowie.
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CKGK W KOŹLE ZAPRASZA
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SPORT

16

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
27 maja 2012 roku
isku w Lachowie
przeprowadzony
niej Piłki Nożnej
char Wójta Gminy

na bozostał
Turo PuKolno.

rozgrywkach uczestniczyło sześć drużyn

W

LZS:
Zabiele
Czerwone,
Kozioł,
Janowo,
Borkowo
Bialiki.
Po losowaniu utworzyły
się grupy:
Grupa 1
Bialiki
Kozioł
Janowo
Grupa 2
Zabiele
Borkowo
Czerwone
Po meczach grupowych
w finale spotkały się drużyny: Zabiele i Kozioł. Po
zaciętym meczu Kozioł
zwyciężył z Zabielem 2:0.
Ostatecznie najlepszą drużyną Turnieju okazał się
Kozioł ( na zdj. u góry). To
wlasnie ta drużyna otrzymała
Puchar Wójta Gminy Kolno.
Na drugim miejscu znalazła
się drużyna z Zabiela ( na
zdj. niżej), a na trzecim miejscu drużyna z Czerwonego.

ZOBACZ WIĘCEJ WIADOMOŚCI O GMINIE W INTERNECIE

www.gminakolno.pl
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III Majowy Turniej Siatkówki w Zabielu
W dniach 30-31.05.2012 r w ZSS
w Zabielu z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint”
odbył się III Majowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy
Kolno. Impreza dla uczniów gimnazjum i szkół średnich Gminy i
Miasta Kolno mogła odbyć się dzięki dotacji z budżetu Gminy Kolno.
rywalizacji sportowej wzięło
udział 5 szkół: ZST w Kolnie, I LO Kolno, Gimnazjum Kolno, Gimnazjum Zabiele oraz po raz
pierwszy zaprzyjaźniona drużyna
dziewcząt z ZSEiO nr 6 w Łomży.
W każdym zespole znaleźli się zawodnicy zamieszkujący
naszą gminę, również w drużynie łomżyńskiej były dwie absolwentki Gimnazjum w Zabielu.
Turniej uroczyście otworzyła Pani
Dyrektor Ewa Lipnicka oraz Dyrektor
ZOPO w Kolnie Pan Józef Wiśniewski, który wszystkim zawodnikom
życzył udanych sportowych zmagań
oraz przede wszystkim dobrej zabawy
Wszystkie mecze rozgrywane były
do dwóch wygranych setów. Pierwszego dnia zmagania rozpoczęły
dziewczęta. Drużyna z Łomży okazała się zdecydowanie najlepsza.
Pozostałe mecze były bardzo wyrównane, szczególnie mecz między
ZST Kolno i Gimnazjum Zabiele,
gdzie po czterech piłkach meczowych dla Zabiela, ostatecznie wygrały dziewczęta z ZST w Kolnie 19:17
w tie-breaku. Tym samym odegrały
się za minimalną przegraną w ze-

W

szłym roku. Nasze gimnazjalistki z
Zabiela okazały się bardzo gościnne i zajęły zaszczytne IV miejsce.
Kolejnego dnia sportowe emocje nie
opadły nawet na chwilę. Chłopcy również stoczyli wspaniałe, pełne emocji
mecze. Zmaganiom chłopców bacznie
przyglądał się Pan Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama. Gimnazjaliści musieli uznać jednak wyższość i doświadczenie starszych kolegów LO w Kolnie z ZST w Kolnie. Drużyny ze szkół
średnich również stoczyły wspaniałą
walkę, ostatecznie 2:0 wygrali chłopcy z I LO w Kolnie (25:23 i 25:19).
Wyniki rywalizacji:

Dziewczęta:
I miejsce – ZSEiO nr 6 w Łomży
pkt. 9
II miejsce – ZST w Kolnie pkt. 5
III miejsce – I LO Kolno pkt. 2
IV miejsce – Gimnazjum w Zabielu
pkt. 2
Chłopcy:
I miejsce - I LO w Kolnie 		
pkt. 9
II miejsce - ZST w Kolnie		
pkt. 5
III miejsce - Gimnazjum w Zabielu
pkt. 3
IV miejsce - Gimnazjum w Kolnie
pkt. 1
Wszystkie drużyny otrzymały napoje i dyplomy a trzy najlepsze również
puchary. Uczniowski Klub Sportowy
„Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny
udział w imprezie. Mamy nadzieję że
za rok impreza będzie równie udana.
Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska
na zdj. u góry mecze dryżyn męskich obserwował wójt Tadeusz Klama i dyrektor ZSS
w Zabielu pani Ewa Lipnicka.
na zdj, obok - drużyny dziewcząt po zakończonych rozgrywkach
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Rodzic zastępczy pilnie poszukiwany
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

 gotową podzielić się swoją miłością,
 będącą w stanie otoczyć troską i
opieką,
 umiejącą wesprzeć w trudnych
sytuacjach,
potrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową,
 dającą poczucie bezpieczeństwa,
bliskości i ciepła
a ponadto
 chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem,
 masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej dla dzieci pozbawionych
częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.
Każde
dziecko
ma
prawo wychowywać się w kochającym
bezpiecznym
domu.
Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować
mu
odpowiedniej
opieki, zapewnia mu się czasowo
opiekę i wychowanie poza rodziną.
Właśnie
wtedy
dzieci
potrzebują
rodziny
zastępczej.
Potrzebni są ludzie, którzy są gotowi podjąć się tego zadania.
Opieka zastępcza to prawdziwa praca z misją. Niełatwa, lecz
dająca ogromne poczucie satys-

fakcji. Tworząc rodzinę zastępczą, stajesz się darem dla innych.
Rodzina zastępcza jest szansą dla
dziecka, dającą mu możliwość wzrastania w warunkach maksymalnie
zbliżonych do naturalnych. Stanowi
ona alternatywę dla domów dziecka.
Rodziną zastępczą może zostać
małżeństwo lub osoba samotna.
Opieka zastępcza sprawowana jest
czasowo.
Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na pokrycie kosztów
utrzymania dziecka.
Mogą liczyc na pomoc i wsparcie
ze strony pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
Stworzenie rodziny zastępczej
może być pierwszym krokiem do
stworzenia w przyszłości zawodowej rodziny zastępczej. Jedno z rodziców zastępczych posiada wtedy
status pracownika, a wychowywanie dzieci staje się pracą zawodową.
Jeżeli zastanawiasz się nad stworzeniem rodziny zastępczej, jeżeli masz
wątpliwości, czy możesz ją stworzyć lub czy sobie z tym poradzisz,
albo wiesz, że tego właśnie chcesz
przyjdź do
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie,
ul. Wojska Polskiego 69, 18-500
Kolno
lub zadzwoń pod numer 86 278 13
34.
PEŁNIENIE FUNKCJI RODZINY
ZASTĘPCZEJ MOŻE BYĆ POWIERZONE OSOBOM, KTÓRE:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani
zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z
tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do
czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało
potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej
lub prowadzenia rodzinnego domu
dziecka, wystawionymi przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) zapewnią odpowiednie warunki
bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu
wolnego.
Każdy z kandydatów na rodzica
zastępczego musi odbyć stosowne
szkolenie oraz uzyskać zaświadczenie
kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia szkolenia, spełniania warunków wymienionych powyżej oraz posiadania predyspozycji
i motywacji do sprawowania rodziny
zastepczej .
PCPR Kolno

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kolno informuje,
że z dniem 1 lipca 2012 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolno nr XXII/94/12 z
dnia 30 maja 2012 roku wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę na terenie gminy Kolno:

- cena 1 m³– 2,88 zł netto + należny podatek VAT
- miesięczna opłata abonamentowa – 7,28 zł netto + należny podatek VAT.
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