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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
XXVIII sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 21 listopada. Radni
podjęli cztery uchwały. Z porządku obrad zdjęto punkt dotyczący
podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Kolno.
ajwięcej emocji wzbudził właśnie punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Kolno. To pierwsza
z kilku uchwał, które podjąć muszą radni zgodnie z ustawą z dnia 1
lipca 2011 r., która weszła w życie
1 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. 2011 Nr 152, poz. 897).
Decyzją większości radnych uchwałą w sprawie w/w regulaminu radni
zajmą się na następnej sesji, na której podejmą również inne uchwały
w tej sprawie w tym m.in. dotyczącą stawek opłat za wywóz śmieci.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji

N

dotyczyły:
- zmian w budżecie gminy Kolno na
2012 r. (Uchwała Nr XXVIII/120/12)
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Uchwala Nr
XXVIII121/12),
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Uchwala Nr XXVIII122/12),

- w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół,
przedszkoli i placówek oświatowych
prowadzonych przez osoby fizyczne i
prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego, udzielanych z budżetu
gminy Kolno oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Uchwała Nr XXVIII123/12)

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno od 29 października
do 21 listopada 2012 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem siedem zarządzeń, które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania
uchwał rady gminy
- określenia układów wykonawczych

budżetu gminy Kolno na 2012 r. z
podziałem na jednostki organizacyjne
- zmian w budżecie gminy Kolno na
2012 r.
- powierzenia stanowiska dyrektora
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu
- projektu Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kolno na lata 2013
- 24.
- projektu budżetu Gminy Kolno na
2013 r.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Podpisałem umowę z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie
ze środków UE z działania LEADER
z Krainy Mlekiem Płynącej zakupu i
montażu placu zabaw dla dzieci przy
Szkole Podstawowej w Borkowie.
Zadanie będzie zrealizowane na wiosnę 2013 r.
2. Zorganizowałem spotkanie robocze w którym uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie dotyczyło
pozyskania środków z Funduszu
Norweskiego na sfinansowanie opragazeta gminna nr 11 (56) grudzień 2012

cowania między innymi: strategii
rozwojowych, studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
projektów technicznych przebudowy
dróg, termomodernizację budynków
szkolnych i innych.
3. Zorganizowałem przetarg na zakup
samochodu pożarniczego ratowniczo
- gaśniczego z napędem 4x4. wybrano
samochód marki mercedes typ GBA
2,5/16. koszt zakupu to 580 000 zł z
czego środki własne gminy to tylko
180 tys. zł.
4. Dokonałem odbioru projektu budowlanego nadbudowy Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz złożyłem
wniosek o pozwolenie na budowę.
5. Unieważniłem przetarg na dostawę urządzeń (agregat prądotwórczy i
sprężarka) do stacji uzdatniania wody
w Janowie. Powodem unieważnienia były przedłożone oferty, które
nie spełniały wymogów specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno
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Spółdzielnia socjalna drogą do zmian!

Powoli dobiega końca projekt
„Droga do zmian” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

B

iorące w nim udział panie z
terenu naszej gminy uczestniczyły już w zajęciach z doradztwa zawodowego i warsztatach, na
których uczyły się sztuki garnirowania i przystrajania sal i stołów.
Obecnie odbywają się zajęcia z
Aktywności Zawodowej. Pod tym
hasłem kryje się nauka tworzenia biznes planu, rozpoznawania rynku, budowania strategii firmy, reklamy itp.
Wszystko to ma w efekcie końcowym skutkować próbą utworzenia spółdzielni socjalnej. Temu celowi służyła też wizyta studyjna w
dwóch tego typu spółdzielniach.
Uczestniczki projektu spotkały się z
władzami spółdzielni „Alexis” z Łomży i „Stara Szkoła” z Prostek. W obu
mogły porozmawiać z prezesami o problemach zarówno przy tworzeniu jak i
późniejszej działalności tego typu firm.
Dodatkowo w spółdzielni „Alexis”
mogły poznać poszczególne etapy produkcji pościeli (właśnie szyciem pościeli zajmuję się owa spółdzielnia) i
porozmawiać z pracownicami zakładu.

W Prostkach, w których główne
kierunki działalności to zabawki z
materiałów naturalnych, panie mogły spróbować swoich sił w tworzeniu budowli z klocków Madera
– zabawki, która rozwija zarówno
umiejętności manualne jak i wyobraźnię przestrzenną i umiejętność
współpracy w grupie (na zdj. uczestniczki w trakcie tworzenia budowli).
Do realizacji został jeszcze jeden
punk szkolenia – Warsztaty Ma-
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łej Gastronomii. Podczas tych zajęć panie nauczą się przygotowywać potrawy wszelkiego rodzaju,
pod względem przyszłej działalności cateringowej - planowanie zakupów, organizacja kuchni, przygotowywanie samych potraw itp.
Mamy nadzieję, że po tych działaniach wkrótce w naszej gminie
powstanie pierwsza w powiecie
kolneńskim spółdzielnia socjalna.

Kazimierz Koter
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Gmina Kolno z wyróżnieniem
Pamiątkowy grawerton za udział
w finale wojewódzkim konkursu
„Przyjazna wieś” odebrał z rąk
Mieczysława Baszko, wicemarszałka województwa podlaskiego Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Nasza gmina otrzymała wyróżnienie za
projekt „Rozbudowa i nadbudowa
budynku świetlicy wiejskiej – Wiejskiego Ośrodka Kultury” w Koźle.

P

odsumowanie konkursu miało
miejsce w trakcie Podlaskiego Forum Agroturystycznego w Białymstoku, które odbyło się 7 grudnia Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Ideą konkursu organizowanego
przez KSOW jest wybranie najlepszego projektu w zakresie infrastruktury
realizowanego na terenach wiejskich
przy wsparciu środków unijnych.
W tym roku odbyła się IV edycja
konkursu „Przyjazna wieś”, ale w naszym województwie zorganizowany
był on po raz pierwszy. Na zlecenie
Regionalnego Sekretariatu Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa organizacji etapu regionalnego podjął się Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Organizatorzy przewidzieli trzy
kategorie konkursowe: Infrastruktura Techniczna, Infrastruktura Społeczna i Infrastruktura Ekologiczna.
W tegorocznej edycji konkursu w
województwie podlaskim komisja
rozpatrywała 12 zgłoszeń, i uznała, że:
w kategorii
infrastruktura techniczna:
• I miejsce: gmina Dubicze Cerkiewne za projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz wyposażenie Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Dubiczach Cerkiewnych w ramach realizacji programu dostosowawczego”
• II miejsce: gmina Filipów za projekt „Zagospodarowanie plaż gminnych w Filipowie Czwartym i Wólce”
• III miejsce: gmina Kleszczele za
projekt „Budowa budynku zaplecza
sanitarnego do obsługi kąpieliska przy
zalewie w Repczycach”
Wyróżnienie finału wojewódzkiego
w kategorii infrastruktura techniczna:
• Gmina Nowinka za projekt „Budowa placu zabaw w miejscowości

Wójt T. Klama odbiera grawerton z rąk wicemarszałka M. Baszko

Olszanka, Nowinka, Monkinie”
w kategorii
infrastruktura społeczna
• I miejsce: gmina Narewka za projekt „Ośrodek Edukacji Ekologicznej
w Siemianówce”
• II miejsce: gmina Orla za projekt
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Orla”
• III miejsce: gmina Perlejewo za
projekt „Remont świetlicy w Czarkówce Małej”
Wyróżnienie finału wojewódzkiego
w kategorii infrastruktura społeczna:
• Gmina Dąbrowa Białostocka za
projekt „Przebudowa budynku remizy
strażackiej na cele świetlicy wiejskiej
oraz zagospodarowanie centrum wsi
Bagny”
• Gmina Grajewo za projekt „Kompleks świetlic wiejskich w gminie
Grajewo”
• Gmina Jasionówka za projekt
„Przebudowa i rozbudowa budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości
Milewskie”
• Gmina Kolno za projekt „Rozbudowa i nadbudowa budynku
świetlicy wiejskiej – Wiejskiego
Ośrodka Kultury”
• Gmina Przytuły za projekt „Budogazeta gminna nr 11 (56) grudzień 2012

fot. M. Gałko

wa i wyposażenie placu zabaw przy
szkole podstawowej w Przytułach”.
W kategorii infrastruktura ekologiczna zgłoszeń w naszym województwie nie było. Podczas oceny
projektów brano pod uwagę: m.in.
wpływ inwestycji na rozwój lokalny i
regionalny, tworzenie nowych miejsc
pracy, partnerstwo przy realizacji projektu, użyteczność, ochronę środowiska i przystosowanie do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wyniki ogólnopolskiego etapu IV
edycji konkursu „Przyjazna wieś” dostępne są na stronie www.ksow.pl
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Stanowisko sasanki na liście Natura 2000
Rada Ministrów zatwierdziła zmiany na
liście obszarów Natura 2000. Powiększy się
ona m.in. o stanowisko
sasanki w Kolimagach.
atwierdzona
przez
Radę Ministrów zmodyfikowana lista obszarów mających znaczenie
dla Wspólnoty już została
przekazana do Komisji Europejskiej. Obok sasanek w
Kolimagach z naszego województwa znalazły się na
niej też źródliska Wzgórz Sokólskich.
W sumie liczba obszarów siedliskowych wzrosła o 22 nowe, 16 obszarów powiększono oraz skorygowano
granice 24 już istniejących obszarów.
W województwie podlaskim o
1216,6 ha zmniejszono Ostoję w
Dolinie Górnej Narwi. Wyłączono te tereny, które nie spełniały
kryteriów zawartych w Dyrektywie Siedliskowej odnośnie wyznaczania obszarów Natura 2000.
Kiedy Komisja Europejska zatwierdzi uaktualnione zmiany w drodze decyzji jako obszary mające znaczenie
dla Wspólnoty, Polska będzie zobo-

Z

wiązana do wyznaczenia tych obszarów na mocy prawa krajowego jako
specjalne obszary ochrony siedlisk.
Program Natura 2000 to działania
na rzecz ochrony przyrody, których
celem jest zachowanie dziedzictwa
przyrodniczego Europy. Sieć Natura
2000 tworzą obszary ptasie (obszary specjalnej ochrony ptaków) oraz
obszary siedliskowe (specjalne obszary ochrony siedlisk) - cennych
siedlisk przyrodniczych i gatunków.
Wraz z przystąpieniem do UE Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium obszarów
Natura 2000. Sieć Natura 2000 w
Polsce po ostatnich zmianach liczy

Oli szansa na sukces!!!

845 obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty
i 145 obszarów specjalnej ochrony ptaków, co w
sumie daje 983 obszarów
Natura 2000 (7 z nich to
obszary ptasie i siedliskowe w tych samych
granicach). W województwie podlaskim obszary
Natura 2000
stanowią
31,6 proc. powierzchni.
Stanowisko Sasanki w
Kolimagach to największe udokumentowane w
Polsce stanowisko tego
rzadkiego gatunku - sasanki otwartej.
Zajmuje dwa niewielkie piaszczyste
pagórki położone w rozległej, zatorfionej dolinie Skrody (lewy dopływ
Pisy) w odległości ok. 1 km na południowy – wschód od wsi Kolimagi.
Motywacją do wpisania tego siedliska na listę proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty jest: „Obszar proponowany do
wyznaczenia ze względu na wypełnienie luki geograficznej wykazanej
dla sasanki otwartej Pulsatilla patens
(kod 1477), zgodnie z ustaleniami
seminarium
biogeograficznego.”
Więcej na www.gdos.gov.p

P

rodukowany przez Polsat program
„Must be the music” uważany jest
za promujący nie tylko utalentowanych, ale także najbardziej oryginalnych młodych artystów. 17 listopada
w castingu do tego programu wzięła udział uczennica ZSS w Zabielu,
mieszkanka Borkowa, Aleksandra
Cudnik. Wykonała piosenkę „My
heart will go on” z repertuaru Celine
Dion. Ogłoszenie wyników castingu
zapowiedziano na 20 grudnia. Trzymamy kciuki za Olę, która postanowiła gonić za marzeniami i pokazać
całej Polsce swój niesamowity talent.
Bo choć od dawna uświetnia swymi
występami imprezy szkolne, warto,
by zachwycili nią się także telewidzowie, czego serdecznie im życzymy.
Ewa Kiełczewska
n-l ZSS w Zabielu
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
Jak co roku w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza w sali
konferencyjnej w ZOPO spotkali się wolontariusze, ich podopieczni oraz przyjaciele Klubu
Wolontariusza działającego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie. To jedyny tego
typu Klub w powiecie kolneńskim.
zień dzisiejszy jest niezwykłym
dla tych, którzy chcą i potrafią
bezinteresownie pracować na rzecz
innych ludzi, prezentując na co dzień
postawę pomocy, otwartości i zrozumienia dla otoczenia – powiedziała
otwierając spotkanie pani Krystyna
Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie. – Ich
świętem jest Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza przypadający na dzień
5 grudnia, który został ustanowiony
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
rezolucją z dnia 17 grudnia 1985 r.
Na zaproszenie Klubu wolontariusza
odpowiedzieli m.in. Beata Zduńczyk,
dyrektor Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Kolnie, Krzysztof
Kajko, prezes Banku Spółdzielczego
w Kolnie, Józef Wiśniewski, dyrektor
ZOPO, Grażyna Różańska, komendant OHP w Kolnie oraz Agnieszka
Samul, doradca zawodowy, Teresa
Zajk, dyrektor GBP w Czerwonem,
Izabela Wasilewska, dyrektor PCPR
w Kolnie, Krzysztof Murawski z UG
Kolno oraz przedstawiciele grup nieformalnych oraz stowarzyszeń z gmi-

D

ny Kolno oraz pracownicy GOPS.
Najważniejsi tego dnia: wolontariusze i ich podopieczni otrzymali upominki. Wolontariuszom za ich trud
dziękowała pani Krystyna Kajko oraz
Marcin Sekściński ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. W rolę mikołajów
rozdających paczki dzieciom wcielili się: Józef Wiśniewski, Krzysztof Kajko i Maria Bućko z klubu
seniora i zespołu „Czerwieniacy” .
Klub Wolontariusza przy GOPS
w Kolnie działa od czerwca 2009 r.
Obecnie aktywnych jest ośmiu wolontariuszy: Marta Pikulińska, Donata Kajko, Izabela Zagroba, Kry-
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styna Bazydło, Małgorzata Banach,
Milena Nerko, Oktawia Zakrzewska,
Magdalena Banach, a 13 osób pozostaje wolontariuszami nieaktywnymi. Koordynatorkami Klubu Wolontariusza są: Barbara Pikulińska
i Małgorzata Błażejczyk z GOPS.
O tym, kim są i czym zajmują się
na co dzień wolontariusze zebrani na
spotkaniu przy kawie i ciastku goście
mogli się dowiedzieć z prezentacji.
Każda z wolontariuszek pracuje z podopiecznymi - głównie dziećmi pomagając im w odrabianiu lekcji, bawiąc
się wspólnie. Z okazji dnia dziecka
Klub organizuje wycieczkę. Zdjęcia
uśmiechniętych dzieci z wyjazdów
m.in. do Białegostoku czy Olsztyna
są dowodem na to, że ich poświęcenie jest bardzo potrzebne. Tradycją są
również spotkania z okazji dnia wolontariusza, które są okazja do podziękowań dla wszystkich, którzy współpracują z Klubem Wolontariusza oraz
okazją do obdarowania podopiecznych
mikołajkowymi paczkami.
Działalność Klubu Wolontariusza nie
byłaby możliwa bez sponsorów. Jednym z tych, którzy nigdy nie zawiedli
jest m.in. Bank Spółdzielczy w Kolnie
i jak zapowiedział na spotkaniu prezes
Krzysztof Kajko, tak też pozostanie.
Wszystkim aktywnym i nieaktywnym wolontariuszom z naszej gminy
życzymy wytrwałości w dzieleniu
się dobrem i mnóstwa radości z pracy
wykonywanej z myślą o innych.
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SZLACHETNA PACZKA w Kolnie

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który co roku łączy tysiące
osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.
rym roku już po raz dwunasty startujemy, aby wspólnie i
świadomie realizować ideę mądrej
pomocy. Cel główny SZLACHETNEJ PACZKI 2012 to zaangażowanie 7200 wolontariuszy i 150 000
darczyńców we współtworzenie
mądrej pomocy skierowanej do
blisko 12 tys. rodzin w potrzebie.
Wierzymy, że dzięki Paczce każdy ma szansę na zmianę. Chcemy
aby każdy człowiek zaangażowany
w nasz projekt odkrywał swoją wartość, potencjał i nowe możliwości, a
potem chciał dzielić się tym z innymi. Każda osoba jest ważną i niepowtarzalną częścią Paczki: wolontariusz, rodzina, darczyńca i każdy
ma do zrobienia coś wyjątkowego.
16 listopada na stronie internetowej
www.szlachetnapaczka.pl uruchomio-

W

na została baza z informacjami o rodzinach w potrzebie. Oficjalnego otwarcia bazy dokonał na antenie radiowej
„Trójki” Marek Niedźwiecki, który
wraz z przyjaciółmi został darczyńcą.
Przez trzy tygodnie każdy będzie
mógł wybrać jedną z rodzin i specjalnie dla jej członków przygotować wyjątkową paczkę. Wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI, czyli SuperW,
poznali sytuację rodzin i konkretne potrzeby. Na tej podstawie tworzyli opisy, które trafiły do internetowej bazy.
Tam darczyńca może wybrać konkretną rodzinę ze swojej miejscowości i
przygotować dla niej mądrą pomoc.
W ubiegłym roku w akcję zaangażowało się prawie 150 tys. darczyńców,
w tym wiele znanych osób - Para Prezydencka Bronisław i Anna Komorowscy, Jerzy Dudek, siostry Radwańskie,
polscy mistrzowie olimpijscy i liczne
kluby piłkarskie. Akcję pobłogosławił
także Ojciec Święty Benedykt XVI.
Tegoroczne hasło Szlachetnej Paczki 2012, brzmi „Zostań bohaterem

i zmieniaj świat na lepsze”. My SuperW z Kolna, a jest nas szesnastu w
Paczce, już to robimy. Odwiedziliśmy
wiele rodzin, z których wybraliśmy
te najbardziej potrzebujące pomocy.
Następnie dokonaliśmy ich opisów
i po weryfikacji i zaakceptowaniu
przez liderów i audyt, opisy rodzin
zostały umieszczone w bazie internetowej SZLACHETNEJ PACZKI.
Do projektu dołączyła już cała
społeczność Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Kolnie oraz Szkoła Podstawowa nr 2. Do niesienia mądrej pomocy zapraszamy też Was
- razem możemy więcej, mądrzej
i z wielkim, szlachetnym sercem.
Kolneńską drużynę SuperW tworzą:
Banach Edyta, Bikowska Katarzyna,
Cwalina Barbara, Kindeusz Justyna,
Motulewicz Paulina, Mrozik Alicja,
Pietruszka Monik, Pikulińska Barbara,
Słapińska Agata, Stachowska Anna,
Szczytkowska Anna, Szymańska Alicja, Szymańska Monika, Trepanowska Katarzyna, Zadroga Agnieszka.

Lider rejonu Anna Przestrzelska

Andrzejki w Zabielu
inicjatywy
koła
gospodyń
wiejskich i klubu seniora w
świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu zorganizowano
zabawę
Andrzejkową.
W sobotę 1 grudnia na sali bawili się wszyscy chętni. Nie zabrakło smakołyków przygotowanych przez panie z koła gospodyń.
Za to, by zebranym dopisywał
dobry humor, a muzyka była odpowiednia do tańczenia zadbał Marek
Góralczyk, instruktor z Centrum
Kultury Gminy Kolno w Zabielu.
Zabawa Andrzejkowa to kolejny
przykład, jak panie z Zabiela potrafią
się świetnie zorganizować i bawić.

Z
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WYDARZENIA
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Etnografowie w gminie Kolno
Od połowy 2012 roku część mieszkańców gminy Kolno miała okazję
spotkać się z młodymi ludźmi, przeprowadzającymi wywiady. Ci młodzi ludzie to studenci i pracownicy
Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadzają tu
badania dotyczące tego, jak tradycja przeplata się z nowoczesnością.

C

zęść badaczy, która pracuje w
Zabielu rozmawiała już z wieloma mieszkańcami wsi. Wszyscy
oni przekazali fascynujące historie
świadczące o tym, jak interesująca i
bogata etnograficznie jest ta okolica.
Dwie inne badaczki zajmują się
społecznością Kolna i Borkowa. Interesują je podobne zagadnienia ze
szczególnym uwzględnieniem tego,
jak stare obyczaje uzupełniają się z
nowymi pomysłami mieszkańców.
Okazuje się że we wszystkich
tych trzech miejscach - Kolnie, Borkowie i Zabielu - studenci znaleźli mnóstwo ciekawych przykładów
na ludzką pomysłowość i talent.
Obecne badania wpisują się w
tradycję zainteresowania tymi terenami
etnografów
związanych
z Uniwersytetem Warszawskim.
Niegdyś okoliczne wsie i miasteczka zjeździli tacy wielcy naukowcy jak
Marian Pokropek czy Jacek Olędzki.

Stworzyli oni wiele tekstów i zbiorów
fotograficznych, w których opiewali
piękno tych ziem i lokalnych tradycji.
Studenci
Uniwersytetu
Warszawskiego nie mogą wyjść z podziwu nad gościnnością i otwartością mieszkańców gminy Kolno.
Ponadto inni członkowie grupy badawczej zajmują się wsiami w okolicach Nowogrodu. Wszystkie te badania są częścią większej całości, związanej z zagadnieniami zmian społecznych spowodowanych nowymi technologiami i formami pracy na pograniczu tzw. Szlachty i Kurpiowszczyzny.
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Odbędą się jeszcze kolejne dwutygodniowe badania w kwietniu 2013
roku oraz latem tego samego roku.
Będziemy bardzo wdzięczni za
wszelką pomoc i przychylność okazywaną studentom. Mamy też nadzieję, że po zakończeniu prac badawczych będziemy mieli okazję
zaprezentować mieszkańcom gminy Kolno wyniki naszych działań.

Piotr Cichocki

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego

na zdj. u góry studenci z dr P. Cichockim
(pierwszy z prawej), poniżej studenci w trakcie
przeprowadzania badań

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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Link do przyszłości
W sobotę 8 grudnia 2012 r. w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem odbyło się niecodzienne spotkanie z młodym profesjonalistą- Kamilą Sidor. Spotkanie to
zorganizowaliśmy w ramach projektu „Link do przyszłości”, któremu patronuje Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.

C

elem tego wydarzenia jest wspieranie młodych osób z terenów
wiejskich w planowaniu przyszłości
zawodowej. Uczniowie podczas spotkania mieli okazję porozmawiać z
młodym inspirującym profesjonalistą i dowiedzieć się jaką rolę w jego
pracy odgrywają nowe technologie.
Korzystając z proponowanych stron
internetowych zapoznali się z aktualną sytuacją i trendami na rynku pracy,
a także sprawdzili swoje umiejętności posługiwania się nowoczesnymi
narzędziami potrzebnymi w pracy.
Kamila Sidor obecnie pracuje m.in.
w firmie Geek Girls Carrots, tam zajmuje się budowaniem społeczności kobiet, które kochają nowe technologie.
Na spotkaniu z młodzieżą opowiedziała o swojej karierze zawodowej,
najciekawsze było to, że będąc w młodym wieku aż dwanaście razy zmieniała pracę. Ale należy przez to rozumieć,
że to praca jej szuka, a nie odwrotnie.
W ten sposób dowodzi, że w nowo-

czesnych społeczeństwach, np. w Stanach Zjednoczonych średnio 11 razy
pracownicy w trakcie swojej kariery
zawodowej zmieniają miejsca pracy i cztery razy się przebranżawiają.
Zwróciła uwagę, że u nas ta tendencja również powoli staje się coraz
bardziej popularna.
Według niej gwarancją sukcesu
przyszłości jest nauka języków obcych i umiejętność poruszania się
na polu nowoczesnych technologii.
Poza tym nasza rozmówczyni podpowiadała, że zarówno w procesie edukacji jak i w przyszłej
pracy
potrzebne jest zaangażowanie i robienie czegoś z pasją.
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Kolejną radą, z którą dzieliła się
z młodymi ludźmi
była propozycja, by nie bali się w przyszłości rzucać na głęboką wodę, by
byli otwarci i gotowi na zmiany.
Zaproszenie młodego człowieka
sukcesu do biblioteki okazało się
strzałem w 10. Uczniowie byli zaciekawieni tematem, aktywnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach, po
spotkaniu zadawali wiele pytań, z czego wywiązała się ciekawa dyskusja.
Wszyscy wymienili się z gościem adresami i telefonami, by mieć możliwość
kontaktu i rozmowy z Panią Kamilą.

Teresa Zajk
dyrektor GBP w Czerwonem

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Andrzejki w szkole w Zaskrodziu
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie nawiązują do tradycji i obrzędów ludowych.
awniej wróżby andrzejkowe
miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla
niezamężnych dziewcząt. Początkowo andrzejki traktowano bardzo
poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu.
W czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w
grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę
gromadzącą młodzież obojga płci.
Wróżby pozwalają oderwać się od
rzeczywistości i przenieść w świat
marzeń i fantazji. Dzieci często zastanawiają się, co ich w życiu spotka,
planują, marzą. Z niecierpliwością
oczekują na ten inny niż wszystkie
dzień – dzień tajemniczych wróżb
i czarów połączonych z zabawą,
tańcem i słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców.
Ten niezwykły czas miał miejsce 28

D

listopada w Szkole Podstawowej w
Zaskrodziu. Tego dnia w szkole pojawiły się wróżki ( w ich role wcieliły się uczennice), które wprowadziły wszystkich w znakomity nastrój.

Następnie uczniowie w czasie zabawy zaprezentowali swoje umiejętności taneczne.

Gimnazjaliści w konkursie
9

. listopada w ramach obchodów
Święta Niepodległości uczniowie Gimnazjum w Zabielu brali
udział w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji i Piosenki
Patriotycznej Polska to my organizowanego przez III LO w Łomży.
W konkursie brało udział 25
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Łomży, Białegostoku, Ciechanowca, Piątnicy,
Wysokiego Mazowieckiego, Zambrowa, Dąbrowy Białostockiej, Suchowoli, Zabiela, Miastkowa, łącznie 61 wykonawców.
Naszą szkołę reprezentowali: Aleksandra Cudnik, Martyna Kopacz, Natalia Dobrowolska i Damian Bazydło.
Ola Cudnik uczennica IB z piosenką „Opowiedz nam Ojczyzno”
zajęła wysokie II miejsce. Brawo
Ola!!

E. Kiełczewska
nauczyciel ZSS w Zabielu
zdjęcia na www.lo3.lomza.pl
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Katarzyna Kulągowska
na zdj. Andrzejki w SP Zaskrodzie

Prasa

połeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży zaprasza do
Czytelni Prasy Dawnej!
Zbiór ponad 30 tytułów
przedwojennych czasopism
regionalnych,
dotychczas
dostępnych na mikrofilmach,
został
zdygitalizowany.
Zainteresowani mogą nieodpłatnie korzystać ze zgromadzonych materiałów w
siedzibie „Stopki” od poniedziałku do piątku w godz. 8-16
(al. Piłsudskiego 83, Łomża,
tel. 86 216 42 61, wewn. 28).

S

za www.stopkapress.com.pl

A TO CIEKAWE
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Hodowcy gołębi podsumowali sezon
Hodowla gołębi pocztowych, przygotowywanie ich do lotów, to pasja,
która wymaga nakładu sił, środków
czasu i serca. 24 listopada w restauracji BIZNES CLUB w Kolnie spotkali się zakochani w gołębiach hodowcy skupieni w Polskim Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych oddział Ełk. Uroczyście podsumowali
sezon lotowy 2012.
Oddział Ełk PZHGP skupia 245 hodowców w 8 sekcjach w tym m.in.
w sekcji Kolno, Orzysz, Biała Piska,
Ełk, Piszanie. W tym gronie jest też
wielu hodowców z naszej gminy. W
mijającym roku właściciele gołębi
wystawiali je w następujących konkurencjach: 14 lotów gołębi dorosłych
(9 krajowych i 5 zagranicznych na
dystansie od 140 do 750 km) oraz 4
loty gołębi młodych na dystansie od
140 do 280 km. Punkty dobyte w po-

Supermistrzowie sekcji Kolno

szczególnych lotach składały się na
wyniki ogólne.
W tym roku Tytuł Supermistrza oddziału Ełk zdobyli:
Supermistrz – Kazimierz Ramotowski
(sekcja B.Piska)
I -Vice Supermistrz – Tadeusz Sadowski (sekcja Pisz)
II-Vice Supermistrz – Piotr Krawiec
(sekcja Pisz)
Tytuł Supermistrza sekcji Kolno
otrzymali:
I Supermistrz – Jerzy Zdankowski –
3383, 65 pkt
II Supermistrz – Marcin i Wiesław
Stodulscy – 3333,36 pkt
III Supermistrz – Józef Gajewski –
3173, 14 pkt
(wszyscy na fot. poniżej z lewej
strony)
Mistrzostwo w kategorii gołębi dorosłych sekcji Kolno należy do:
Mistrz – Jerzy Zdankowski – 2805,94

pkt
I Vice Mistrz – Marcin i Wiesław Stodulscy – 2782, 19 pkt
II Vice Mistrz – Józef Gajewski –
2604, 89 pkt
Mistrzostwo w kategorii gołębi młodych sekcji Kolno zdobyli:
Mistrz – Sławomir Stachelski – 584,00
pkt
I-Vice Mistrz – Jerzy Zdankowski –
577,71 pkt
II-Vice Mistrz – Józef Gajewski –
568, 25 pkt
Hodowcy z największą ilością zdobytych punktów otrzymali puchary
i dyplomy ufundowane m.in. przez
władze samorządowe Kolna, powiatu kolneńskiego i gminy Kolno, stąd
obecność na podsumowaniu przedstawicieli władz. Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno był jednym z tych, którzy osobiście wręczali puchary i gratulowali hodowcom gołębi.

Wójt T. Klama z Supermistrzem K. Ramotowskim

KaFCuki zapraszają na Zumbę!
Z

nicjatywy pań: Agnieszki Siebuła
i Anny Olszak ze Stowarzyszenia KaFCuki z Czerwonego wszyscy
chętni mogą przyłączyć się do grupy
ćwiczącej Zumbę! Zajęcia prowadzi wykwalifikowana instruktorka.
Wikipedia informuje, że „Zumba
– taniec zainspirowany połączeniem
elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Został
opracowany przez tancerza i choreografa Alberto „Beto” Pereza w Kolumbii w latach 90. XX wieku[1].

Zumba zawiera w sobie elementy
tańca i aerobiku. Choreografia Zumby łączy hip-hop, soca, samba, salsa,
merengue, mambo, sztuki walki, oraz
elementy Bollywood i tańca brzucha.
Także elementy treningu siłowego
(squat, lunge) są wykorzystywane.”
Jak podkreślają ci, którzy już ćwiczyli Zumbę to zupełnie nowa jakość
dbania o sylwetkę. Tu nie ma nudnych
powtarzanych ćwiczeń, a jest świetna zabawa przy latynoskiej muzyce.
Trudno powiedzieć, czy to taniec
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czy fitness, najważniejsze, że czas
spędzony na tego typu ćwiczeniach
przynosi efekty w postaci szczupłej
sylwetki i dobrego samopoczucia.
Na dużej sali Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem panie ćwiczą Zumbę dwa razy w tygodniu we
wtorki i w piątki. Początek ćwiczeń o
godzinie 19.00. Zajęcia są odpłatne.
Przyjdź i sprawdź, czy popularna ostatnio Zumba to ćwiczenia dla ciebie „Jeśli tylko chcesz, wszystko możesz”!

KULTURA/Z POLICJI
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Promocja płyty zespołu „Czerwieniacy”
Z

25 listopada w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyła się promocja pierwszej płyty
nagranej przez zespół „Czerwieniacy”. To była wyjątkowa okazja
do przypomnienia historii zespołu, nie zabrakło gratulacji i życzeń oraz koncertu w wykonaniu
„Czerwieniaków”. Spotkanie swoją obecnością zaszczycił Bp Janusz
Stepnowski, Biskup Łomżyński.

espół „Czerwieniacy” śpiewa
wspólnie już od kilku lat. W zespole spotkali się ludzie w różnym
wieku, różnej płci i profesji. Grupę
śpiewających wspiera sekcja grających: Krzysztof Kajko, akordeon, Józef Rydzewski - klawisze i akordeon
oraz Ola Rydzewska - klarnet. Zespół
wciąż się rozwija. Ostatnio do grona
śpiewających dołączył pan Wiesław
Kołowajtys. Swój warsztat i repertuar

grupa szlifuje w trakcie częstych prób.
Pomysł nagrania płyty zrodził się nagle i równie szybko został zrealizowany. Nagrania odbyły się w profesjonalnym studio Rada Nadzieja w Łomży.
Zdjęcia na okładkę zrobił „Czerwieniakom” pan Sylwester Nicewicz. Wszystkim zależało, by płyta
z pięcioma utworami: „Polka Czerwieńska”, „ Nie chcą mnie wydać”,
„Zachodzi słoneczko”, „Zielone
oczy”, „Czemu Ty dziewczyno”
była gotowa na jubileusz 110 - lecia Banku Spółdzielczego w Kolnie.
Spotkanie z okazji promocji płyty swą obecnością zaszczycili
m.in. przedstawiciele władz gminy Kolno i powiatu kolneńskiego,
oraz
liczne grono zaprzyjaźnionych mieszkańców naszej gminy oraz miasta i gminy Stawiski.
W trakcie spotkania zaprezentowana
została historia zespołu bogato ilustrowana zdjęciami. Wydanie pierwszej
płyty do ważne wydarzenie w historii
nie tylko tego zespołu, ale też gminy.
„Czerwieniacy” to pierwsza śpiewająca grupa, która może poszczycić
się swoim „krążkiem”. Gratulujemy!

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Szkoła dobrego wyboru
N

a terenie powiatu kolneńskiego
ruszył projekt „Szkoła dobrego
wyboru” opracowany przez Wydział
Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku we współpracy
z Młodzieżowym Ośrodkiem Terapii
i Readaptacji ETAP w Białymstoku. Stanowi on jeden z elementów
policyjnego programu prewencyjnego pod nazwą „Stop Patologiom”.
Od października 2012 roku na terenie powiatu kolneńskiego wdrażany
jest projekt dotyczący profilaktyki
uzależnień „Szkoła dobrego wyboru”.
Badania dowodzą, że na przełomie
ostatnich lat obserwuje się wzrost zagrożenia zjawiskami narkomanii i alkoholizmu wśród młodych ludzi. Do
projektu przystąpiły szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
W ramach projektu policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie prowadzą szkole-

nia rad pedagogicznych z zakresu
prawnych aspektów uzależnień.
Mundurowi poruszają też kwestie
obowiązujących procedur interwencji i odpowiedzialności prawnej nie-
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letnich. Szkolenie odbyło się już w
Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu, kilka dni wcześniej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kolnie.

tekst i fot. za www.podlaska.policja.gov.pl

Z ŻYCIA ORGANIZACJI
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Album - „7 Gmin w Jednej Krainie”
Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca
z Małego Płocka wydała piękny album pt. „7 gmin w jednej krainie”.
Wśród tych siedmiu gmin jest też
gmina Kolno!
okalna Grupa Działania Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca powstała w 2006 r. z inicjatywy władz
gminy Mały Płock. Od 2010 roku ma
status organizacji pożytku publicznego. Do Fundacji należy dziś siedem
gmin: Zbójna i Nowogród z powiatu

L

łomżyńskiego oraz Mały Płock, Kolno, Grabowo, Turośl i Stawiski oraz
szereg instytucji i organizacji. Przez
kilka lat funkcjonowania Fundacja
Kraina Mlekiem Płynąca udowodniła, że jej powołanie było trafioną i
niezwykle potrzebną inicjatywą. To
za jej pośrednictwem gminy sięgają
po unijne pieniądze na realizowanie
projektów, a i sama Fundacja realizuje szereg ciekawych przedsięwzięć.
W połowie listopada br. dzięki Fundacji przedstawiciele różnych środowisk z siedmiu gmin
uczestniczyli w wyjeździe studyjnym, którego
celem było m.in. poznawanie tzw. dobrych
praktyk w zakresie prowadzenia gospodarstw
agroturystycznych, oraz
wymiana doświadczeń
w trakcie spotkań z
przedstawicielami innych stowarzyszeń.
W ramach statutowych działań Fundacja
właśnie wydała album
„7 gmin w jednej krainie”, który pokazuje

piękno gmin należących do LGD
oraz prezentuje prace plastyczne i
wiersze nagrodzone w konkursie
organizowanym przez Fundację.
Jak czytamy we wstępie do albumu: „Misja Fundacji Kraina Mlekiem
Płynąca, której nazwa trafnie określa zarówno rolniczą tradycję tych
stron, jak i dążenie do zmiany życia
na lepsze, polega na inicjowaniu, kreowaniu i wspieraniu wszelkich działań, służących rozwojowi lokalnych
wspólnot w rożnych dziedzinach życia społecznego. Najważniejsze cele
naszej Lokalnej Grupy Działania to:
wzrost atrakcyjności i konkurencyjności gmin, które ją tworzą (m.in.
przez promocję i rozwój przedsiębiorczości oraz oferty turystycznej),
życia mieszkańców ( rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej,
kulturalnej, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego).”
Jak pokazują zdjęcia zawarte w tej publikacji
wyznaczone cele udaje się osiągać.
Warto poznać siedem gmin w jednej
krainie nie tylko poprzez album! Zajrzyj na www.krainamlekiemplynacaleader.pl lub odwiedź gminy z Lokalnej Grupy Działania. Zapraszamy!

Koło gospodyń podziękowało sponsorom
P

o trzech edycjach Święta Kukurydzy organizujące je koło gospodyń wiejskich z Czerwonego postanowiło podziękować sponsorom, bez
których ich działanie nie byłoby skuteczne. Zamiast Święta Kukurydzy,
w tym roku był bal dla sponsorów.
Na dużej sali na dole w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem 27
października bawiło się 60 osób. Panie z koła gospodyń zadbały o to, by
goście smacznie zjedli, ale też dobrze
się bawili. Chodziło przecież o podziękowanie za cztery lata współpracy.
DJ zadbał o to, by na parkiecie tańczyli wszyscy, a organizatorki balu
o to, by nikt się nie nudził. Panie z
koła gospodyń przygotowały loterię, w której było aż dziesięć szczęśliwych losów. Można było wylosować m.in. wałek do ciasta, skarbonkę, traktor, albo dzięki kapeluszowi
stać się „pierwszym szeryfem” Kolna.

Panie z koła gospodyń: Krystyna
Banach i Barbara Siwik są też członkiniami zespołu „Czerwieniacy”
nie zabrakło więc i wspólnego muzykowania. Wsparte „Czerwieniakami”: Józefem Rydzewskim, Olą
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Rydzewską i Krzysztofem Kajko
poprowadziły „Szansę na sukces”.
Dobra wspólna zabawa daje nadzieję, na kolejne udane przedsięwzięcia, a głowy pań z koła gospodyń z
Czerwonego już pełne są pomysłów!

A TO CIEKAWE
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Wsie o historycznym układzie
Borkowo, Janowo, Lachowo i Wincenta – to miejscowości z naszej
gminy, które w wykazie obiektów
zabytkowych znalazły się z uwagi
na historyczny układ przestrzenny
wsi. Obok kościołów, cmentarzy i
mogił stanowią o bogatym dziedzictwie gminy Kolno.

B

orkowo to jedno z większych
sołectw. Znajdziemy tu zabytkowy kościół z 1932 roku (wpisany do rejestru zabytków), cmentarz oraz cztery domy, które zdaniem przedstawicieli ochrony zabytków zasługują na zachowanie.
W ewidencji znalazł się też historyczny układ przestrzenny wsi (XV
– XX w.) „Kanwę układu stanowią
dwie drogi zbiegające się w rejonie
kościoła parafialnego. Droga rów-

noległa do cieku wodnego, o „miękkim” przebiegu, pochodzi zapewne z
okresu założenia wsi. Znaczna szerokość i sztywny przebieg traktu Kolno
– Łomża, wzdłuż którego skupia się
większa część zabudowy wiejskiej ,
świadczy o jego późniejszej genezie
(pocz. XIX w.?) Usytuowany w eksponowanym miejscu kościół parafialny
pojawił się w krajobrazie wsi stosunkowo późno, bo w latach 30. XX w.”
W Lachowie służby ochrony zabytków uznały, że historyczny układ
przestrzenny wsi jest: „Wieloczłonowy, złożony z typowej ulicówki położonej w części wsch. Wsi,
wzdłuż strugi oraz usytuowanych na
przeciwnym brzegu: zespołu kościoła parafialnego, nieregularnego placu przed kościołem, gdzie zbiegają
się główne drogi wiejskie, zespołu

dworsko – parkowego, częścią folwarczną, cmentarza parafialnego”.
Do rejestru zabytków w Lachowie
wpisane są: kościół mur. 1874 – 1878,
dzwonnica mur. K. XIX w., cmentarz
rzymskokatolicki, kaplica cmentarna
4 ćw. XIX w., zespół dworsko – parkowy, dwór mur. k. XIX w. i park.
W ewidencji zabytków znalazły się
elementy zespołu dworsko - parkowego: stajnia kamienna, chlewnia murowana, stodoła kamienna, spichlerz
murowany, magazyn spirytusu murowany, drewutnia murowana, ogrodzenie murowane (pozostałość), ponad to
plebania, oraz dwa drewniane domy.
Służba ochrony zabytków za
historyczne
uznała
też
układy wsi Janowo i Wincenta.
W kolejnych wydaniach Gazety
opiszemy inne zabytki naszej gminy.

Krótko
M

APEL

inister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
- organizacje pozarządowe,
o których mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające
osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby
rzemieślnicze, izby gospodarcze;
- podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie; do udziału w otwartym
konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r.
ze środków krajowego Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (PO FIO).
Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2013 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57
600 000,00 zł przeznaczono na
dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
www.pozytek.gov.pl
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Wycieczka na Mazury
We wtorek 09.10.12r. uczniowie kl.
IV – VI Szkoły Podstawowej w Zabielu udali się na wycieczkę do Galindii i na basen w Mikołajkach w
celu integracji oraz poznania ciekawych miejsc. Pogoda tym razem zawiodła , ale i tak humory dopisywały.
zieci odwiedziły leżącą w samym
sercu Puszczy Piskiej u ujścia rzeki Krutyni do jeziora Bełdany baśniową krainę – Galindię, mazurski eden.
Aby poznać dobrze jej historię,
najpierw obejrzały i wysłuchały film
przedstawiający dzieje, tradycje i wierzenia. Potem przewodnik oprowadził
grupę po najważniejszych miejscach
osady. Wybrał spośród uczniów wodza, cztery żony i szamana. Razem
oddaliśmy hołd przodkom, czciliśmy
bogów, zwiedziliśmy ofiarne kamienie. Każdy mógł sam wszystkiego
dotknąć, sprawdzić i przeżyć.
Po tak mocnych wrażeniach - II etap wycieczki: słynny aqua park w
hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach.
Na miejscu uczestnicy dostali specjalne zegarki, ręczniki kąpielowe,
wysłuchali ratownika, który wyjaśnił,
gdzie mogą się kąpać, jak zachować
bezpieczeństwo i….do wody!

D

Radości było co niemiara, ale największą niespodzianką i „frajdą” stała się sztuczna fala. Podobały się też
sauny: świerkowa, ziołowa, parowa,
eukaliptusowa. Najmocniejsze emocje towarzyszyły w saunie zimowej.
Potem już obiad i powrót do domu
i mimo, że na dworze zimno, uczestnikom było gorąco, dzięki atrakcjom,
które zawdzięczają dofinansowaniu

budżetu Gminy Kolno przeznaczonego na realizację Gminnego Programu
Profilaktycznego i Rozwiązywaniu
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za co bardzo
dziękujemy!
Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie klas: P. J Sekścińska, p. M
Sosnowska, p. L Banach.

ZSS Zabiele

Nagrody Jana z Kolna
za szczególne osiągnięcia w kulturze

T

owarzystwo „Jan z Kolna” zaprasza wszystkie instytucje i stowarzyszenia działające w sferze kultury
oraz osoby prywatne do zgłaszania
kandydatów do Nagrody Jana z Kolna.
Jest to pierwsza edycja nagrody, która będzie przyznawana corocznie za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i
ochrony dóbr kultury Kolneńszczyzny.
Nagroda przyznawana jest w następujących kategoriach:
a) Wydarzenie kulturalne roku.

b) Animator kultury.
c) Mecenas kultury.
d) Twórca roku.
e) Talent roku.
Zdobywca nagrody otrzyma statuetkę i stosowny dyplom.
Nagrody będą wręczane na uroczystej inauguracji roku kulturalnego w powiecie kolneńskim, która odbędzie się
na przełomie stycznia i lutego 2013 r.
Wniosek o przyznanie nagrody
winien być sporządzony według
wzoru dostępnego na stronie Towagazeta gminna nr 11 (56) grudzień 2012

rzystwa „Jan z Kolna”- www.janzkolna.pl i przesłany pocztą na adres:
Towarzystwo „Jan z Kolna”
Konopnickiej 4
18-00 Kolno
„Nagroda Jana z Kolna”
lub mailem: kazik@janzkolna.pl
Termin zgłaszania kandydatów
do Nagrody Jana z Kolna upływa
31.12.2012 r.
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II Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
18.11.2012r. w ZSS w Zabielu odbył
się po raz drugi Jesienny Turniej
Tenisa Stołowego organizowany
prze Uczniowski Klub Sportowy
„Sprint”. Impreza mogła odbyć
się dzięki dotacji z budżetu Gminy
Kolno.
turnieju brali udział mieszkańcy Gminy i Miasta Kolno. W sumie 95. uczestników, a
najliczniejszą
kategorię
stanowili chłopcy z gimnazjum (21).
Do rywalizacji przystąpili uczniowie z różnych szkół: SP Czerowne,
SP Janowo, SP Lachowo, SP Zabiele,
Gimnazjum Glinki, Gimnazjum Zabiele, ZST Kolno, I LO Kolno, ZSP
Kolno, ZST Pisz, CKR Marianowo.
Zawodnicy mogli rywalizować
na sześciu stołach, pod okiem sędziów - gimnazjalistów realizujących szkolny projekt edukacyjny.
Zwycięzca w każdej kategorii
otrzymał puchar, a do trzeciego miejsca wspaniałe pamiątkowe medale.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” w Zabielu serdecznie
dziękuje wszystkim uczestnikom i kibicom za aktywny udział w imprezie.
Dziękujemy także Panu Markowi Szymańskiemu za wzorowe pełnienie funkcji sędziego głównego.
Pani Dyrektor Ewie Lipnickiej za
udostępnienie obiektu oraz zaszczycenie swoją obecnością podczas turnieju.
Panu Waldemarowi Kossowskiemu („Dako”) za ufundowanie pucharu dla najmłodszego uczestnika.

W

Państwu Monice
i Michałowi Rogińskim („Dwór
Rogińskich”) za
ufundowanie czterech pucharów.
Serdecznie
Dziękujemy!
Już teraz zapraszamy wszystkich
za rok i mamy nadzieję że impreza będzie równie
udana.

Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska
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To oni będą reprezentować powiat!

Na zdj. najlepsze drużyny z trenerami

7 listopada w sali gimnastycznej
ZSS w Zabielu odbyła się Powiatowa Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i
chłopców organizowana przez PSZS.
Do rozgrywek zgłosiły się 3 szkoły: Gimnazjum Mały Płock, Gimnazjum Stawiski i Gimnazjum Zabiele.
Mecze prowadzone były do czterech
zdobytych punktów (3 gry pojedyncze
i 1 gra podwójna, jeśli to nie rozstrzygnie meczu, kolejne gry pojedyncze).
Dwie najlepsze drużyny dziewcząt
i chłopców będą reprezentować nasz

1

powiat podczas Mistrzostw Grupy Zachodniej woj. podlaskiego w Piątnicy.

Agnieszka Chutkowska
ZSS w Zabielu

Poszukiwane rodziny zastępcze
„… dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości
powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze
miłości, szczęścia i zrozumienia.”
(z Konwencji o Prawach Dziecka)
Nie wszystkie dzieci mają to szczęście, by wychowywać się w rodzinie
biologicznej.
Dzieciom, które nie mogą liczyć na
bezpieczeństwo i miłość w swoich rodzinach pragniemy znaleźć środowisko zastępcze.
Poszukujemy osób, które zapewnią

osamotnionym i osieroconym dzieciom opiekę, bezpieczeństwo, swobodny rozwój, a przede wszystkim
stworzą im prawdziwy dom.
Rodzice zastepczy dają miłość i
opiekę.
Otrzymują uśmiechy, uściski i dziecięce serca.
Dzięki osobom, które decydują się
zaopiekować maluchami, które nie
mogą wychowywać się w biologicznych rodzinach, dzieci mają szansę na
normalne życie.
Nie wolne od trosk i kłopotów, codziennych drobnych sprzeczek, ale z
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poczuciem bezpieczeństwa, ciepła i
przynależności.
Zapraszamy osoby
zainteresowane tworzeniem rodzin
zastępczych
do nawiązania kontaktu z
Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 69
Tel. 86 278 13 34
www.pcprkolno.pl

APEL
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