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Z działalności między sesjami
Sprawozdanie Wójta Gminy Kolno za okres
od 28 grudnia 2012 r. do 30 stycznia 2013 r.
Nowy piec w szkole w Borkowie
>> str.5

W Kolimagach już bez kłopotów z prądem

>> str. 46

Do 31 marca złóż deklarację! Zobacz jak
segregować odpady!

		
>> str.9, 10-11

W okresie od ostatniej sesji wydałem 8
zarządzeń, które dotyczyły:
- zmian w budżecie gminy Kolno 2012 r.
- sposobu wykonania uchwał rady gminy
- ustalenia stawek czynszu
- określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2012 r. z podziałem na jednostki organizacyjne
- opracowania planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych na 2013 r.
- upoważnienia pracownika GOPS do
podejmowania działań i prowadzenia
postępowań wobec dłużników alimentacyjnych
- wprowadzenia zmian powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ponadto w okresie od ostatniej sesji
1. Ogłosiłem przetarg na nadbudowę
szkoły podstawowej w Lachowie.
2. Dokonałem odbioru technicznego wyremontowanej świetlicy w miejscowości
Górskie. Remont był dofinansowany z
PROW z działania „Odnowa i rozwój wsi”

Gmina Kolno na starej fotografii
>> str. 15

Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
>> str. 17

3. Urząd Marszałkowski przeprowadził
kontrolę w nowych obiektach Ośrodków
Kultury w Zabielu i Lachowie oraz Biblioteki w Czerwonem. Kontrole zakończyły
się wynikiem pozytywnym i w najbliższych dniach środki z dofinansowania w
wysokości 1,5 mln zł wpłyną do budżetu
Gminy.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego,
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające publikacji przekazano do
Redakcji Dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

UWAGA
gencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzega rolników
przed oszsustem, który rozsyła pisma z informacją, by wpłacać pieniądze na konto
w celu otrzymania dopłat bezpośrednich.
Na stronie internetowej Agencja ostrzega i wyjaśnia: „Wysyłanie pism do wielu rolników, na których umieszczono
nazwę „ARMiR” łudząco podobną do
skrótu ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) i znak gra-

A

ficzny bardzo podobny do prawdziwego
logo Agencji, wskazuje, że może to być
oszustwo zaplanowane na szeroka skalę.
(...) W przypadku otrzymania takich
ofert zachęcamy do kontaktowania się z
naszymi placówkami, w celu potwierdzenia, czy takie pisma powstały w
ARiMR. W przypadku podejrzenia, że
chodzi o oszustwo wyłudzenia, należy
przekazać sprawę do organów ścigania.”
źródło www.arimr.gov.pl
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Agregat w Janowie już działa
Pierwszy etap realizacji projektu
„Budowa sieci wodociągowej w Borkowie i Janowie, Zabielu, Kolimagach, Gietkach i Niksowiźnie oraz
dostawa i montaż urządzeń do SUW
w Janowie” już jest zakończony. W
Stacji Uzdatniania Wody w Janowie
zamontowano nowy agregat prądotwórczy i sprężarkę. Dzięki tej inwestycji wszystkie trzy stacje uzdatniania wody w naszej gminie będą mogły działać nawet w przypadku awarii
prądu. Teraz czas na kolejny etap
projektu. Gmina ogłosiła przetarg
na budowę wodociągu w Borkowie.

C

elem projektu realizowanego
ze środków Unii Europejskiej z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach
działania Podstawowe Usługi Dla
Gospodarki i Ludności Wiejskiej jest
poprawa infrastruktury technicznej
związanej z zaopatrzeniem w wodę
poprzez budowę wodociągów i wyposażenie stacji uzdatniania wody.
Pierwszym etapem zaplanowanym
na rok 2012 było zamontowanie
agregatu w Stacji Uzdatniania Wody
w Janowie. By nowe urządzenie
zmieściło się w budynku pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej w
UG Kolno musieli odpowiednio przystosować pomieszczenie w budynku stacji, uczestniczyli też w przygotowaniach do montażu urządzenia.
Kolejnym etapem projektu będzie
budowa sieci wodociągów w miejscowości Borkowo Kolonia. Zadanie
to zostanie zrealizowane w 2013

Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, Andrzej Kleczyński, kierownik referatu gospodarki komunalnej w UG Kolno i Jarosław Cudnik, konserwator z SUW w Janowie

roku. Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu, ktory ogłosiła gmina
Kolno. Przedmiotem zamówienia
jest budowa sieci wodociągowej
z przyłączami we wsi Borkowo o
następujących parametrach: sieć
wodociągowa o długości 7814m
w tym, hydranty ppoż. 31 szt., zasuwy DN150=4szt, DN100=1szt,
DN80=32szt. przyłącza wodociągowe PE 40 o łącznej długości 958 m.
Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu
zakończenie robót planowane jest
na 29.11.2013.
Do nowej sieci wodociągowej w
Borkowie popłynie woda ze stacji w
Janowie.
Na 2014 rok zaplanowana jest bu-

Z sesji Rady Gminy Kolno
3
0 stycznia 2012 r. w porządku
obrad XXXII zwyczajnej sesji
znalazły się m.in. punkty dotyczące
podjęcia uchwał w sprawie:

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania 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
WWW.GMINAKOLNO.PL

kontroli prawidłowości ich wykorzystania
- przyjęcia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez gminę Kolno za 2012 rok
-podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kolno
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib

dowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zabiele, Kolimagi, Gietki.
W sumie w ramach tego projektu w naszej gminie powstanie
32,6 km nowej sieci wodociągowej.
Koszt inwestycji to 4 mln 222 tys.
zł z czego unijne dofinansowanie
to 75% kosztów kwalifikowanych.

obwodowych komisji wyborczych
- w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
- przyjęcia programu wolontarystycznego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w kolnie na lata 20 13
- 2017
- uchwalenia planu pracy Rady Gminy Kolno na 2013 rok
- uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy na 2013 rok.
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W 150. rocznicę wybuchu powstania
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy
Kolno zainaugurowała gminne obchody Roku Powstania Styczniowego.
Informacje o wydarzeniach
zaplanowanych w naszej gminie
znalazły się w specjalnych serwisach na stronach internetowych Prezydenta RP i Senatu RP. Marszałek
Senatu RP objął nawet honorowym
patronatem konkurs wiedzy i plastyczny organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno Integracja oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.

W

trakcie nadzwyczajnej sesji,
która odbyła się 22 stycznia
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem,
historię Powstania
Styczniowego przypomniał zebranym Jacek Bagiński, nauczyciel i
prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Podkreślił też, że rok 2013
został uchwałą Senatu RP uznany
za Rok Powstania Styczniowego.
- W uchwale m.in. czytamy: „Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne poświęcenie powstańców
styczniowych, spłacamy dług wobec
wielu pokoleń Polaków, którzy nie
wahali się stanąć do walki w obronie
wolności. Marian Langiewicz, dyktator i generał wojsk powstańczych,
napisał: „Kraj, który ma takich żołnierzy, musi być wolnym i potężnym.
Towarzysze broni! Ojczyzna i histo-

4

ria Was nie zapomni” - cytował Jacek Bagiński dodając, że zbierając
się dziś na uroczystej sesji dajemy
świadectwo tym słowom: „Ojczyzna i historia Was nie zapomniała”.
Historyczne fakty, montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem: Karolina Olszak, Aleksandra
Banach, Patrycja Banach, Dominik
Banach i Marcin Nerko oraz zespołu
„Czerwieniacy” , wystawa związana
z powstaniem - to wszystko wprowadziło zgromadzonych na sesji w wyjątkowy nastrój.
Nadzwyczajna
sesja nie bez powodu odbyła się
w Czerwonem.
Warto pamiętać,
że to właśnie
w tej miejscowości stoi krzyż
upamiętniający
trzech zamordowanych w tamtych
czasach
mieszkańców
wsi: Kajki, Stodupa i Banacha.
W trakcie sesji
przypomniana
została też bitwa

pod Wincentą stoczona w 1863 roku.
Na zakończenie radni gminy i
wszyscy zgromadzeni na sesji minutą ciszy uczcili pamięć tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę.
Wezwał ich do tego przewodniczący rady gminy Kolno Wojciech
Jermacz następującymi słowami:
-Spłacając dług wobec pokoleń
Polaków, którzy oddali swe życie
za Ojczyznę uczcijmy ich oddanie i poświęcenie minutą ciszy.
Po sesji wójt Tadeusz Klama,
Wojciech Jermacz, przewodniczący
rady gminy Kolno, radny Stanisław
Sawicki oraz Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w imieniu mieszkańców gminy zapalili znicze pod krzyżem powstańców w Czerwonem.
Uroczysta sesja zainaugurowała gminne obchody 150. rocznicy
Powstania Styczniowego. W programie obchodów są jeszcze m.in.
ekspozycja wystawy „Gorzka chwała - powstanie 1863” stworzonej
przez Muzeum Niepodległości i
Senat RP, odnowienie krzyża w
Czerwonem, konkurs wiedzy i plastyczny związany z powstaniem.
A. Szyc-Kaczyńska

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno Integracja dziękuje KOKiS za wyposażenie strojów dla dzieci występujących w
trakcie sesji.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Nowy piec w szkole w Borkowie
28 tys. zł kosztował piec, który zamontowano w Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.
Stanął obok starego olejowego, który
działał już od 15 lat i bardzo często
ulegał awariom. – Nowy piec jest z
wysokiej półki: ekonomiczny, wydajny
i bezpieczny. – mówi Dariusz Przestrzelski, dyrektor szkoły w Borkowie.

D

użym przedsięwzięciem było zamontowanie pieca w kotłowni.
By się tam zmieścił trzeba było rozebrać część ściany. Teraz powstaną
tu drzwi na zewnątrz, dzięki którym
do kotłowni można będzie wchodzić
i wychodzić bezpośrednio, a nie
przez klatkę schodową. To znacznie
ułatwi obsługę nowego urządzenia.
Po dwóch miesiącach od zamontowania pieca na ekogroszek już
widać, że chociaż jest cieplej to na
ogrzewanie kosztować będzie szkołę szacunkowo o połowę taniej. Starego pieca jednak nikt się nie pozbędzie. Oba będą podłączone do
instalacji, by w razie wyjątkowych
sytuacji jeden mógł zastępować
drugi. Nie ma już ryzyka, że komuś
w szkole w Borkowie będzie zimno.
- Bardzo często całe weekendy spę-

Na zdjęciu dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieźa Jana Pawa II w Borkowie z radnym gminy Kolno i sołtysem Borkowa panem Sławomirem Cudnikiem
dzałem w szkole, żeby naprawiać
usterki starego pieca. Trudno było je
zlokalizować i trudno usunąć, zimno
było wszędzie i w mieszkaniach lokatorskich też – opowiada dyrektor
Przestrzelski. – Teraz mamy ciepło.

Jeszcze tylko wymieniamy grzejnik
w jednym z mieszkań lokatorskich,
ustalamy też dlaczego chłodniej
jest w dwóch salach, ale z nowego
pieca jesteśmy bardzo zadowoleni.

A. Szyc - Kaczyńska

Dzieci odpoczywały, rodzice pracowali
Ś

wietlica w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu wygląda jak nowa. Przez dwa tygodnie zimowych ferii zapracowali
na to rodzice uczniów. Za darmo
wyremontowali szkolne pomieszczenie. W grupie zaangażowanych
znaleźli się: sołtys Zabiela Zakaleń
- Waldemar Ałajko, Andrzej Ałajko,
sołtys Zabiela - Jerzy Pisiak, sołtys wsi Kolimagi - Jacek Smaka,
radni Zabiela Jan Pieklik i Marek
Bazydło oraz Tadeusz Góralczyk
i Marek Zabłocki. Zdrapali starą
farbę ze ścian, następnie wyszpachlowali i pomalowali je na nowo.
Na podłodze ułożyli panele. Dwa
tygodnie pracowali za darmo, dla
dobra uczniów. Każdy przychodził
remontować salę, kiedy tylko mógł.
Wszystkim panom należą się słowa uznania i podziękowania!

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Nowe słupy i linie w Kolimagach
W Kolimagach wreszcie nie będzie
problemów, jakie mieszkańcom
stwarzała stara linia elektryczna.
Po wielu latach
starań mieszkańców wsi i władz gminy udało
się i linie oraz słupy zostały zmodernizowane. Nie ma już kłopotów ze spadkami napięcia prądu.

D

o tej pory było tak, że wszyscy
gospodarze w Kolimagach nie
mogli doić krów w tym samym czasie, bo wysiadał prąd. U jednego z
mieszkańców urządzenia pomiarowe wskazywały tak niski wynik,
że pracownicy zakładu energetycznego myśleli, że zepsuło się
urządzenie pomiarowe. Mieszkańcy od lat zabiegali o wymianę linii.
- Jeszcze jak mój ojciec był sołtysem to się o to staraliśmy, a
teraz ja jestem już drugą kaden-

Jacek Smaka, sołtys wsi Kolimagi

Ferie w bibliotece
N
iezwykle atrakcyjny program
przygotowała dla dzieci na zimowe ferie Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. Każdego
dnia działo się coś, w czym warto
było uczestniczyć. Dzieci mogły m.in.
spotkać się z rzeźbiarzem z Czerwonego panem Bernardem Ferencem,
piec ciasteczka z seniorkami, poznać historyczną pasję nauczyciela
Jacka Bagińskiego, uczestniczyć w
głośnym czytaniu - podróży do krainy
lodu, z panią Marią Bućko. Była wystawa zdjęć pana Sylwestra Nicewicza, oraz spotkanie z policja i przed-

stawicielami KRUS. Był też kulig,
pokaz sprzętu strażackiego i wyjazd
na basen do Mikołajek. W harmonogram zimowych ferii w bibliotece
wpisał się tez Dzień Babci i Dziadka.
Na zakończenie ferii Biblioteka wspólnie ze Stowarzyszeniem
KaFCuki z Czerwonego zorganizowała zabawę. Członkinie Stowarzyszenia przygotowały
dużo
atrakcyjnych zabaw i skromny upominek dla każdego uczestnika.
Każdy dzień zimowych ferii
jest dokładnie opisany na stronie internetowej biblioteki - www.

Pani Jadwiga Banach uczy dzieci piec ciastka
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cję - opowiada Jacek Smaka,
sołtys wsi Kolimagi. - Wreszcie się udało i teraz jest już
dobrze, nie mamy kłopotów.
Stare słupy zostały wymienione na nowe - wyższe, dzięki czemu jest bezpieczniej i droga jest
lepiej oświetlona. Gospodarze
mają też nowe liczniki zamontowane na zewnątrz domów.
W ubiegłym roku
linię
energetyczną
zmodernizowano też w Kozikach. Tu też
są nowe linie i nowe słupy.
W gminie Kolno problem z prądem mają jeszcze mieszkańcy
wsi Stare Kiełcze. Władze gminy pisały już w tej sprawie stosowne pisma i mają nadzieję,
że podobnie jak Kolimagach i
Kozikach, i w Starych Kiełczach
dojdzie do tej modernizacji.

biblioteki.gminakolno.pl
tam
też zamieszczone są zdjęcia.
Zorganizowanie tak ciekawych
ferii byłoby trudne bez wsparcia i
współpracy. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem dziękuje: Tadeuszowi Klamie, wójtowi gminy Kolno, za wsparcie finansowe zakupu
blietów wstępu do parku wodnego
Tropikana z funduszy Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 r., Jadwidze
Kołowajtys, radnej gminy Kolno, Joannie Gromadzkiej, pracownikom
KRUS, PSP i KPP w Kolnie, OSP w
Czerwonem: Januszowi Nowakowi,
Grzegorzowi Okurowskiemu, Kamilowi Połomskiemu, Tadeuszowi
Połomskiemu, Alfredowi Święczkowskiemu, Sylwestrowi Nicewiczowi, Marii i Janowi Bućko, Jadwidze
Banach, Krystynie Banach, prezes
Stowarzyszenia KaFCuki oraz pozostałym członkom tego stowarzyszenia, Magdzie i Piotrowi Banach,
Sylwii i Bernardowi Piwowarskim,
Jackowi Bagińskiemu, firmie Polo
Market w Kolnie, członkiniom Koła
Gospodyń Wiejskich z Czerwonego,
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Takiego zagrożenia dawno tu nie było
Ośmiokilometrowy zator, jaki utworzył się na rzece Pisie zagrażał konstrukcji mostu w Cieciorach. Niebezpieczeństwo wyeliminowali saperzy
z 15 batalionu saperów z Orzysza,
którzy rozkruszyli lód na rzece. Akcja
trwała dwa dni. Przez zator podtopione zostały dwa gospodarstwa w
naszej gminie.

Z

wnioskiem do wojewody podlaskiego o użycie wojska do rozkruszenia lodu na Pisie zwrócił się
wójt gminy Turośl. Akcja rozpoczęła
się w czwartek 31 stycznia. Żołnierzy wspomagali strażacy. Na początek saperzy użyli małych ładunków
opuszczanych bezpośrednio z mostu
na lód, który opierał się na podporach mostu. Trudne warunki pogodowe - zimno i wiatr oraz woda na lodzie nie sprzyjały. Akcja pierwszego
dnia zakończyła się ok. godz. 22.00.
W piątek wznowiono pracę, tym
razem już bez używania ładunków
wybuchowych, ale dopiero w godzinach popołudniowych można było
uznać, że most w Cieciorach jest
już bezpieczny. Na szczęście woda
nie ruszyła gwałtownie na okolicę.

Nagrody Kulturalne Jana z Kolna
P

o raz pierwszy „Towarzystwo Jan
z Kolna” postanowiło nagrodzić
„Owocami Kultury” ludzi i instytucje zaangażowane w działania na
rzecz kultury. Dwie nagrody trafiły
do kandydatów zgłoszonych przez
Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno. Jacek Bagiński (na zdj. pierwszy
z prawej) otrzymał nagrodę w kategorii animator kultury. Sylwester
Nicewicz (na zdj. drugi z prawej)
otrzymał nagrodę specjalną Towarzystwa ,,Jan z Kolna” Owoc Kultury
za wkład i pomoc w organizację wydarzeń kulturalnych w 2012 roku.
Nagrody otrzymali również: w
kategorii wydarzenie roku ( Wianki u Wagów), talent roku (Julita
Szczech), twórca roku (zespół
DSK), mecenas kultury (Bank Spółdzielczy w Kolnie). Drugą nagrodę
specjalna otrzymał Hotel Colnus.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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„Herbatka dla Babci i Dziadka”
Dnia 17 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Rozpoczęła ją Pani
Dyrektor Ewa Lipnicka, która serdecznie powitała przybyłych gości.

B

abcia i dziadek każdemu dziecku
kojarzą się z ciepłem i miłością.
Nikt inny nie ma tyle cierpliwości,
zrozumienia i zwykłej ludzkiej życzliwości dla dużych i małych problemów swych wnuków. Dzieci to czują i wiedzą, dlatego zaprosiły swoje
babcie i swoich dziadków z okazji

ich święta, aby podziękować im za
ich dobro i wyrazić swoją miłość.
Najważniejszą częścią uroczystości były występy dzieci. Gości przywitaliśmy piosenką o babci i dziadku. Następnie zawiadowca zaprosił
wszystkich w podróż po bajkowej
krainie. Na pierwszej zaczarowanej
stacji wysiadły nieśmiałe krasnoludki z królewną Śnieżką czyli smyki z
Zespołu Wychowania Przedszkolnego. Na kolejnych postacie z następujących bajek: Brzydkie Kaczątko, Jaś i Małgosia, Kopciuszek,
Calineczka, Czerwony Kapturek.

Inscenizacja była dla wszystkich okazją do przypomnienia
sobie bajek z lat dziecięcych.
Między „stacjami” dzieci z poszczególnych grup i klas mogły pochwalić
się swoimi zdolnościami tanecznymi. Na koniec występów zagrała
orkiestra na instrumentach perkusyjnych pod batutą pani Marioli.
Po części artystycznej dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego i
klas 0 - III zaśpiewały głośno „Sto lat”
swoim kochanym babciom i dziadkom oraz obdarowały ich drobnymi
prezentami i słodkimi buziakami.
W tym czasie na salę wjechał
też
wspaniały
tort.
Po poczęstunku wszystkich czekała jeszcze jedna niespodzianka - była
to prezentacja multimedialna, która
przedstawiała fotografie babć i dziadków z okresu ich młodości i z czasów
teraźniejszych. Niektóre wnuczęta
miały nie lada trudności z rozpoznaniem swoich babć i dziadków. Dzięki
tym zdjęciom ożyły wspomnienia i w
nie jednym oku zakręciła się łezka.
Czas spędzony w miłej atmosferze upłynął szybko a na następne spotkanie zapraszamy za rok!

Barbara Bohuszko,
Justyna Góralczyk
i Wioletta Odachowska
nauczycielki ZSS w Zabielu

Warsztaty Wielkanocne
C

entrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle Świetlica w Borkowie
zorganizowała 15 stycznia 2013r.
Warsztaty Wielkanocne, w których
uczestniczyło 31 osób, w tym 23
panie z różnych grup wiekowych i
ośmioro dzieci w wieku szkolnym. Pomimo różnego wieku, atmosfera na
zajęciach była wspaniała. Uczestnicy pod wprawnym okiem Instruktorki pani Jadwigi Przyborowskiej uczyli
się wykonywania różnego rodzaju
ozdób, które posłużą do komponowania i ozdabiania wielu rodzaju
stroików wielkanocnych, a także poznania różnych technik zdobienia jaj.
Jednym z elementów zajęć był wypiek makowca na cieście półkruchym, które uczestnicy skonsumo-
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wali przy wspólnej herbacie i kawie.
Wszystkich zainteresowanych kontynuacją zajęć zapraszamy w każ-

dy wtorek w godz.11:00 -19:00 do
świetlicy w Borkowie.

Krystyna Bazydło
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Uwaga! Do 31 marca złóż deklarację!
Ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg obowiązków dla gmin i właścicieli nieruchomości. Przez właściciela nieruchomości zgodnie z ustawą rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Kolno przedstawia się następująco:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami.
2. Opłata ponoszona jest za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
3. Do dnia 31 marca 2013r. należy złożyć pierwszą deklarację o naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami.
Cennik opłat:
Stawki opłaty - nieruchomości zamieszkałe
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
- małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 17 zł/ m-c,
- duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 30 zł/ m-c.
ODPADY ZMIESZANE:
- małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 32 zł/ m-c,
- duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 58 zł/ m-c.
Stawki opłaty - nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, biblioteki, remizy, sklepy, zakłady usługowe, cmentarze
itp.)
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
- pojemnik 120 l – 12 zł,
- pojemnik 240 l – 22 zł,
- pojemnik 1100 l – 50 zł
ODPADY ZMIESZANE:
- pojemnik 120 l – 18 zł,
- pojemnik 240 l – 34 zł,
- pojemnik 1100 l – 80 zł.
4. Do deklaracji załączamy kopię umowy z przedsiębiorcą, który do chwili obecnej odbiera odpady.
5. W przypadku niezłożenia deklaracji opłata zostanie naliczona w drodze decyzji na podstawie przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa.
6. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych.
7. W deklaracji właściciel zaznacza sposób gromadzenia odpadów – selektywny lub zmieszany.
8. Do zbierania odpadów segregowanych stosujemy worki lub pojemniki.
9. Wszystkie odpady wysegregowane (plastik, metal, papier) można wrzucać razem do jednego worka lub pojemnika bez podziału na oddzielne grupy odpadów; szkło wrzucamy do oddzielnego worka.
10. Gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który będzie prowadził wywóz odpadów.
11. Obecnie podpisane umowy na wywóz odpadów zostaną rozwiązane za porozumieniem stron z chwilą, kiedy
Gmina podpisze umowę z przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu. Zgodnie z informacjami firm, które wpłynęły
do urzędu i sołtysów wsi, nie ma obowiązku składania dokumentu do firm o rozwiązanie umowy.
12. Do końca czerwca 2013r. opłatę za wywóz odpadów uiszczamy do firmy wywozowej, od lipca 2013r. opłatę za
odbiór odpadów uiszczamy na konto gminy.
13. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami wnosimy na konto Urzędu Gminy Kolno do dnia 15 lipca
2013r.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Dwa sposoby segregowania odpadów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
właściciel nieruchomości wskazuje w jaki sposób będzie gromadził odpady. Można je zbierać w sposób
selektywny lub zmieszany.
1. Sposób selektywny to segregowanie odpadów w pojemniku i workach.
Do worka wkładamy razem następujące odpady:
PAPIER
gazety, książki, katalogi, foldery, zeszyty, koperty

papierowe torby i worki,

kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania


PLASTIK

puste butelki plastikowe po napojach,

puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,

oczyszczone plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),

folia i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki,

plastikowe koszyki po owocach,

pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
METAL
puszki po napojach,

drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych,

folia aluminiowa,

pokrywki od słoików, kapsle z butelek, metalowe zakrętki


Do oddzielnego worka wkładamy: SZKŁO - butelki, słoiki, inne opakowania szklane
Wskazówka – odpady gromadzone selektywnie tzn. segregowane – suche należy gromadzić bez zawartości,
wskazane jest usunąć z nich resztki jedzenia, bądź innej zawartości, nie ma potrzeby ściągania etykiet.
UWAGA : zamiast worków można stosować pojemnik
Pozostałe odpady wkładamy do pojemnika, będą to między innymi następujące odpady:


zabrudzony i tłusty papier ( papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, itp.),
kalki,
tapety, worki po cemencie,
odpady higieniczne (np. waciki, pieluchy itp.),
opakowania z pozostałością kosmetyków,
opakowania po olejach spożywczych, olejach i smarach przemysłowych,
pojemniki po farbach i lakierach,
pojemniki po aerozolach,
opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,
styropian, guma,
karton i tektura pokryte folią aluminiową ( opakowania po mleku, napojach itp.),
ceramika, porcelana, lustra,
odpady żywnościowe itp.













2. Sposób zmieszany polega na gromadzeniu wszystkich odpadów, bez segregacji, w jednym pojemniku.

Sposób selektywny zbierania odpadów związany jest z ponoszeniem niższej opłaty za odbiór odpadów
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PLASTIK
METAL
PAPIER

POZOSTAŁE
ODPADY

1. SPOSÓB SELEKTYWNY
SZKŁO

2. SPOSÓB ZMIESZANY
PLASTIK
PAPIER
METAL
SZKŁO

POZOSTAŁE
ODPADY
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Ferie na nartach, na basenie, albo w kinie
Ferie zimowe to czas oczekiwany
przez wielu uczniów. To jest czas na
odpoczynek, zabawę i wycieczki.

A

trakcyjny i pełen wrażeń dzień
zorganizował opiekun Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej w Lachowie. Już w pierwszym
dniu ferii uczniowie udali się autokarem szkolnym do Ośrodka Sportowego o nazwie Góra Czterech Wiatrów w Mrągowie. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali nauczyciele
Agnieszka Lipka i Arkadiusz Rybak.
Pierwszym elementem wycieczki
było wypożyczenie sprzętu narciarskiego. Dużo trudności sprawiło
uczniom dopasowanie i założenie
butów. Uczniowie ubrani w sprzęt
narciarski udali się wraz nauczycielami na trasę zieloną, która
jest trasą dla początkujących.
Pan Leszek Pogorzelski udzielał lekcji nauki jazdy na nartach.
Początki były trudne, jak w każdej
dyscyplinie sportowej. Uczniowie
przewracali się, próbowali wchodzić
pod górkę i zjeżdżać z niej. Mimo dużego mrozu nauka jazdy na nartach
i zmagania uczniów nie miały końca. Po dwugodzinnych zmaganiach

jazdy po śniegu była przerwa na gorąca herbatę, czekoladę i posiłek.
Następnie zaczęła się kolejna
lekcja jazdy na nartach. Niektórzy
uczniowie czuli się coraz pewniej i
próbowali wykonywać trudniejsze
manewry na nartach. Nauka i zabawa trwała długo ale przynosiła zamierzone efekty.
Wyjazd do Mrągowa na narty
okazał się świetnym pomysłem.
Uczniowie zadowoleni, uśmiechnięci i pełni wrażeń wrócili bezpiecznie
do domu. Końcowym hasłem wycieczki, wymyślonym przez uczniów

było „Jeśli chcemy jechać w góry
to tylko na Mazury” (SP Lachowo)
Podobne chwile na nartach przeżyli uczniowie z SP w Borkowie i
Janowie. Na stoku w miejscowości
Okrągłe 15 uczniów stawiało pierwsze kroki na nartach. Kolejny zimowy
wyjazd 20 uczniów z tych szkół odbył
się na basen w Mikołajkach.
Na basen pojechali też uczniowie z
SP w Czerwonem.
Z kolei uczniowie z Zaskrodzia (27
osób) wybrali się do kina do Łomży.

Odpowiedzialność

„Każdy człowiek, któremu powierza się bezpieczeństwo, zdrowie i życie drugiego człowiek, powinien nieustannie zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na
nim. Odpowiedzialność jest tym większa, im młodszy jest podopieczny”

P

od takim hasłem młodzież Gimnazjum w Glinkach dyskutowała i
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zapoznawała
się z zasadami w sytuacji
z a g ro ż e n i a
życia. Funkcjonariusze
Państwowej
Straży
Pożarnej w
Kolnie zademonstrowali uczniom,
jak sprawnie
przystąpić
do
akcji
ratowniczej,
aż
do czasu przybycia fachowego
personelu
medycznego.
Naczelną zasadą przy udzielaniu
pierwszej pomocy jest utrzymanie
tułowia i głowy poszkodowanego w
pozycji pośredniej pomiędzy nadmiernym zgięciem a wyprostem, aby

nie uciskać na rdzeń kręgowy.Najkorzystniejszą dla poszkodowanego jest pozycja leżąca w bezruchu.
Należy skupić się na sprawach
zasadniczych: wydolności oddechu i krążenia, drożności dróg oddechowych i opanowania krwotoku. Korzystając z pomocy innych
osób należy wezwać pogotowie
ratunkowe i powiadomić policję.
Obecność policji na miejscu wypadku może być konieczna dla
wstrzymania ruchu ulicznego lub
zastosowania odpowiednich rygorów w stosunku do otoczenia.
Należy mieć świadomość, iż w
tak ogromnym zbiorowisku, jakim
jest szkoła, nietrudno o wypadek, a
pierwsza pomoc to jedynie doraźna, czasowa pomoc, zanim dotrze
fachowa i wykwalifikowana siła medyczna.
Iwona Korzep
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Senioriada w Borkowie
W niedzielne mroźne popołudnie
27 stycznia 2013 roku w Szkole
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie odbyło się niecodzienne spotkanie. Koło Gospodyń
Wiejskich w Borkowie wspólnie ze
szkołą i Centrum Kultury Gminy Kolno zorganizowało II Dzień Seniora.

I

mprezę poprowadził dyrektor
CKGK Kazimierz Koter. Biesiada
zgromadziła wielu mieszkańców Borkowa i nie tylko. Na wypełnionej po
brzegi sali zasiedli m. in. wójt gminy
Kolno Tadeusz Klama, przewodniczący Rady Gminy Kolno Wojciech
Jermacz, radny Sławomir Cudnik,
dyrektor ZOPO w Kolnie Józef Bogdan Wiśniewski, dyrektor GOPS w
Kolnie Krystyna Kajko, dyrektor GBP
w Czerwonem Teresa Zajk, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” Jacek Bagiński.
Przy pięknie i bogato zastawionych
stołach zasiadła bardzo liczna grupa
seniorów, która podziwiała jasełka
w wykonaniu uczniów borkowskiej
szkoły przygotowane pod okiem
nauczycielki tejże szkoły Elżbiety
Konstanty. Na scenie pojawiła się
również utalentowana wokalistka
Aleksandra Cudnik oraz młodzieżo-

wy zespół instrumentalno-wokalny
CKGK prowadzony przez Pawła Podeszwika. Nie zawiódł również zespół
śpiewaczy „Zabielanki”, który po raz
kolejny udowodnił, że umie czerpać
radość ze śpiewania i obdarowywać
nią innych, co z kolei zachęciło seniorów do wspólnych śpiewów i tańców. Olbrzymi aplauz publiczności
wzbudziły Kolneńskie Dziewczyny,
które z niezwykłym wręcz zaangażowaniem odtwarzały scenki kabaretowe i taneczne. Oryginalne skecze w
ich wykonaniu wyzwalały prawdziwe

salwy śmiechu.
Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń z okazji Dnia Babci i
Dziadka, które złożył wójt gminy Kolno Tadeusz Klama oraz przewodnicząca KGW Anna Cudnik.
Organizatorów radością napawa
fakt, iż coraz więcej osób uczestniczy w Senioriadzie. Dziękujemy
wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia. Do zobaczenia
za rok na III Dniu Seniora!
Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie
fot. M. Góralczyk

Dzień Babci i Dziadka w Lachowie
T

radycyjnie już w Szkole Podstawowej w Lachowie odbyło się święto
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na widowni licznie zgromadzeni seniorzy
oraz pani Jadwiga Filipkowska, dyrektor SP w Lachowie, ktora serdecznie wszystkich powitała oraz Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, który podkreślił ważną rolę Babci i Dziadka
nie tylko w życiu wnucząt, ale całego
społeczeństwa. Przed zgromadzoną
publicznością wystąpili uczniowie i
to od najmłodszych do najstarszych.
Jak zawsze bardzo dobrze wypadli,
bo do występów z okazji dnia Babci i Dziadka przygotowywali się pod
kierunkiem nauczycieli. W szkole w
Lachowie tego dnia każda Babcia i
Dziadek czuli się wyjątkowo! Zdjęcia
na splachowo.ovh.org

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Niech żyje bal!
18 stycznia 2013 roku w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu
odbyła się zabawa karnawałowa,
na której bawiły się dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz
przedszkolaki z oddziału przedszkolnego.
Nasze przedszkole zamieniło się
tego dnia w magicznie kolorowy
świat. Ponieważ był to bal przebierańców w rytm muzyki pląsały wróż-

ki, księżniczki, kowboje, rycerze,
Zorro, Myszka Miki i inne postacie.
Przedszkolaki długo wyczekiwały
tego dnia, a kiedy w końcu nastał
– fantastycznie się bawiły! Skoczna, rytmiczna muzyka zachęcała
do tańców, a wspólne zabawy i gry
sprawiły dzieciom wiele radości i pozostawiły w ich pamięci niesamowite wspomnienia. W trakcie zabawy
niespodziewanie odwiedził nas tak-

że Św. Mikołaj. W zamian za wspólnie zaśpiewaną piosenkę i taniec, a
także za buziaki w brodę dostaliśmy
piękne prezenty. Na koniec tej miłej
wizyty zrobiliśmy sobie z Mikołajem
wspólne zdjęcie.
Nasz bal karnawałowy wszyscy
jednogłośnie uznaliśmy za bardzo
udany!
Barbara Bohuszko, Justyna Góralczyk
n-lki ZSS w Zabielu

Bo dusza artysty drzemie w każdym z nas
K

oniec roku to czas, który skłania
nas do przemyśleń i podsumowań. Warto przypomnieć czym zachwycała nas młodzież Gimnazjum
w Glinkach.
Wigilia w naszej szkole jest dniem
szczególnym, dniem, na który czekamy przez cały rok. Od kilkunastu
już lat jest tradycją, że uroczystość
ta odbywa się nie w klasach, lecz na

holu szkolnym, wspólnie dla wszystkich uczniów szkoły oraz jej pracowników i zaproszonych gości. Tak było
również w tym roku - w piątek 21
grudnia 2012r. Swoją obecnością
zaszczycili nas Wójt Gminy Kolno p.
Tadeusz Klama, dyrektor ZOPO p.
Józef Wiśniewski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Uczniowie pod
kierunkiem p.Iwony Korzep, p.Mał-

gorzaty Zduńczyk i p.Danuty Rybak
przedstawili „Jasełka na wesoło”. W
przedstawieniu wzięła udział liczna
grupa uczniów z klasy IIIb. Młodzież
wykazała się pomysłowością, zdolnościami aktorskimi i plastycznymi,
pokazała prawdziwą duszę artysty.
Szkoła, to nie tylko miejsce, gdzie
odbywają się lekcje, ale też miejsce, gdzie młodzież ma możliwość
prowadzenia ciekawych działań pozalekcyjnych oraz udziału w wielu
imprezach o charakterze kulturalno-artystycznym. Uczniowie w roku
2012 brali udział w projekcie „Zza
kurtyny-tajemnice teatru”, w którym
kształcili umiejętności aktorskie. Zaprezentowali je w spektaklu w oparciu o „Teatrzyk Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego.
Czas nauki w szkole, to najlepszy
okres na poznawanie swoich możliwości i sprawdzenia się w różnych
dziedzinach. Tym razem młodzież
spisała się na „piątkę”, za co należy
się im pochwała.
Małgorzata Zduńczyk , Danuta Rybak
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Gmina Kolno na starej fotografii

Drut kolczasty przed Borkowem zajętym przez
niemieckich żołnierzy- początek I wojny światowej.

Główna droga w Borkowie- zima 1914 - 1915

W

cyklu „Gmina Kolno na starej fotografii” prezentujemy trzy zdjęcia ze
zbiorow mieszkańców Borkowa, na których widzimy jak wyglądała ta miejscowości w początkach XX wieku.
Z inicjatywą budowania gminnego archiwum zdjęć
dawnych wyszło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”. Jeśli Ty też masz zdjęcia,
ktore chciałbyś ocalić od zapomnienia, zgłoś się do
nas! Pożyczone fotografie zostaną zeskanowane.
Cyfrowy zapis sprawi, że zdjęcia przetrwają w niezmienionym kształcie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Jackiem
Bagińskim, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja tel. 662078152

Pierwszy cmentarz w Borkowie, obecnie plac przed kościołem 1918 - 1919

Warsztaty ekologiczne z Jeżowozem

J

uż po raz trzeci uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach ekologicznych z Jeżowozem. Jest to jedyny w Polsce
samochód do prowadzenia mobilnej
edukacji ekologicznej, auto – laboWWW.GMINAKOLNO.PL

ratorium. Akcja dofinansowana jest
przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4 stycznia edukatorzy ze Stowarzyszenia AGRO –GROUP z Białegostoku przeprowadzili w naszej szkole
ciekawe zajęcia, głównie dotyczące

produkcji papieru metodą czerpaną,
którą już 700 lat temu opracowali
Chińczycy.
Uczniowie przy pomocy edukatorów z dużym zaangażowaniem
przygotowywali masę papierową z
makulatury, formowali ją na sitach
i suszyli. Taki papier może posłużyć
do dalszego wykorzystania w celach
zdobniczych lub do sporządzenia
zielnika. Starsi uczniowie wykonali
w trakcie warsztatów ciekawe i pomysłowe karty ozdobne z odpadów
i materiałów przyrodniczych zebranych w trakcie zajęć plenerowych.
Zajęcia plenerowe mimo niesprzyjającej pogody dostarczyły uczniom
wiedzy ekologicznej zdobytej w trakcie zabaw i gier na świeżym powietrzu. Na pamiątkę uczniowie otrzymali ulotki z florą i fauną chronioną
w Polsce.

mgr Elżbieta Bernatowicz
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Sowieckie piekło na „nieludzkiej” ziemi
O świcie 17 września 1939 roku oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza
w rejonie Podwołczysk na Podolu
zauważyły pierwsze nacierające jednostki sowieckie i podjęły z nimi walkę. „Cios w plecy” zadany walczącej
Polsce przez wschodniego sąsiada
przypieczętował losy państwa i narodu.

P

o sowiecko-niemieckim rozbiorze II Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku masowe wywózki
na Syberię były jednym z podstawowych elementów polityki okupacyjnej władz radzieckich. Miały one
na celu eksterminację polskich elit
politycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki etniczne.
W lutym 1940 decyzją najwyższego kierownictwa ZSRR rozpoczęła
się pierwsza deportacja Polaków
na Syberię. Akcję przeprowadzono
tak, aby zaskoczyć przewidzianych
do wysiedlenia – funkcjonariusze
NKWD wkraczali do mieszań o świcie, dokonywali rewizji, żądali przygotowania bagażu, po czym pod
eskortą transportowano zatrzymanych na stację kolejową, gdzie ładowano ich do wagonów bydlęcych.
Pierwsza deportacja dotknęła głównie polskich osadników wojskowych,
pracowników służby leśnej oraz cywilnych kolonistów wraz z rodzinami.
Wysiedleni w tym okresie skierowani
zostali do Kraju Krasnojarskiego, do
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Komi, obwodu irkuckiego,
archangielskiego i swierdłowsk i e go.
Dwa miesiące później,
w
kwietniu
1940
roku
przeprowadzono następną deportację.
Objęła
ona
min. nauczy- Pierwsze od lewej Bronisława i Marianna Brzostowskie z Borkowa wraz z
cieli, urzędni- innymi zesłańcami na Syberii
ków, sędziów,
działaczy spoobywateli polskich żydowskiego
łecznych, ziemian, przedsiębiorców pochodzenia) ze środkowej i zaoraz rodziny osób deportowanych chodniej Polski, którzy po 1 wrzew lutym 1940 roku (w tym rodziny śnia 1939 roku szukali na Kresach
polskich oficerów zamordowanych schronienia przed Niemcami. Więkwiosną 1940 roku min. w Katyniu). szość wywieziono na Syberię do
Technika wysiedlenia wyglądała wyrębu lasów i pracy w kopalniach.
podobnie jak poprzednio. Wszystcd. str. 17
kich deportowano do Kazachstanu.
Trzecia deportacja, w czerwcu
1940 roku objęła Polaków (w tym
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V Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego
2
0 stycznia 2013 roku już po raz
piąty odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem
i jego głównym sponsorem w tym roku był Uczniowski Klub
Sportowy „Arkadia Lachowo”. Zakup
cennych nagród wsparła również
Szkoła Podstawowa w Lachowie.
Wyniki:
Kategorie dziewcząt (pań):
Szkoła podstawowa:
I miejsce: Paulina Grzymała, SP Lachowo
II miejsce: Justyna Samul, SP Czerwone
III miejsce: Klaudia Pianka, SP Janowo
Gimnazjum:
I miejsce: Małgorzata Grużewska
Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: Natalia Rutkowska, Zabiele
Kategorie chłopców (mężczyzn):
Szkoła podstawowa:
I miejsce: Grzegorz Walczyk, SP
Janowo
II miejsce: Konrad Cwalina, SP Janowo
III miejsce:Marcin Nerko, Czerwone
Gimnazjum:
I miejsce: Tomasz Zduńczyk, Gim-

nazjum w Glinkach
II miejsce: Roman Bikowski, Gimnazjum w Glinkach
III miejsce: Skrodzki Adrian, Gimnazjum w Glinkach
Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: Cezary Kotlewski, Danowo
II miejsce: Mikucki Marcin, Górskie
III miejsce: Trzonkowski Wiktor, Lachowo
Open I:
I miejsce: Zbigniew Piotrowski, Glinki
II miejsce: Michał Sawicki, Lachowo
III miejsce: Marcin Szarowski, La-

chowo
Open II:
I miejsce: Adam Grzymała, Kumelsk
II miejsce: Arkadiusz Rybak, Filipki
Duże
III miejsce: Krzysztof Rutkowski,
Zabiele

wojny z Niemcami. Część transportów utknęła już 22 czerwca i nigdy
nie dotarła do miejsc przeznaczenia.
Dla tysięcy ludzi wraz z aresztowaniami i wysiedleniami rozpoczęła
się gehenna długich, nieraz wielotygodniowych podróży w wagonach bydlęcych lub towarowych. W
transportach tych, wśród mrozów i
upałów, pragnienia, głodu, brudu,
chorób i nieludzkiego traktowania,
rodziły się i umierały niemowlęta,
dogorywali starcy. Cała, licząca według niektórych historyków nawet
około 1,5 mln osób, rzesza aresztowanych rozpłynęła się w niezliczonych więzieniach i miejscach
przymusowego osiedlenia zwanych
potocznie Gułagami. W obozach na
północy panowały niesłychanie trudne warunki atmosferyczne: w zimie

prace przerywano dopiero przy 40
stopniach mrozu. Szerzył się szkorbut, pelagra i inne choroby, których
nikt nie leczył. Najstraszniejszy był
los więźniów zesłanych do kopalń
na Kołymę lub ołowiu na Czukotce.
Deportacje sowieckie nie ominęły
również i mieszkańców Ziemi Kolneńskiej. Do dzisiaj żyją wśród nas
świadkowie tamtych tragicznych
wydarzeń, którzy cudem przeżyli pobyt na tej jakże „nieludzkiej” ziemi.
W Kolnie ma siedzibę Związek
Sybiraków Koło Terenowe w Kolnie, którego członkowie pielęgnują pamięć o ofiarach zsyłek.
		
J.B.

Turniej cieszy się co roku niezmiennym powodzeniem. Wszyscy,
którzy brali udział okazali się dobrze
przygotowanymi zawodnikami. Nastrój zawodów oraz cenne nagrody
sprawiały, że każdy chciał zdobyć jak
najwyższe miejsce.

Prezes UKS Arkadiusz Rybak

HISTORIA C.D.
Wiosną 1941 roku NKWD przygotowało jeszcze jedną deportację.
Rozpoczęła się ona 22 maja 1941
roku i objęła głownie mieszkańców
Małopolski Wschodniej (Zachodniej
Ukrainy). Podlegali jej wszyscy należący do wcześniej wymienionych
kategorii, którzy z różnych powodów
dotychczas nie zostali wywiezieni. W
następnym miesiącu doszło do masowych wywózek z krajów nadbałtyckich wcielonych rok wcześniej do
ZSRR. Dwa dni przed atakiem Hitlera na Związek Radziecki, w nocy z 19
na 20 czerwca 1941 roku rozpoczęła
się ostatnia w tym okresie wywózka
Polaków. Deportacja dotknęła tym
razem tzw. Zachodnią Białoruś (województwa białostockie i poleskie).
Nie zdążyli Rosjanie tej akcji doprowadzić do końca z powodu wybuchu
WWW.GMINAKOLNO.PL

(na podstawie: Wojciech Roszkowski, Historia Polski 1914-1993,wyd. PWN,
Warszawa 1994, Andrzej Friszke, Polska
–losy państwa i narodu 1939-1989, wyd.
ISKRY, Warszawa 2003)
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RG.6825.1.2013.AJ2
WÓJT GMINY KOLNO
informuje, że

w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w terminie od 01.03.2013
do 04.04.2013 r., będzie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości, w związku
z prowadzonym postępowaniem, dotyczącym komunalizacji działki, położonej w obrębie Wincenta, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 131, o powierzchni 0,1600 ha.
W określonym wyżej terminie osobom, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w
spisie inwentaryzacyjnym, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej.

										
								

Wójt Gminy Kolno
mgr inż. Tadeusz Klama

ZARZĄDZENIE NR 210/13
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechniania sportu i kultury fizycznej, wspierania działań
sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz organizowania przedsięwzięć sportowych o
zasięgu gminnym i ponadgminnym.
Na podstawieart. 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 i Nr 232 poz. 1378), 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; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777 i Nr 149 poz. 887; z 2012 r.
poz. 567) oraz uchwały Nr XXVII/119/12 Rady Gminy Kolno z dnia 29 października 2012 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w
różnych dyscyplinach sportu, upowszechniania sportu i kultury fizycznej, wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia oraz organizowania przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i
ponadgminnym.
§ 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.
załączniki dostępne na www.gminakolno.pl
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REKLAMA

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 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
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