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Strażacy na szkoleniu
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Z działalności między sesjami
szkolenia dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportu
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:

Rozbudowa szkoły w Lachowie
>> str.6

Uczniowie w Banku Spółdzielczym w Kolnie

>> str. 8

Sprawozdanie Wójta Gminy Kolno za
okres od 11 marca do 29 marca 2013 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem 6
zarządzeń, które dotyczyły:

Zobacz jak segregować odpady!

		

>> str. 10-11

- sposobu wykonania uchwał rady gminy
- określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2013 r.
- powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
- sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Kolno za 2012 r.
- ogłoszenia wyników konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu

1. Przekazałem plac budowy gdzie rozpoczęto prace rozbiórkowo - budowlane
przy szkole w Lachowie.
2. Podpisałem umowę z firmą SANPROD
z Ostrołęki na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Borkowo - kolonie.
Prace rozpoczną się ok. połowy kwietnia.
3. Podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na remont świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzynie ze środków
PROW na lata 2007 - 2013 z działania
„Odnowa i rozwój wsi”
4. Ogłosiłem przetarg na dostawę żwiru i
piasku na bieżące utrzymanie dróg.
5. Ogłosiłem i dokonałem otwarcia ofert
wyboru sprzętu do profilowania dróg
gminnych.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

KRÓTKO
Babski świat - premiera
>> str. 12

Zajęcia otwarte w przedszkolu

Zbieramy nakrętki dla Wiktorii
Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu przyłączył się do akcji pomocy dla Wiktorii.
Czteroletnia Wiktoria Gawrych urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowiem, porażeniem kończyn dolnych i
stopą końsko-szpotawą.
Zebrane nakrętki będą wymienione na

>> str. 16

sprrzęt rehabilitacyjny dla Wiktorii.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: W. Odachowska, E. Sikora, K.
Kalinowska
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Fundacja z wizytą na sesji Rady Gminy
Sesja Rady Gminy Kolno, która odbywała się w Dniu Sołtysa (11 marca) i była dla naszych sołtysów istotna. Radni podjęli bowiem uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na
jakich przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, przysługuje dieta za
udział w pracach rady gminy. Sołtysi będą otrzymywali miesięczny ryczałt, o ile będą obecni na sesjach.

J

uż rozpoczynając sesję przewodniczący Rady Gminy Kolno Wojciech
Jermacz w sposób szczególny powitał sołtysów i złożył życzenia z okazji
Dnia Sołtysa. Warto podkreślić, że
obecny na sesji był też najmłodszy
w Polsce sołtys - Dawid Banach z
Czerwonego. 11 marca radni podjęli
również uchwały dotyczące:
- zmian w budżecie gminy Kolno na
2013 rok
- w sprawie przyznania dotacji dla
Szpitala Ogólnego w Kolnie na zakup sprzętu medycznego z zakresu
ortopedii i traumatologii narządu
ruchu dla oddziału chirurgii ogólnej
- w sprawie zmiany uchwały w spra-
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wie uchwalenia statutu gminy
- w sprawie wyrażenia zgody, na
najem części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji
gruntów numerem działki 362,
położonej we wsi Czerwone, KW nr
25862, na czas dłuższy niż trzy lata
- w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Kolno na 2013
rok
- w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2014 r.
- w sprawie zmian statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gośćmi specjalnymi sesji byli: Józef Dymerski, wójt gminy Mały Płock
(na zdjęciu u góry) oraz Elżbieta
Parzych, prezes Fundacji Kraina
Mlekiem Płynąca w Małym Płocku
( na zdj obok). Powitał ich Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno i jednocześnie członek rady programowej
Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca.
Goście
krótko
przedstawili,
czym zajmuje się ta Lokalna Grupa Działania oraz podziękowali
za dotychczasową współpracę i
zaangażowanie władzom gminny oraz radnym. Zachęcali też do
składania kolejnych wniosków.
Szerszą informację na temat
działania Fundacji Kraina Mlekiem
Płynąca w postaci prezentacji przekazał zebranym Andrzej Jarzyło,

kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w UG Kolno
oraz członek zarządu Fundacji.
Oglądając zdjęcia inwestycji i imprez
zorganizowanych w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem
Fundacji można było się zorientować jak dużo już udało się zrobić
nie tylko w naszej gminie, ale też w
gminach: Mały Płock, Turośl, Grabowo, Stawiski, Zbójna i Nowogród.
Warto podkreślić, że Fundacja jest
jedną z 16 Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego.
Za pośrednictwem LGD Fundacja
Kraina Mlekiem Płynąca można się
starać o dofinansowanie w ramach
PROW Leader +. Na lata 2007-2013
Fundacja ma do rozdysponowania 5
mln zł w ramach czterech działań.
Jako jedna z lepiej działających
grup Fundacja z Małego Płocka
otrzymała dodatkowe 2,4 mln zł.
Już można strać się o kolejne pieniądze. Od 8 do 30 kwietnia 2013
roku za pośrednictwem Fundacji
można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.
Więcej szczegółowych informacji
o fundacji oraz o naborze wniosków
na kolejne działania można znaleźć
na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca-leader.pl
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Dwukrotna laureatka
To niesamowite uczucie! Wciąż
nie mogę uwierzyć, że uzyskałam
aż dwa tytuły laureata. Pod każdym kryje się wiele pracy i wysiłku,
mimo że wydaje się to być banalne.

wciąż przybywało, a ja musiałam
wszystko odkładać na później. Sądziłam, że to już koniec tej przygody.
Na szczęście myliłam się! Radość
mnie rozpierała, choć wiedziałam,

M

oja droga po sukces zaczęła się niewinnie. Po
zdobytym doświadczeniu w
ubiegłym roku postanowiłam
ponownie spróbować swoich
sił. Nie liczyłam na wielkie efekty, aczkolwiek nie poddawałam
się. Najbardziej przykładałam
się do dwóch przedmiotów:
matematyki i języka polskiego.
Czasami trudno było mi pogodzić jedno z drugim. Przygotowania wymagały dużego
poświęcenia. Zabierały mój
cały czas wolny, ale wiedziałam, że nie robię tego na Laureatka Julia Truszkoszkowska i Jerzy Kiszkiel, Podlaski
darmo. Miałam wyznaczony Kurator Oświaty
cel. Prawie codziennie zostawałam po lekcjach na dodat- iż najgorsze dopiero przede mną.
kowe zajęcia. Było coraz trudniej.
Te dni nadeszły bardzo szybko.
Pierwszy etap szkolny poszedł Pierwszy był język polski. Do Biagładko, ale nie bez stresu. Mia- łegostoku jechałam
w ogromłam czarne myśli, lecz się udało. nym strachu. Po wyjściu z sali
Niestety potem nie było tak kolo- towarzyszyła
mi
niepewność.
rowo. Materiału do opracowania
Następnego dnia – matematyka.

Lęk nie był już tak wielki, lecz dalej czułam się zestresowana. Gdy
wróciłam po teście do szkoły dowiedziałam się, że udało mi się z języka polskiego zdobyć wystarczającą
ilość punktów. Na początku myślałam: ,, Na pewno jakiś żart ‘’.
Jednak to prawda. Podobnie było
z matematyką. Dla mnie świat
oszalał nieprawdopodobne!
Mojego sukcesu nie zawdzięczam tylko sobie. Uważam, że to
nauczyciele doprowadzili mnie
tak daleko. Nie mam pojęcia jak
podziękować tym wspaniałym ludziom. Była to Pani Monika Bągart
(język polski) oraz Pani Jadwiga
Filipkowska (matematyka). Nigdy
nie zapomnę, ile dla mnie zrobili.
Nie tylko mi udało się zajść
tak wysoko. Składam gratulacje uczniom z Czerwonego i z
Borkowa. Oni także przeżyli to
samo co ja. Jednocześnie zachęcam wszystkich do brania udziału w tego typu konkursach. Jest
to bardzo przydatne doświadczenie. Nie da się dokładnie opisać
wrażeń, które temu towarzyszą.
Julia Truszkowska
uczennica kl. VI SP Lachowo

Wicemarszałek wysłuchał postulatów
B

Od lewej: burmistrz Andrzej Duda, wicemarszałek Walenty Korycki i wójt Tadeusz Klama
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urmistrz Kolna Andrzej Duda
oraz wójt Gminy Kolno Tadeusz
Klama spotkali się z wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego
Walentym Koryckim.Samorządowcy
postulowali o większe zaangażowanie w finansowanie rozbudowy infrastruktury drogowej. Chodzi o drogę
wojewódzką nr 647 - łącząca Dęby
koło Łysych ze Stawiskami. Jej stan
w wielu miejscach jest fatalny. Odczuwają to np. kierowcy jadący z Kolna do Zabiela. Zarówno Burmistrz
Kolna jak i Wójt Gminy Kolno wyrazili
gotowość poniesienia części kosztów
związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej na poszczególne odcinki drogi. Być może fundusze
na ten cel uda się pozyskać w ramach przyszłej perspektywy unijnej
na lata 2014-2020.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Gdzie ta wiosna?

Z sesji Rady Gminy Kolno

P

ierwszego dnia kalendarzowej wiosny
zapewniliśmy uczniom kilka atrakcji –
zamiast tradycyjnych lekcji.
Pierwszy punkt planu dnia stanowiła inscenizacja dzieci z klas młodszych na
temat zwiastunów wiosny, po czym tradycyjnie odbył się Szkolny Wiosenny
Konkurs Recytatorski, w którym o najwyższe miejsca walczyły nawet pięciolatki, pięknie deklamując przygotowane
utwory poetyckie o tematyce wiosennej.
Młodzież miała też okazję obejrzeć spektakl pt. „Pinokio” w wykonaniu aktorów
z Teatru Lalek „Pacynka” w Szczecinie
- na podstawie powieści Carla Collodi’ego. „Wizytę w teatrze” umożliwił projekt:
Internetowy Teatr TVP dla Szkół. To już
drugie przedstawienie – transmitowane
na żywo, jakie nasi uczniowie obejrzeli w
szkole. Scenografia „Pinokia” uwzględnia
najistotniejsze wydarzenia z lektury. Skierowana jest przede wszystkim do młodszych odbiorców. Historia drewnianego
pajacyka, wystruganego przez Dżeppetta
wskazuje dzieciom, że pomimo niewłaściwych występków, można stać się dobrym
człowiekiem, warto się poprawić, zawsze
jest na to czas. Losy Pinokia potwierdzają fakt, iż każdy popełnia błędy, ale nigdy nie jest zbyt późno na ich naprawę.
Pomimo że aura pierwszego dnia kalendarzowej wiosny nie zachęcała do spacerów, społeczność szkolna udała się na
boisko, by spalić Marzannę i „wypędzić”
już zbyt długo panoszącą się w tym roku
zimę, z nadzieją na nadejście prawdziwie
wiosennej pogody.
Aneta Roman

Na sesji Rady Gminy Kolno 29
marca podjęto uchwały w sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013
- 2024 i w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2013 rok.

R

adni przyjęli też obwieszczenie
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem Teresa Zajk przedstawiła w formie prezentacji sprawozda-

nie z działalności GBP za 2012 rok.
Następnie pani Krystyna Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie przedstawiła
sprawozdanie z działalności ośrodka za 2012 rok oraz informację na
temat zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Kolno.
Radni wysłuchali też sprawozdania pana Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP w Kolnie.
Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych złożył wszystkim zebranym Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno.

W Koźle jest już pierwszy bocian!

W sobotę przed Wielkanocą w Koźle pojawił się pierwszy bocian. Panu Sylwestrowi Nicewiczowi udało się go sfotografować w poniedziałek 2 kwietnia. Więcej zdjęć bociana i wielkanocnych plenerów na www.gminakolno.pl
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Trwa rozbudowa szkoły w Lachowie
Kilka trudnych miesięcy czeka społeczność Szkoły Podstawowej w Lachowie. Powodem jest rozpoczęta w
połowie marca rozbudowa najstarszej
części tej placówki. Prace potrwają
do połowy lipca. Dzięki nim szkoła
zyska dużo dodatkowej przestrzeni.

R

ozbudowa prowadzona jest
w tzw. starej części szkoły. Wykonawcą prac jest firma
Rem - Bud z Suwałk.
Koszt inwestycji to nieco ponad 1 mln zł.
W szkole na nadbudowanym piętrze powstanie dodatkowych pięć
sal dydaktycznych i pomieszczenia
higieniczno - sanitarne. Na parterze
będzie nowa klatka schodowa i szatnie dla uczniów. Obiekt w tej części
będzie dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych - będzie podjazd, dostosowane łazienki i schodołaz, dzięki któremu w razie potrzeby
niepełnosprawny uczeń dostanie się
do nowych pomieszczeń na piętrze.
Dzięki rozbudowie szkole w Lachowie przybędzie ponad 343 m2

powierzchni, a kubatura budynku
wzrośnie o 1119 m3. Ta przestrzeń
jest potrzebna z uwagi na fakt, że
w planach władz gminy Kolno jest
stworzenie tu zespołu szkół. Do
Szkoły Podstawowej w Lachowie planuje się przyłączenie Gimnazjum,
które dziś funkcjonuje w Glinkach.

Po zakończeniu rozbudowy w
Lachowie powstanie budynek o
nowoczesnej architekturze i zwartej funkcji użytkowej. Z dużą salą
gimnastyczną, nowym boiskiem tuż
obok, będzie tworzył kompleks zapewniający bardzo dobre warunki
do kształcenia dzieci i młodzieży.

Punkt wydawania posiłków w Zabielu
O
remontach sal lekcyjnych w Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu już pisaliśmy, ale dziś wracamy do tematu, bo mamy kolejny
ważny powód. Tym razem chcemy
podkreślić, że w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu utworzono
punkt wydawania posiłków. To ważne wydarzenie, bo dzięki nowocześnie urządzonej kuchni z jadalnią

6

dzieci nie tylko będą miały miejsce w
którym spokojnie i bezpiecznie będą
jeść obiad. W tym estetycznym i doskonale wyposażonym pomieszczeniu uczniowie w ramach zajęć będą
uczyli się przygotowywania potraw.
Remont w salach wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.
Pomieszczenia te spełniają wy-

magania stawiane przez Sanepid,
a zostały doskonale wyposażone
m.in. dzięki pieniądzom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie z programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”.
Na zdjęciach niżej dyrekcja ZSS w
Zabielu: Ewa Lipnicka i Małgorzata
Łosiewska oraz wójt Tadeusz Klama w punkcie wydawania posiłków.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Z Senatu RP do Czerwonego
Niezwykle interesujący wykład na temat genezy Powstania Styczniowego
wygłosił wczoraj dr Waldemar Brenda. Konferencja naukowa odbyła się
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem. Wydarzenie towarzyszyło wystawie „Gorzka chwała - powstanie 1863 roku” zorganizowanej przez
Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Senat RP, którą do naszej
gminy, jako pierwszej w Polsce, sprowadziło Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja.

G

ości przybyłych na zaproszenie
Biblioteki, Stowarzyszenia „Integracja” oraz Towarzystwa Jan z Kolna
przywitali: Teresa Zajk, dyrektor GBP
w Czerwonem oraz Jacek Bagiński,
prezes Stowarzyszenia „Integracja”.
Po wykładzie wygłoszonym przez
dr Waldemara Brendę był czas
na dyskusję, swobodne oglądanie wyjątkowej wystawy oraz na
kawę, herbatę i słodki poczęstunek.
Konferencja naukowa była kolejnym
elementem
gminnych
obchodów 150. rocznicy wybuchu
Powstania
Styczniowego.
Przed nami jeszcze m.in. dwa
konkursy : wiedzy i plastyczny.
Dzięki staraniom Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja po raz pierwszy w naszej
gminie Patronat honorowy nad konkursami objął Marszałek Senatu RP.
W liście do Jacka Bagińskiego,

Waldemar Brenda z prelekcją w Czerwonem

prezesa Stowarzyszenia „Integracja”
czytamy od M:
„ Odpowiadając na prośbę w sprawie objęcia honorowym patronatem
konkursów wiedzy i plastycznego
dotyczących Powstania Styczniowego pragnę z przyjemnością poinformować, że wyrażam zgodę.
Organizowane
przedsięwzięcie
znakomicie wpisuje się w przyjętą
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę ustanawiającą rok
2013 Rokiem Powstania Styczniowego. Pamięć o tym wydarzeniu i ludziach stających do walki o wolność
naszej Ojczyzny jest naszym obowiąz-

kiem i szczególną powinnością przekazywania jej młodemu pokoleniu.
Składam Państwu wyrazy uznania
za podjęcie inicjatywy oraz trud wkładany w przygotowanie tych konkursów. Cieszę się również, że Kancelaria Senatu jest w nie zaangażowana.
Z poważaniem Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej. ”
Na najlepszych uczestników konkursów czekają wyjątkowe nagrody
od Marszałka Senatu RP. Szczegóły
dotyczące konkursów są dostępne
na stronie internetowej www.biblioteki.gminakolno.pl

Nabór żołnierzy
W
związku z prowadzonym naborem żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej oraz NSR
(Narodowe Siły Rezerwowe) informujemy, że oferty przedstawiły: JW.
4391 Tomaszów Mazowiecki, JW.
1328 Bielsko - Biała, JW. 4408 Sulechów, JW. 4495 Kraków, JW. 3797
Giżycko, JW. 2980 Braniewo, oraz
JW. 4115 Gliwice.
Do korpusu szeregowych zawodowych może zostać powołany żołnierz
rezerwy, który:
- posiada obywatelstwo polskie
- ukończył co najmniej gimnazjum
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- odbył zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe
studentów lub żołnierzy rezerwy po
odbyciu służby przygotowawczej
- cieszy się nieposzlakowaną opinią - informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
- posiada odpowiednią zdolność
fizyczną i psychiczną do pełnienia
zawodowej służby wojskowej,
- posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje przydatne na
stanowisku, na którym ma pełnić zawodową służbę wojskową
Szczegóły ofert można znaleźć:

- na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży
www.lomza.wku.wp.mil.pl
- bezpośrednio w siedzibie WKU w
Łomży ul. Polowa 12
- lub pod nr tel: 86 212 27 21 - zawodowa służba wojskowa, 86 212
27 22 - NSR.
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Bank Spółdzielczy od podszewki
Uczniowie z klas II i III Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pierwszy dzień Wiosny spędziły w Banku Spółdzielczym w Kolnie. Nie tylko zwiedziły nowoczesny
obiekt banku ze 111 letnią tradycją,
ale też wysłuchały ciekawej lekcji
bankowości w wykonaniu prezesa
Krzysztofa Kajko. Po wyjaśnieniu
podstawowych zagadnień związanych m.in. z oszczędzaniem czy zarządzaniem bankiem prezes Krzysztof Kajko i wiceprezes Kazimierz Sokołowski znaleźli się pod ostrzałem
pytań dzieci ciekawych wszystkiego.

G

rupa uczniów pod opieką nauczycieli: Ewy Ciołkowskiej i
Jacka Bagińskiego zwiedzanie Banku rozpoczęła od gabinetu prezesa.
Wchodząc dzieci nie potrafiły ukryć
zachwytu. Wielu chętnie przymierzało się do fotela prezesa. Nie mniejsze wrażenie zrobił gabinet wiceprezesa. Następnie uczniowie zwiedzili
cały Bank, poznali wszystkich naczelników, byli na sali operacyjnej,
gdzie pracownica pokazała im pliki
banknotów. Na sali konferencyjnej
siedząc za ogromnym stołem wysłuchały mini wykładu prezesa Krzysz-
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tofa Kajko o bankowości. Nie mogły
się nudzić, ponieważ prezes zadawał
im szereg pytań, żartował, wyjaśniał
najprościej jak to tylko możliwe podając szereg życiowych przykładów.
Kiedy przyszedł czas na pytania
od dzieci okazało się, że uczniów
ciekawią i zarobki i wykształcenie
i staż pracy prezesa, ale też to, czy
lubi wstawać rano, jaka jest jego
ulubiona potrawa i o czym marzył,

kiedy był dzieckiem. Na zakończenie
uczniowie podziękowali prezesowi
za wyjątkową możliwość poznania
Banku Spółdzielczego od podszewki
i podarowały prezesowi własnoręcznie wykonaną wielkanocną palmę.
Uczniowie otrzymali gadżety z logo
Banku Spółdzielczego w Kolnie, które będą im przypominały tą niecodzienną wizytę.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego we wsi Czerwone, gm. Kolno.

Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Najem lokalu użytkowego – garażu – o powierzchni 95,96 m2, znajdującego się w miejscowości Czerwone,
wraz z częścią działki nr 362, o powierzchni do najmu 260 m2. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy
drodze krajowej nr 63.
Miesięczny czynsz wywoławczy:
- 320,00 zł netto
Minimalne postąpienie:			
- 10,00 zł netto
Wadium:				
- 300,00 zł
Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na najemcę Wójt Gminy Kolno zawrze umowę najmu na okres
od 1 maja 2013 r. na czas nieoznaczony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwone powyższa nieruchomość
przeznaczona jest pod usługi.
Przetarg odbędzie się 25.04.2013 r. (czwartek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kolno,
przy ul. Wojska Polskiego 20 (pokój nr 212).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także wpłacenie wadium w kwocie 300,00 zł, w gotówce lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy Kolno nr:
21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 w Banku Spółdzielczym w Kolnie, w takim terminie, aby należności znalazły
się na koncie najpóźniej w dniu przetargu. Uczestnikom, którym nie uda się wygrać przetargu, wadium zostanie
zwrócone przelewem na wskazane przez nich konto nie później niż po upływie 5 dni roboczych, od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygra przetarg z własnej winy będzie uchylać się od zawarcia
umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
- Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
- stosowne pełnomocnictwa.
- dowód wpłaty wadium.
Szczegółowych informacji o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, można uzyskać w Urzędzie
Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod nr 86 278-91-31. Ze stanem technicznym lokalu, można zapoznać się osobiście, każdego dnia roboczego, w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.
Urząd Gminy Kolno zobowiązuje się do rekompensaty nakładów finansowych, poniesionych przez najemcę,
związanych z polepszeniem stanu technicznego budynku. Wysokość nakładów finansowych uzgodniona zostanie
pomiędzy UG Kolno, a najemcą wyłonionym w drodze przetargu i zrekompensowana będzie w postaci obniżenia
stawki czynszu, przez okres, w którym wysokość nakładów finansowych zostanie zamortyzowana.
Ogłoszenie niniejsze zostało opublikowane na stronie internetowej: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez
podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy
ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w dniach
10.04- 23.04.2013 roku:
1. Sołtys wsi Czerwone,
2. a/a.
Kolno, dnia 03.04.2013 r.
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Dwa sposoby zbierania 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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Babski świat - premiera!
10 marca o godz.19.00 w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem
Stowarzyszenie KaFCuki z okazji
Dnia Kobiet wystawiło spektakl pt.
,,Babski świat’ ‘na podstawie sztuki Marcina Szczygielskiego ,,Furie’’.
Przedstawienie zaadaptowała i wyreżyserowała pani Monika Bągart .

S

ztuka rozpoczęła się sceną włamania - zamaskowany osobnik
(prywatnie Dawid Banach, nota
bene sołtys Czerwonego), w zupełnych ciemnościach, z latarką
w dłoni zakradł się przez okno do
mieszkania trzech sióstr. A że nie
były to w ciemię bite kobitki, włamywacz został sprawnie obezwładniony, rozebrany prawie do naga,
po czym przywiązany do fotela.
Niezmiernie wrażliwa na męskie
wdzięki i nieco frywolna Emilka(Krystyna Banach) odziana w seksowną
koszulkę nocną wdzięcznie pląsała
wokół fotela i przywiązanego doń
młodego, przystojnego Kacpra, podziwiając jego urodę i muskulaturę.
Najstarsza z sióstr, sroga emerytowana funkcjonariuszka SB Teresa
(Barbara Siwik), nawykła do wydawania poleceń i przesłuchiwania
oskarżonych, założyła włamywaczowi psią obrożę na szyję i uzbrojona w pilota raziła go prądem, gdy
tylko próbował wzywać pomocy.
Trzecia z sióstr, wystraszona i za-

hukana przez nie Basia(Elżbieta Nadolna) z przerażeniem obserwowała
ich poczynania, a nawet nieśmiało
próbowała im się przeciwstawić.
Zagroziła nawet przynosząc w pewnym momencie spakowaną walizkę, że ma już tego dość i wyjeżdża
byle dalej od nich, czyli do Kolna.
Burzliwe obrady nad tym, co zrobić
z Kacprem: obciąć mu za karę rękę,
czy też może inną część ciała, budziły strach i głośny sprzeciw młodego
mężczyzny. Niestety nie poprawiał
swej sytuacji zwracając się do pań
per: wy stare lampucery itp. Nawet

niespodziewane odwiedziny córki
Emilki Magdy ( Anna Olszak ) nie
zmieniły jego niewesołego położenia.
W rezultacie spotkał go smutny los
i sroga kara: został ogłuszony przez
Teresę łopatą i zakopany w ogrodzie pod śliwą. Bohaterki dowiodły
tym, że nie warto z nimi zadzierać,
a na zakończenie zgodnie stwierdziły:,, My lubimy mężczyzn i ryzyko ‘’.
Najlepszą recenzją tego spektaklu
były gromkie salwy śmiechu, które
tak często rozlegały się na widowni,
że wręcz zagłuszały dialogi aktorów.
Obsada była znakomita ,tak jak i gra
aktorów, o czym zaświadczy każdy,
kto sztukę oglądał. Występujący byli
nad wyraz sugestywni i prawdziwi, i
świetnie oddali charakter poszczególnych postaci, zarówno nieśmiałej, bojaźliwej Baśki, despotycznej i
bezwzględnej Teresy, jak i trzpiotowatej Emilki, która cytuję: ,,nawet w
diable potrafi dostrzec mężczyznę’’.
Wspomnieć należy także o scenografii, która w pełni oddawała klimat mieszkania podstarzałych pań
oraz o oprawie muzycznej, za którą
odpowiedzialny był Kamil Jermacz.
Panie ze Stowarzyszenia KaFCuki
rozbudziły nasz apetyt na sztukę.
Czekamy na więcej!
Hanna Kalinowska
fot. Sylwester Nicewicz
Na zdjęciu u góry aktorki tuż po spektaklu
na zdjęciu obok reżyser Monika Bągart
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Czas na składanie wniosków
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15 marca rozpoczęła
przyjmowanie wniosków o przyznanie
płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok. Składać je będzie można do 15 maja br.

W

nioski będzie można dostarczyć także po tym terminie, ale
nie później niż do 10 czerwca 2013
roku. Jednak w takim przypadku na
beneficjentów nałożone zostaną
sankcje finansowe, polegające na
redukcji należnych płatności o 1%
za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Warto też dodać, że starający się
o jednolite płatności obszarowe,
płatności uzupełniające, specjalne
płatności obszarowe do powierzchni
upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności
ONW oraz płatności rolnośrodowiskowe, mogą dokonywać zmian w już
złożonych w Agencji wnioskach. Bez
żadnych sankcji finansowych można to zrobić do 31 maja 2013 roku.
Natomiast złożenie poprawio-

nego wniosku po tym terminie,
ale nie później niż do 10 czerwca
2013 r., spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po upływie
podstawowego terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano
zmian lub do powierzchni działek
rolnych, które zostały dodane, o 1%
za każdy dzień roboczy opóźnienia.
W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli
ubiegać się o przyznanie dopłat z
tytułu:
- jednolitej płatności obszarowej
(JPO)
- uzupełniającej płatności obszarowej (UPO):
* do grupy upraw podstawowych,
* do powierzchni uprawy chmielu,
do której została przyznana płatność
w roku 2006,
* do powierzchni upraw roślin
przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych
(płatności zwierzęce)
- płatności uzupełniającej:

* dla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do
tytoniu,
* w zakresie produkcji ziemniaka
skrobiowego - płatność niezwiązana
do skrobi;
- wsparcia specjalnego:
* specjalnej płatności obszarowej
do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
* płatności do krów i owiec;
* płatności do tytoniu;
- płatności cukrowej;
- oddzielnej płatności z tytułu
owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
- oddzielnej płatności z tytułu
owoców miękkich.
Wnioski o przyznanie płatności
bezpośrednich, a także płatności
ONW i płatności rolnośrodowiskowych, przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach
powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową.
źródło www.arimr.gov.pl

Uczniowie z wizytą w Muzeum Ziemi Piskiej
D

nia 18 marca br.
uczniowie klas V-VI
Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem pod opieką
nauczycieli: p. K. Kulągowskiej, p. J. Bagińskiego i p. W. Nodzewskiego pojechali na wycieczkę edukacyjną do
Muzeum Ziemi Piskiej
w Piszu. Wyjazd zorganizowany został dzięki
współpracy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” z dyrektorem Muzeum Ziemi Piskiej - dr Waldemarem Brendą.
Muzeum mieści się w piwnicach
ratusza. Jego zbiory obejmują bogatą kolekcję flory i fauny występującej na ziemi piskiej. Uczniowie z
dużym zainteresowaniem wysłuchali opowieści pracownika muzeum
WWW.GMINAKOLNO.PL

oraz obejrzeli zgromadzone tam
gatunki zwierząt. Z wielkim zaciekawieniem przyglądali się okazom
ptaków, robili zdjęcia i zadawali pytania dotyczące eksponatów.
Zwiedzających
zainteresowała
także historia regionu. Poznali ją
w trakcie oglądania wystawy „Sacrum et profanum. Sztuka religijna

i użytkowa XVIII – pocz.
XX wieku”. Okazało się,
że wielu uczniów zna niektóre przedmioty użytku
codziennego tj. maselnica, maglownica, kołowrotek czy też stare naczynia.
Po obejrzeniu wystawy
wyruszyliśmy w kierunku Rucianego – Nidy, by
zwiedzić Schron Regelbau
502, który od niedawna
stanowi atrakcję turystyczną tego miasta przyciągającą nie tylko lokalnych
pasjonatów militariów, ale
także dzieci i młodzież.
Pomimo niskiej temperatury, wycieczka do bunkru z pewnością na
długo pozostanie w naszej pamięci.
Organizatorzy pragną podziękować dyrektorowi ZOPO - Józefowi Wiśniewskiemu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
Katarzyna Kulągowska
fot. arch. SP w Czerwonem
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Internetowy teatr w szkole
W dniu 20 lutego 2013r. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie wzięła udział
w akcji: Internetowy Teatr TVP. Koordynatorką działań była pani Anna
Pawłowska z oddziału TVP w Białymstoku. Uczniowie z klas IV – VI obejrzeli transmisję musicalu na podstawie powieści Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
w wykonaniu aktorów z Teatru Muzycznego w Poznaniu. Premiera tej
poznańskiej inscenizacji miała miejsce 18 lat temu, natomiast premierowe wznowienie tego spektaklu – w
2004r.

W

raz z teatralną publicznością
przez półtorej godziny śledziliśmy sceniczną wersję perypetii sieroty Ani Shirley, której rolę wspaniale odegrała Anna Lasota. Bohaterka
zyskała ciepło rodzinne, jakiego nigdy nie miała, w domu podstarzałego rodzeństwa – Maryli i Mateusza
Cuthbertów; w ich role wcielili się:
Anna Bajerska- Witczak oraz Arnold
Pujsza. Pozostali aktorzy, wszyscy o
miłej prezencji, również doskonale
czuli swoje role, potrafili oddać charakter postaci. Barwne przedstawienie wyreżyserowane przez Monikę
Martini – Madej, odpowiedzialną też
za scenografię spektaklu, z dobraną
oprawą muzyczną, skomponowaną
przez Macieja Szymańskiego dostarczyło nam wielu niezapomnianych
wrażeń, było emocjonujące, momentami wzruszające, a chwilami

Ten sam spektakl oglądali też uczniowie w SP w Borkowie
humorystyczne, wzbudzające nutkę
uśmiechu bądź pogardy czy ironii.
Główne wątki zostały przedstawione w nietuzinkowy sposób, a przerywniki między poszczególnymi scenami stanowiły piosenki autorstwa
Józefa Ratajczaka w wykonaniu aktorów. Walorem sztuki był udział grupy wokalno – tanecznej. Scenografia
pobudzała wyobraźnię, choć nie zawierała wielu elementów. Głównym
tłem akcji było Zielone Wzgórze,
dom Cuthbertów. Odtwórcy ról prezentowali się we wspaniałych strojach charakterystycznych dla XIXw.,
przenosząc nas w realia tamtych
czasów. Wartościowa, pouczającą
była przerwa po pierwszej części,
podczas której pracownicy teatru zaznajomili widzów z pojęciami teatralnymi, kulisami teatru, uświadomili

Ozdoby na Wielkanoc

jak wiele osób poza aktorami odpowiada za powstanie przedstawienia
teatralnego.
Twórcom zadowalająco udało się
w widowisku oddać to, co w powieści najpiękniejsze. Spektakl został
sprawnie wyreżyserowany, z ciekawym zamysłem kompozycyjnym w
formie musicalu. Dzięki tej nowatorskiej inicjatywie TVP nasi uczniowie, mający ograniczone możliwości uczestnictwa w wydarzeniach
kulturalnych, artystycznych, mieli
okazji obejrzeć wspaniałą sztukę
teatralną. Dzieło wywarło pozytywne
wrażenia na widzach. Chcielibyśmy
częściej uczestniczyć w tego typu
inicjatywach.
			
Aneta Roman
SP im. Kard. S. Wyszyńskiego
w Janowie

W

Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle, podobnie jak przed
rokiem, na kilka tygodni przed świętami Wielkanocnymi powstawały
piękne pisanki i ozdoby świąteczne
oraz palmy na Niedzielę Palmową.
Wykonanie świątecznych ozdób
wymaga precyzji i cierpliwości, ale
warto poświęcić trochę czasu, kolorowej bibuły, balonów, kleju, kolorowego sznurka, by uzyskać zachwycający efekt. Większość wykonanych
prac ozdobiła świątecznie domy ich
twórców.
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„Bądź sobą” - spektakl dla uczniów
W dniu 11 marca 2013r. uczniowie klas IV – VI ze SP im. Kard.
S. Wyszyńskiego w Janowie pod
opieką wychowawców- p. Małgorzaty Korzep i p. Anety Roman
udali się do zaprzyjaźnionej szkoły w Borkowie w celu uczestnictwa
w programie teatralno – profilaktycznym Teatru Kurtyna z Krakowa. Widownię stanowili również
uczniowie ze SP w Zaskrodziu.

D

woje aktorów zaprezentowało
spektakl pt. „Bądź sobą”, w
którym poruszyli problemy: palenia tytoniu, kłamstwa, lenistwa,
braku
obowiązkowości,zainteresowań, zaburzeń komunikacji
interpersonalnej w rodzinie oraz
zawierania znajomości z niewłaściwym towarzystwem, namawiającym do nałogu. Sytuacje te
przedstawione zostały na przykładzie bohatera Pawła – ucznia,
który zaczął wagarować, uzyskiwać
negatywne wyniki w nauce, palić
papierosy, oszukiwać swoją mamę.
O jego kłopotach i zachowaniu matka dowiedziała się z rozmowy telefonicznej z dyrektorką szkoły. Była
zaskoczona, gdyż syn przekazywał
matce zupełnie inne informacje.
W krótkich, fabularyzowanych

dialogach aktorzy ukazali historię
nastolatka i jego kłopoty potęgowane przez nikotynę oraz znajomości mające na chłopca negatywny
wpływ. Punkt kulminacyjny stanowi moment, kiedy matka bohatera
trafia do szpitala, a przyczyną jest
zdenerwowanie wywołane niemiłymi wiadomości o własnym dziecku.
Od chwili zasłabnięcia matki, Pa-

weł zaczyna zmieniać swoje zachowanie na lepsze. Z pomocą
koleżanki z klasy, Kasi stara się
rozumieć i doceniać rolę rodzicielki w swej egzystencji. Pomaga jej
w domu, zapisuje się na treningi
piłki siatkowej, jawi się przed nim
perspektywa zwycięstw sportowych. Historia młodzieńca na
szczęście dobrze się kończy, co
nie udaje się wszystkim młodym
ludziom. Paweł miał wokół siebie osoby, na które mógł liczyć.
Przedstawienie było dynamiczne, przeplatane dialogami
z widzami. Miało zdecydowanie
edukacyjny, profilaktyczny charakter. Zostało pozytywnie odebrane przez uczniów i nauczycieli.
Po spektaklu aktorzy zaproponowali prelekcję na temat palenia, zachowania młodzieży, o
czym prowadząca dyskutowała
z uczniami, przypominając niszczące skutki palenia. Aktorzy swoim występem potwierdzili także
fakt, że kłamstwo ma krótkie nogi.
Należy zawsze być sobą, to znaczy
nie ulegać namowom pseudoprzyjaciół, wykazać się asertywnością
wobec propozycji zatruwania organizmu szkodliwymi substancjami.
Aneta Roman

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W

związku z przypadającym na
1 marca Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych publikujemy zdjęcia piwnicy w której
znajdował się bunkier Hieronima
Rogińskiego pseudonim „Róg”.
Bunkier mieścił się pod doWWW.GMINAKOLNO.PL

mem pana Jermacza na Kolonii Czerwone ( Przecinka).
W kwietniu przypada rocznica
śmierci Hieronima Rogińskiego ps.
„Róg”, którego historia i działalność
w podziemiu zostały szeroko opisane.
Dużo informacji oraz opraco-

wanie o Hieronimie „Rogu” Rogińskim z Zabiela napisane przez
Waldemara Brendę, historyka,
który zajmuje się badaniem działalności podziemia niepodległościowego, można znaleźć na stronie internetowej www.kolnoteka.pl.
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Zajęcia otwarte w przedszkolu w Zabielu
Dnia 14 marca 2013r. przedszkolaki z ZWP w Zabielu i oddziału
przedszkolnego przy ZSS Zabiele przygotowały wraz z paniami:
Barbarą Bohuszko, Justyną Góralczyk i Wiolettą Odachowską zajęcia otwarte dla swoich rodziców.
Tematem przewodnim zajęć była
Wielkanoc, zaś ich zakładanymi
celami były: usystematyzowanie
wiedzy dzieci na temat świąt i zwyczajów wielkanocnych, zapoznanie
ich z elementami kultury najbliższego regionu, stworzenie rodzicom możliwości bezpośredniej obserwacji dziecka podczas zajęć w
przedszkolu oraz umacnianie więzi
między dziećmi i rodzicami poprzez
wspólną aktywność zadaniową.

T

ydzień przed planowaną niespodzianką dzieci zaniosły do domów
zaproszenia następującej treści:
Wielkimi krokami zbliżają się święta.
Każdy przedszkolak o tym pamięta.
Razem z kurczaczkiem, zajączkiem
i barankiem, mamy zatem dla Was
małą niespodziankę! Szczegółów na
razie żadnych nie zdradzamy, tylko
do przedszkola naszego zapraszamy
14 marca 2013r. (czwartek) o godzinie 10.00. Specjalne zajęcia się
wtedy odbędą - niech chętni członkowie rodzinki przybędą. Czegoś się
nowego wtedy nauczymy oraz miło i
wesoło czas razem spędzimy!
Przez najbliższe dni – nie zdradzając szczegółów, przedszkolaki
przygotowywały się z wielkim zapa-

łem do planowanej niespodzianki:
ćwiczyły wiersze, piosenki i tańce, a
także, dzięki uprzejmości pani Bogumiły Ranik z KOKiS Kolno, kompletowały specjalną garderobę – stroje
kurpiowskie. Na nasze zajęcia zaprosiliśmy również specjalnego gościa – prawdziwą Kurpiankę – panią
Czesławę Żubrowską.
Rodzice oczywiście nie zawiedli
nas i z ochotą przybyli do naszego
przedszkola. Zajęcia rozpoczął mały
występ artystyczny w wykonaniu
dzieci, które poprzez wiersze, piosenki i tańce przypomniały nam zwyczaje wielkanocne począwszy od palemek i pisanek, poprzez święconkę,
rezurekcję i świąteczne śniadanie,
a kończąc na zwyczaju chodzenia z
kogucikiem i oblewania się wodą w
Śmigus – Dyngus.

Po części artystycznej i gromkich
brawach na dzieci czekał quiz sprawdzający ich wiadomości dotyczące
świąt, z którym oczywiście nasi milusińscy poradzili sobie znakomicie.
Następnie o zwyczajach wielkanocnych na Kurpiach opowiedziała
nam przybyła na zajęcia pani Czesława. Zaprezentowała nam również
i omówiła wszystkie elementy stroju
kurpiowskiego, w który sama była
ubrana.
Po ciekawej rozmowie zaprosiliśmy
wszystkich na zajęcia praktyczne
– robienie palemek wielkanocnych
z bibuły. Pod okiem pań: Czesławy
Żubrowskiej oraz Joanny Korwek,
wraz z rodzicami i dziećmi mogliśmy
spróbować swoich sił w tworzeniu
kwiatów z bibuły, co pomimo trafnych wskazówek i pokazu okazało
się wcale nie tak łatwym zadaniem.
Przez cały czas towarzyszył nam jednak dobry humor, a efektem finalnym pracy obu pań była przepiękna
palma.
Na koniec wspólnie z panią dyrektor Ewą Lipnicką serdecznie podziękowaliśmy za przybycie pani Czesławie Żubrowskiej oraz wszystkim
rodzicom. Mamy nadzieję, że przygotowane zajęcia okazały się miłą
odmianą od codziennych obowiązków a także okazją do nauczenia się
czegoś nowego i umacniania więzi
rodzinnych.
Barbara Bohuszko, Justyna Góralczyk
i Wioletta Odachowska
n-lki ZSS w Zabielu
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Dobra kiszonka - klucz do sukcesu!
19 lutego w Dworze Rogiński rolnicy z powiatu kolneńskiego wzięli
udział w konferencji szkoleniowej
pn. „Odmiany kukurydzy Syngenta podstawą sukcesu w produkcji
mleka”. Spotkanie ukierunkowane
było głównie na ukazanie aspektów prawidłowego żywienia bydła
i przybliżenie zasad stosowania
nawozów i środków ochrony roślin
celem osiągnięcia optymalnych
wyników produkcyjnych. Głównym
inicjatorem spotkania była firma Alfreda Święczkowskiego, mieszcząca się na ul. Kolejowej 2 w Kolnie.

D

użym zainteresowaniem przybyłych gości cieszyła się prelekcja: „Parametry jakościowe dobrej
kiszonki” wygłoszona przez dr hab.
inż. Renatę Klebaniuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
która podkreślała rolę i jakość kiszonki z kukurydzy, jako kluczowej

paszy niezbędnej do prawidłowego
żywienia bydła mlecznego. Ekspertka zaznaczała, że istotą optymalnej produkcji jest dobra znajomość

mechanizmów uprawy i eliminacja
zagrożeń, co ostatecznie przekłada się na wzrost jakości mleka.
Uzupełnieniem konferencji były
prezentacje ofert czołowych producentów pasz, środków ochrony roślin
i nawozów na polskim rynku. Swoje
produkty przybliżały: Syngenta (producent nasion kukurydzy i środków
ochrony kukurydzy), DSV (producent
nasion traw i kukurydzy), Agrosimex
(dystrybutor środków ochrony roślin) oraz Wipasz (produkcja pasz).
Tego typu szkolenia odbywają się
od kilku lat i z roku na rok cieszą się
coraz większym zainteresowaniem
– podkreślają z dumą organizatorzy.
Na zaproszenie w tym roku odpowiedziało ok. 200 rolników specjalizujących się głównie w hodowli
bydła mlecznego. Na zakończenie
spotkania wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali pomoce dydaktyczne dotyczące tematów poruszanych
w szkoleniu.
AK
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Spotkania sprawozdawcze i szkolenia
W Jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych okres zimowy I kwartału
każdego roku , to okres zebrań sprawozdawczych i ustalenie programu
działań na dany rok.

W

bieżącym roku grupa 29 strażaków z terenu Gminy Kolno
pomimo swoich codziennych obowiązków wzięła udział w szkoleniach na kursie doszkalającym
II etapu do pracy w aparatach
ochrony dróg oddechowych i BHP.
Po tym szkoleniu strażacy ci
wzięli udział w ćwiczeniach w komorze dymowej w Ośrodku Szkoleniowym PSP w Łapach zgodnie z programem szkolenia.
Komorę dymową wszyscy strażacy ochotniczy pomimo dużej różnicy wieku zaliczyli pozytywnie.
Następnie cała grupa 29 strażaków uczestniczy w następnym szkoleniu , szkoleniu technicznym, które
zakończy się w miesiącu marcu.
W dniu 13 marca odbywały się
właśnie zajęcia praktyczne pracy ze
sprzętem do ratownictwa technicznego. Przy tej okazji wykorzystano
sprzęt który znajduje się na wyposażeniu naszych jednostek należących
do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, a mianowicie sprzęt z

18

OSP Czerwone, Zabiele i Lachowo.
Szkolenie to miało za cel przywrócenie tym strażakom uprawnień zdobytych wcześniej na kursach dowódców, naczelników i operatorów sprzętu, oraz zdobycie najnowszych zasad
udzielania pomocy poszkodowanym.
Szkolenie prowadzili i prowadzą
strażacy z Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie za co im bardzo dziękujemy.
Dziękuję
również
strażakom
Ochotnikom którzy pomimo swoich
codziennych obowiązków znaleźli
czas i wzięli udział w tych szkoleniach z czego jestem bardzo dumny.

Komendant M-G ZOSP RP w Kolnie
dh. Antoni Lewandowski
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Gmina Kolno na starej fotografii

D

ziś prezentujemy zdjęcia
z archiwum mieszkańców
Borkowa, na których widzimy
strażników Grobu Pańskiego w
Kościele pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej w Borkowie. Ta
tradycja jest tu żywa do dziś.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja zaprasza do współpracy przy tworzeniu archiwum zdjęć. Kontakt:
Jacek Bagiński tel. 662078152
WWW.GMINAKOLNO.PL
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