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W okresie od ostatniej
sesji wydałem 2 zarządzenia, które dotyczyły:
- sposobu wykonania
uchwał rady gminy
- określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2013
r.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Rozstrzygnąłem przetargi na:
a) dostawę paliwa do pojazdów będących
w dyspozycji Urzędu Gminy. Wybrano ofertę PHU Kurpiewski
b) zakup energii elektrycznej na potrzeby
funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
stacji uzdatniania wody, świetlic wiejskich,
ośrodków kultury, szkół.
2. Dokonałem odbioru technicznego wyremontowanej świetlicy w miejscowości
Stary Gromadzyn
3. Dokonałem otwarcia ofert w przetargu
na budowę 22 km sieci wodociągowej w
miejscowościach Zabiele, Kolimagi, Gietki. W przetargu uczestniczyło 17 firm.
4. W II przetargu nieograniczonym na
sprzedaż 3 działek w miejscowości Tyszki
Łabno sprzedałem dwie z nich.
4. Ogłosiłem również i rozstrzygnąłem
przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. W przetargu udział wzięły 3 firmy, wybrano ofertę
PZU.
5. Złożyłem wniosek do starosty kolneńskiego o pozwolenie na budowę dróg w
miejscowościach Wszebory, Koziki - Olszyny i Truszki Patory.
6. Odebrałem z rąk m.in. prof. Regulskiego prestiżowe wyróżnienie dla gminy Kolno w VI edycji Dorocznej Nagrody Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej.
7. Gmina Kolno otrzymała wyróżnienie w
wojewódzkim etapie konkursu „Przyjazna
wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach
wiejskich przy wsparciu unijnych pieniędzy za rozbudowę i modernizację GBP w
Czerwonem.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kolno za
okres od 19.12.2013 r. do
23.01.2014 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem 13 zarządzeń,
które dotyczyły:
- sposobu wykonania
uchwał rady gminy
- określenia układu wykonawczego budżetu gminy
Kolno na 2013 r.
- zmian w budżecie gminy Kolno na 2013
r. i 2014 r.
- opracowania planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.
- wprowadzenia zmian powołania i składu
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
- wyłoniłem wykonawcę do konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie gminy na
2014 r, wykonawca jest z Kolna
- otrzymałem pozwolenie na budowę dróg
w miejscowościach Wszebory, Koziki Olszyny i Truszki Patory
- rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem
umowę z firmą SANPROD z Ostrołęki na
budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Zabiele, Kolimagi, Gietki.
- ogłosiłem przetarg na sprzedaż nieruchomości o pow. 1,05 ha zabudowanej byłym
budynkiem szkoły w Glinkach. Przetarg
odbędzie się 25 marca 2014 r. o godz.
11.00. Cena wywoławcza to 512 tys. zł
- uczestniczyłem w charytatywnym koncercie kolęd zorganizowanym przez społeczność szkoły w Zabielu, którego celem była
pomoc potrzebującemu absolwentowi tej
szkoły Arturowi Wyrwas z Borkowa
- podpisałem umowę dla Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu na wniosek z POKL
9.1.2. „Stawiamy na sukces”. Umowa dotyczy pozyskiwania środków finansowych
na zajęcia pozalekcyjne i pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 156 tys. zł.
- 11 stycznia br. zespoły Czerwieniacy i
Zabielanki oraz Dożynkersi brały udział w
VIII Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Zespół
Zabielanki otrzymał nagrodę za autentyczność i kultywowanie tradycji.
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Powstaną 22 km nowej sieci wodociągowej
Na wiosnę rozpoczną się prace
nad budową najdłuższego odcinka sieci wodociągowej w naszej
gminie. Wójt Gminy Kolno Tadeusz
Klama podpisał już umowę z wykonawcą. 22 kilometry sieci, 38 hydrantów przeciwpożarowych i 109
przyłączy powstanie w ramach
realizacji drugiego etapu projektu. Po zakończeniu tej inwestycji
wskaźnik zwodociągowania naszej
gminy osiągnie 85 % podczas gdy
w 2007 r. wynosił 55 %.

I

nwestycje zapoczątkowano w
marcu 2012 roku złożeniem
wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 - 2013
z działania podstawowe usługi
dla ludności wiejskiej, który doty- Podpisanie umowy na budowę sieci wodociągowej w Zabielu, Kolimagach i Gietkach. Na zdj, od lewej Marta
czył budowy sieci wodociągowej w Cwalina z UG Kolno, Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i
Gospodarczego w UG Kolno, Henryk Białczak, dyrektor ds. technicznych z SANPROD w Ostrołęce
Borkowie, Zabielu, Kolimagach i Rozwoju
i Marian Modzelewski z UG Kolno
Gietkach oraz wyposażenia Stacji
Uzdatniania Wody w Janowie.
odcinka sieci wodociągowej wybra- 2015 roku, ale wykonawca przy podW pierwszym etapie realizacji pro- no firmę SANPROD z Ostrołęki, która pisaniu umowy przewidywał, że prajektu zakupiona została sprężarka i przedstawiła najkorzystniejszą ofer- ce mogą zostać ukończone jeszcze
agregat do SUW w Janowie oraz wy- tę pod względem ceny. Firma ta ma w tym roku.
budowany został wodociąg w miej- też duże doświadczenie w realizacji
Podobnie jak w miejscowości Borscowości Borkowo Kolonie.
tego typu inwestycji oraz dobre refe- kowo Kolonia sieć wodociągowa
Do drugiego etapu realizacji pro- rencje.
w Zabielu, Kolimagach i Gietkach
jektu gmina Kolno przystąpiła w
8 stycznia br. Tadeusz Klama, wójt zostanie wykonana w najnowoczetrzecim kwartale 2013 roku ogła- gminy Kolno podpisał umowę z firmą śniejszej technologii przy użyciu
szając przetarg na budowę sieci wo- SANPROD, którą reprezentował pan rur typu Robust. Zdaniem specjalidociągowej w Zabielu, Kolimagach i Henryk Białczak, dyrektor ds. tech- stów ma to zapewnić bezawaryjne
Gietkach. Cieszył się on ogromnym nicznych. Realizacja drugiego eta- użytkowanie sieci przez szereg lat.
zainteresowaniem, uczestniczyło w pu projektu współfinansowanego z Woda do nowego wodociągu będzie
nim aż 17 firm. Jako wykonawcę ro- PROW na lata 2007 - 2013 zgodnie dostarczana ze zmodernizowanej w
bót budowlanych przy budowie tego z planem ma potrwać do 30 marca 2011 roku Stacji Uzdatniania Wody
w Zabielu.
Po raz pierwszy w gminie budowany będzie w jednym etapie tak długi
odcinek sieci wodociągowej. Bieżąca
woda w kranach ucieszy gospodarzy,
którym dobra, czysta woda jest niezbędna w produkcji rolnej. Ponadto
odetchną też mieszkańcy miejscowości Gietki, którzy w suchych porach roku mieli problem z brakiem
wody. Ta malowniczo położona miejscowość zyska też na atrakcyjności
w oczach turystów, którzy chętnie
wykupują ziemie w tej okolicy.
Całkowity koszt realizacji tego projektu to 3,5 mln zł, z czego unijne
dofinansowanie wyniesie 75 % kosztów kwalifikowalnych.
W 2013 r. wybudowano sieć wodociągową w miejscowości Borkowo Kolonia
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Łukasz Sawicki stypendystą Premiera RP
Łukasz Sawicki z Czerwonego
znalazł się w gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów.
27 grudnia 2013 r. w obecności taty Stanisława Sawickiego, sukcesu uczniowi 3 klasy
LO z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie gratulował Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

S

typendium Prezesa Rady
Ministrów
przyznawane
jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych za uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole
lub za szczególne uzdolnienia
w co najmniej jednej dziedzinie
wiedzy, potwierdzone najwyższymi wynikami, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki
muszą być co najmniej dobre.
Łukasz na spotkanie z
Wójtem przyniósł całą teczkę dyplomów i świadectw, które potwierdzają, że na stypendium od Premiera zapracował.
- Serdecznie gratuluję wyników,
które spowodowały, że znalazłeś
się w grupie uczniów, wyróżnionych
przez Prezesa Rady Ministrów. Słowa podziękowania i uznania kieruję
też w stronę Rodziców i Nauczycie-

li, którzy niewątpliwie przyczynili
się do tych osiągnięć - powiedział
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Sam stypendysta potwierdzał,
że wpływ na jego rozwój mieli nauczyciele na wszystkich szczeblach
edukacji. Nie sposób wymienić każdego, więc Łukasz wspomina wychowawców: przedszkolankę - panią
A. Lipka, wychowawców ze Szkoły

III Dzień Seniora w Borkowie
P
an Marian Lutrzykowski z Borkowa, który 9 lutego br. skończy

100 lat, był wyjątkowym gościem III
Dnia Seniora w Borkowie. Imprezę

Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem: M. Podchul i J. Bagińskiego, wychowawczynię z Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu - panią B. Lemańską i obecną wychowawczynię z liceum - panią A. Dudę.
Dziś dziedziną wiedzy w której Łukasz czuje się najlepiej
jest matematyka i to z nią
wiąże swoją przyszłość. Chce
studiować na Politechnice Białostockiej. Ma dużą wiedzę historyczną, czyta mnóstwo książek. Łukasz nie tylko poświęca
się nauce. Jego pasją jest motoryzacja, lubi słuchać muzyki.
Jest towarzyski. Podkreślał, że
dziękuje za wsparcie i pomoc
koleżankom i kolegom z klasy.
Stypendium Prezesa Rady
Ministrów to duży sukces. W
naszym województwie otrzyma je w
tym roku szkolnym nieco ponad 120
osób. Razem z Łukaszem stypendium w Białymstoku z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty odebrali jeszcze
Paweł Pulwin z klasy 2 TM z Zespołu
Szkół Technicznych w Kolnie oraz
Sylwia Burzyńska z I LO w Kolnie.
Gratulujemy!

zorganizowało Centrum Kultury Gminy Kolno przy współpracy ze szkołą
podstawową i kołem gospodyń z Borkowa. W sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej im Papieża Jana Pawła
II w Borkowie z tej wyjątkowej okazji
26 stycznia br. zaprezentowały się
gminne zespoły: Czerwieniacy, Zabielanki, Dożynkersi i grupa wokalna
z Lachowa oraz uczniowie z Borkowa. Gościnnie wystąpiły „Kolneńskie
Dziewczyny” z KOKiS.
Tradycyjnie już nie zabrakło słodkiego poczęstunku i życzeń. Dla wyjątkowego gościa - pana Mariana Lutrzykowskiego był piętrowy tort od Gminy Kolno i bukiet kwiatów od mieszkańców Borkowa oraz mnóstwo serdecznych życzeń.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Gmina Kolno z budżetem na 2014 rok
Na sesji 19 grudnia 2013 roku radni
gminy Kolno podjęli jedną z ważniejszych uchwał - uchwałę w sprawie
przyjęcia budżetu na 2014 rok.
- Gmina Kolno nadal będzie się rozwijać - podkreślał wójt Tadeusz Klama.
ydatki majątkowe opisano w
załączniku inwestycyjnym są to
m.in. II etap budowy wodociągu - budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zabiele, Kolimagi, Gietki.
Budowa dróg w miejscowościach:
Wincenta (600 m), Okurowo (680
m), Wszebory (550 m), Koziki Olszyny (990 m), Truszki Patory (360 m),
Borkowo (700 m) , Kossaki (670 m).
W planie jest zakup i montaż 3 placów zabaw przy SP w Janowie, Wykowie i Zaskrodziu. Dokończenie przebudowy chodników w miejscowości
Zabiele Zakaleń, remont świetlicy
wiejskiej w Kumelsku oraz zakupy
inwestycyjne związane z realizacją
projektu „Wdrażanie usług elektronicznych Administracji Publicznej
cześć II na sprzęt i oprogramowanie.
Szczegółowe informacje dotyczące
informacji o budżecie gminy Kolno
na 2014 rok przedstawiła radnym
pani Skarbnik Halina Boryszewska.
Na tej sesji radni podjęli też
uchwały: w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwa-

W

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
gminy Kolno, dotyczącej terenów wsi
Lachowo oraz uchwałę w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Ponadto radni podjęli uchwały po-

Uczniowie z wizytą u rolnika

Pan J. Wielbut ( na zdj. pierwszy z prawej) wraz z małżonką Małgorzatą prowadzą jedno
z lepszych gospodarstw w naszej gminie. Od lat są w czołówce gospodarzy oddających
rocznie największą ilość mleka do SM Mlekpol

WWW.GMINAKOLNO.PL

rządkujące ich pracę w 2014 roku
– uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy na 2014 rok. Uchwałę w
sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji rady na 2014 rok. Przewodniczący rady Wojciech Jermacz
przedstawił informację na temat
oświadczeń majątkowych złożonych
przez radnych gminy Kolno.
Na sesji 30 grudnia 2013 r. radni
podjęli uchwałę w sprawie wydatków
budżetu Gminy Kolno, które w 2013
roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego.

D

yrekcja,
nauczyciele
oraz
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie pragną serdecznie podziękować Panu Januszowi
Wielbutowi z Borkowa za zaproszenie uczniów technikum rolniczego do swojego gospodarstwa.
Podczas wycieczki Pan Wielbut
podzielił się z uczniami wiedzą na
temat hodowli i pielęgnacji krów
mlecznych, sporządzania pasz i
konserwacji maszyn i urządzeń
stosowanych w produkcji rolniczej.
Uczniowie mieli niebywałą okazję
poćwiczyć jazdę ciągnikiem rolniczym nowej generacji oraz ładowarką. Obejrzeli także komponowanie i
zadawanie pasz z użyciem maszyn.
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Najnowocześniejsze gospodarstwo
W Filipkach Dużych jest jedno z
najnowocześniejszych gospodarstw
rolnych w naszej gminie. Wolnostanowiskowa, zautomatyzowana
obora dla krów wyposażona jest w
dwa roboty udojowe, urządzenia do
sprzątania oraz do podgarniania paszy. Krowy mają dostęp do automatycznych czochradeł. Każda sztuka
w stadzie jest indywidualnie monitorowana. Cielaki też karmione są przy
użyciu nowoczesnego urządzenia.
Zwierzęta przyzwyczaiły się do nowych warunków, a młody gospodarz
Kamil Mieczkowski już myśli o kolejnych inwestycjach, które znacznie
ułatwią pracę na roli.

Pan Kamil Mieczkowski przy urządzeniu do podgarniania paszy

G

ospodarstwo w Filipkach Dużych jest dziś jak nowoczesna,
dobrze prosperująca firma. To sukces całej rodziny pana Kamila - jednego z siedmiorga dzieci państwa
Mieczkowskich, którzy od lat ciężko
pracowali, inwestowali, rozbudowywali gospodarstwo. Od niedawna to
pan Kamil nim zarządza i podobnie
jak ojciec uważa, że chcąc osiągnąć
sukces trzeba mieć odwagę do podejmowania decyzji i ciągle się rozwijać.
Decyzja o budowie zautomatyzowanej obory była odważna, ale jak
się okazuje bardzo trafna. Przy tak
dużym gospodarstwie: 162 krowy dojne, całe stado liczy ok. 250
sztuk i przy ok 160 ha ziemi, pracy
jest mnóstwo, a nowoczesna technika znacznie ją ułatwia. Dzięki robotom firmy Lely krowy są wydojone,
wyczyszczone i nakarmione. Pan
Kamil do obory zachodzi , by skontrolować, czy wszystko działa, a jeśli
coś jest nie tak system od razu powiadamia go o tym dzwoniąc. Wystarczy też zajrzeć do komputera, by
dowiedzieć się, które sztuki bydła są
w gorszej kondycji. Dzięki specjalnym opaskom, które noszą, system
gromadzi szczegółowe informacje o
każdej krowie np. ile razy i kiedy była
dojona, jakiej jakości mleko dała
itp. Każda sztuka ma swój numer w
systemie, ale wciąż też każda ma
imię nadane przez gospodarzy. W
stadzie jest jedna ulubiona sztuka

6

oraz przy jednym z dwóch robotów udojowych

rasy brown swiss, która w 2012 roku
zdobyła tytuł czempiona
Nowa obora powstała w licu ub.
roku. Jej wykonawcą było przedsiębiorstwo Szczuka z Ełku, zaś wyposażeniem w roboty i lampy Lely zajęła się firma PHU Mieczysław Filipkowski z Konarzyc.
- W planach mam zwiększenie stada i dostawienie jeszcze jednego robota udojowego - mówi pan Kamil, i
trudno nie wierzyć, bo przecież jeśli
robi się coś z pasją i można liczyć na
wsparcie rodziny, to każdy plan jest
do zrealizowania.
W ub. roku w trakcie Dożynek
Gminnych państwo Iwona i Kamil
Mieczkowscy odebrali nagrodę z rąk
wójta Tadeusza Klamy, dla jednego
z trzech największych producentów
mleka w naszej gminie. Rok wcześniej takie wyróżnienie odebrali rodzice pana Kamila.
Teraz państwo Mieczkowscy są nie

tylko jednymi z największych producentów mleka w gminie, ale też właścicielami jednego z najnowocześniejszych gospodarstw w regionie.

Państwo Iwona i Kamil Mieczkowscy w
trakcie ubiegłorocznych Dożynek Gminnych
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
P

unkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy
Kolno mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści
się na placu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp z o.o. w Kolnie przy ul. Kolejowej 4A, 18-500 Kolno
(wjazd od ulicy Targowej)
PSZOK jest czynny:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 15:00
2) w każdą sobotę miesiąca:
a) od 1 kwietnia do 31 października – w godz. 9:00
– 19:00
b) od 1 listopada do 31 marca – w godz. 9:00 –
15:00
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane i problematyczne odpady komunalne, w szczególności :
1) odpady wielkogabarytowe;
2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście,
skoszona trawa);
3) zużyte opony;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) chemikalia;
7) przeterminowane leki;
8) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) opakowania wielomateriałowe.
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
- szyby samochodowe,
- odpady zawierające azbest,
- części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)
- odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej
identyfikacji (brak etykiet),
- odpady w opakowaniach cieknących,
-odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą
z działalności gospodarczej,
- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne,
odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych), szczególnie dostarczane w
dużych ilościach
- zmieszane odpady komunalne.
Odpady budowlane i remontowe
Odpady budowlane i remontowe, czyli gruz, ceramika
sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa itp. to odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach
na zmieszane odpady komunalne - odpady te mogą
poważnie uszkodzić samochody do odbierania odpaWWW.GMINAKOLNO.PL

WAŻNE

dów zmieszanych (śmieciarki). Każdy, kto przeprowadza w swoim mieszkaniu lub w domu remont musi
zadbać o to, aby wyposażyć swoją nieruchomość na
czas remontu w specjalistyczny kontener na odpady
budowlane. Kontener taki oraz odbiór odpadów może
zapewnić każda firma prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Sfinansowanie usługi podstawienia kontenera na odpady oraz
odbioru tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Jeżeli jednak zakres remontu jest niewielki,
właściciel nieruchomości może nieodpłatnie oddać
odpady budowlane do PSZOK. Transport odpadów do
PSZOK należy wykonać we własnym zakresie.
Przeterminowane leki
Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
a wyrzucone do pojemnika na zmieszane odpady lub
do kanalizacji stanowią także poważne zagrożenia
dla środowiska. Dlatego niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych apteczek należy wyrzucić
do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.
Taki sposób pozbywania się przeterminowanych lub
niepotrzebnych leków jest gwarancją, że zostaną one
unieszkodliwione w bezpieczny sposób.
Do pojemników na przeterminowane leki należy
wrzucać: leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek,
maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
Do pojemników na przeterminowane leki nie należy
wrzucać: używanych igieł i strzykawek oraz termometrów.
Zużyte opony
Zużyte opony to odpady, które podlegają całkowitemu zakazowi składowania na wysypiskach odpadów.
Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad
100 lat. Z tych też powodów nie należy zużytych opon
wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych,
ani tym bardziej do rowów, lasów czy na łąki. Zużyte
opony są bardzo cennym surowcem wtórnym - dzięki wysokiej kaloryczności mogą być stosowane jako
paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu, dzięki czemu mogą otrzymać
„drugie życie”, np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.
Najprostszym sposobem jest pozostawienie starych,
zużytych opon w zakładzie wulkanizacyjnym - obecnie
większość takich zakładów odbiera od swoich klientów takie opony za darmo, np. podczas zmiany opon
lub naprawy. Zużyte opony można oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów dla
Gminy Kolno, jak również wystawić zgodnie z harmonogramem podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawek”.
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Dzień Babci i Dziadka w Czerwonem
W Dniu Babci i Dziadka wnuki składają życzenia swoim ukochanym
dziadkom. Warto podtrzymywać
tę tradycję, gdyż zwraca ona uwagę na najważniejsze osoby, zaraz
po rodzicach, w oczach dziecka.

D

zięki dziadkom dzieci uczą się
akceptacji, rozwijają swoje zainteresowania, kształtują poczucie
trwałości rodziny. Dzieci przedszkolne biorą udział w przygotowywaniu
przedstawień na święto seniorów.
Obchody Dnia Babci i Dziadka są
bardzo ładnym zwyczajem, bowiem
utrwalają pamięć o dziadkach żyjących, a także tych których już nie
ma. Poza tym, każdy zwrot w kierunku człowieka, tym bardziej tak
bliskiego, jak dziadek czy babcia,
jest czymś wzniosłym, czymś co
warto pielęgnować. Kierując się
tymi przesłankami, w bieżącym roku
w Czerwonem dzieci przedszkolne podziękowały swym babciom i
dziadkom poprzez recytację wierszyków, dziecięce piosenki i tańce
przygotowane specjalnie dla nich.
Liczne grono szanownych seniorów
zaproszonych przez swych wnuków

przybyło do świetlicy przy Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
Gości powitała dyrektor obiektu pani
Teresa Skrodzka, życząc gościom
dużo zdrowia i pociechy z wnucząt.
Do życzeń dołączył się obecny na
uroczystości dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego pan Jacek Bagiński.
Dzieci pokazały, że dla babci i dziad-

ka potrafią pięknie się zaprezentować. Mamusie przedszkolaków postarały się o poczęstunek dla swych
najbliższych – dzieci i rodziców.
Dziadkowie na prośbę swych
wnucząt zabawili się wspólnie przy
dźwiękach lubianych melodii. Mimo
mroźnej pogody tego dnia czuliśmy
wszyscy ciepło płynące z wzajemnej miłości dziadków i wnucząt.

K.K.

59. Gala Sportu w Białymstoku
A

leksandra Sakowska, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym
„Zawsze Fair Play” organizowanym przez Gazetę Współczesną.
Podsumowanie konkursu odbyło
się 17 stycznia 2014 r. w Białymstoku w trakcie 59. Gali Sportu.
Zaproszenie na Galę to duże
wyróżnienie. W jej trakcie rozstrzygnięto nie tylko konkurs plastyczny, ale też podsumowano
plebiscyt na: Najpopularniejszego Sportowca, Najpopularniejszego Nauczyciela Wychowania
Fizycznego i Najpopularniejszego
Ucznia Sportowca. Galę od lat organizuje Gazeta Współczesna. W
tym roku partnerami byli: LOTTO
i Urząd Miasta Białystok, Patroni
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Honorowi: Prezydent Miasta Białystok, Wojewoda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego,
Podlaski Kurator Oświaty. Patronat
Medialny: Polskie Radio Białystok.
Praca plastyczna Aleksandry,
razem z innymi nagrodzonymi pracami, została opublikowana jako
ilustracja do komiksowej historyjki
o poprawnych zachowaniach w sporcie. Sukces uczennicy to również
zasługa pani Agnieszki Florczykowskiej, nauczycielki plastyki z SP w
Czerwonem.
Na zdjęciu obok Aleksandra Sakowska z Jerzym Kiszkielem, Podlaskim Kuratorem Oświaty (pierwszy
z prawej) oraz Jackiem Bagińskim,
dyrektorem Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem. Aleksandrze gratulujemy sukcesu!
WWW.GMINAKOLNO.PL

Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazeta Gminna 1(65)/2014

W mikołajkowym nastroju...

Mikołajki w Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana w Wyszyńskiego w Janowie jak zwykle upłynęły
pod znakiem podarunków, które
od rana roznosił Mikołaj, odwiedzając po kolei wszystkie klasy – udekorowane, z przystrojonymi choinkami przed wizytą jegomościa.

K

ażdy uczeń otrzymał upominek.
Następnie skorzystaliśmy z mikołajkowego prezentu Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w
Bydgoszczy, który w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkół transmitował na żywo dynamiczny spek-

OGŁOSZENIE

takl „Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa
Witalisa” wyreżyserowany przez Łukasza Gajdzisa, dla którego wiersz
Jana Brzechwy stanowił jedynie
pretekst do stworzenia siedemdziesięciominutowego współczesnego
widowiska słowno – tanecznego.
Historia bezwzględnego Witalisa
stylizowanego na Michaela Jacksona
przedstawiona została na tle popkultury, fragmentów szlagierów, przypominała nieco zwariowaną podróż po
świecie z lisem. Ukazano karykaturalną kampanię prezydencką, w co
wciągnięto widownię, poza tym dyskoteki, bezdomnych. Inscenizacja byd-

goskich aktorów dostarczyła widzom
silnych wrażeń, była zaskakująca.
Ten zimowy dzień zakończyliśmy
podsumowaniem niezwykłej akcji
„Szlachetna Paczka”, do której przyłączyliśmy się już drugi raz. Staraniami społeczności szkolnej udało nam
się przygotować potrzebującej rodzinie wiele niespodzianek i niezbędnych rzeczy. Na pewno sprawimy, że
na ich twarzach pojawi się uśmiech.
Udział w tym przedsięwzięciu pokazuje, że umiemy nie tylko brać,
potrafimy także dzielić się z innymi.
			
Aneta Roman

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 od dnia 05.02.2014 r. do dnia 25.02.2014 r. wywieszony będzie wykaz
nieruchomości z zasobu Gminy Kolno, przeznaczonej do oddania w najem. Niniejszy
wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.
pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Czerwone.
Wójt Gminy Kolno
mgr inż. Tadeusz Klama
WWW.GMINAKOLNO.PL
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OBWIESZCZENIE

o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/191/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, o przystąpieniu
do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/191/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, o przystąpieniu do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolno, przyjętego uchwałą Nr XXVII/184/02 Rady Gminy Kolno z dnia 28 czerwca 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XXVIII/202/06
Rady Gminy Kolno z dnia 19 maja 2006 r. oraz uchwałą Nr XXIV/102/12 Rady Gminy Kolno z dnia 20 lipca
2012 r., w związku z potrzebą wyznaczenia terenów położonych w obrębach: Lachowo, Stary Gromadzyn, Gromadzyn-Wykno, Tyszki-Łabno, Tyszki-Wądołowo, Rydzewo-Świątki, Obiedzino, Czernice i Pachuczyn gmina
Kolno z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20,
pokój nr 218 w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Powierzchnia
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
użytkowa
położenia
KW działki (ha)
2 nieruchomości zagospodarowania nieruchomości
budynku (m )
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
1
2
dz. 83/4– wieś
LM1L/
Glinki,
00036
Gmina Kolno,
466/5
woj. podlaskie

3
1,05

951,4

4
gruntowa
zabudowana
(budynek
byłej szkoły)

5

7

Brak planu

512.000,00

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Na terenie nieruchomości znajduje się budynek (wiek 40 lat), w którym
mieściła się dawna szkoła podstawowa a następnie gimnazjum. Jest to budynek
wolnostojący, konstrukcja murowana, składający się z dwóch części funkcjonalnych:
niepodpiwniczony dwukondygnacyjny budynek szkoły oraz podpiwniczonej
dwukondygnacyjnej części mieszkalnej. Budynek wyposażony jest w instalację
elektryczną, centralnego ogrzewania z własnego pieca olejowego, instalację
kanalizacyjną, wodociągową (z sieci wodociągowej), telefoniczną, odgromową i
alarmową. Posesja ogrodzona, dojazd z drogi asfaltowej. Położenie około 20 km od
miasta Kolno (woj. podlaskie).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 25 marca 2014 r. o godzinie 1100.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w
pieniądzu – PLN w wysokości 30.000,00 zł, najpóźniej do dnia 21.03.2014 r. włącznie, na
rachunek Urzędu Gminy Kolno Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 (Bank
Spółdzielczy w Kolnie). Środki muszą znajdować się fizycznie na rachunku UG Kolno w
powyższym terminie.
2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
4. Przetarg zostanie uznany za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
6. Koszty sporządzenia umowy przenoszącej własność nieruchomości, ponosi nabywca.
7. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości zwolniona
jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

8. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 10 stycznia 2014 r.
zapraszam do udziału w przetargu
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
gminy Kolno, dotyczącej terenów wsi Lachowo
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz.
1238), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kolno uchwały nr XLII/192/13 z dnia 19 grudnia
2013 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno, dotyczącej terenów wsi Lachowo z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 218 w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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Uczniowie z Wykowa na wycieczce

11 grudnia 2013 r. uczniowie naszej
szkoły odwiedzili stolicę naszego województwa - Białystok.

R

ozpoczęliśmy od zwiedzania
rezydencji hetmana Klemensa
Branickiego, w której obecnie mieści się siedziba Uniwersytetu Medycznego. Dzięki uprzejmości pań z
Muzeum Farmacji uczniowie poznali
początki aptekarstwa na Podlasiu .
Zobaczyli ciekawe eksponaty świadczące o bogatej historii aptekarstwa
i medycyny. Największe zrozumiałe
w pełni zainteresowanie wzbudziły
eksponaty stomatologiczne jakże
inne od tych z jakimi spotykają się
na co dzień, niektórym przypominały
średniowieczne narzędzia tortur.
Zwiedzając Pałac Branickich poznawaliśmy nie tylko współczesną

historię Akademii Medycznej obecnie Uniwersytetu Medycznego ale
także historię samego pałacu i rodu
Branickich. Potem odwiedziliśmy
mini zoo „Akcent”. Przydała się wiedza nabyta w trakcie lekcji przyrody.
Starsi uczniowie dzielili się z młodszymi swoją wiedzą na temat fauny
naszego bogatego przyrodniczo województwa.
Widzieliśmy wilki, królewskie, dostojne żubry, jednak największym
zainteresowaniem
i
podziwem
uczniów cieszyły się niedźwiedzie
brunatne. Zobaczyć prawdziwego
Puchatka to jest dopiero frajda! I
na pewno nie da się go przytulić jak
pluszaka.
Główną atrakcją wycieczki była
moskiewska rewia na lodzie. Wszyscy zachwyceni byli tańcem na łyż-

wach połączonym z piękną muzyką
i feerią kolorów. „Śpiąca Królewna”
baśń Charlesa Perraulta pokazana
została w piękny, bardzo plastyczny
sposób.
Zachwyt budziły baletowe umiejętności szczególnie najmłodszych
tancerzy. Mimo zimna wszyscy pełni
podziwu obserwowali przygody bohaterów znanych bajek Kopciuszka,
Śpiącej Królewny i oczywiście Kota
w butach. Pełni wrażeń i nie zrażeni
zimową aurą wróciliśmy do Wykowa.
Dziękujemy
Panu
Tadeuszowi Klamie Wójtowi Gminy Kolno oraz Panu Krzysztofowi Kajko
Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie za finansową pomoc
w organizacji naszej wycieczki.
Krystyna Wykowska

Wigilijne spotkania
N
iedziela 22 grudnia 2013 r.
była czasem opłatkowych spotkań organizowanych w naszej gminie.
W Czerwonem, tradycyjnie już,
spotkanie zorganizowane zostało
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czerwonem, sołtysa wsi Czerwone, Stowarzyszenie KaFCuki oraz
zespół „Czerwieniacy” . Opłatkowe
spotkania odbyły się też w remizach w Lachowie i Zabielu. Na zdj.
obok spotkanie w Czerwonem w
obiektywie pana S. Nicewicza.

14

WWW.GMINAKOLNO.PL

SPORT

Gazeta Gminna 1(66)/2014

Siatkarskie zmagania
1

7 i 18 listopada w ZSS w Zabielu
odbyła się Powiatowa Gimnazjada Siatkówki dziewcząt i chłopców.
Zawody zorganizowane z inicjatywy
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Sprint” mogły się odbyć dzięki dotacji z Budżetu Gminy Kolno.
Drużyny grały systemem „każdy z
każdym” do dwóch wygranych setów.
Pierwszego dnia rywalizowały dziewczęta, ich zmagania trwały 6 godzin
bowiem zgłosiło się aż pięć drużyn.
Dziewczęta grały do 20-tu punktów,
chłopcy do 25-ciu. W rywalizacji
dziewcząt tradycyjnie już najlepsze
były siatkarki z Zabiela. Chłopcy również stoczyli ciekawe mecze. Drużyna z Zabiela przy stanie 24:22 dla
przeciwników, wygrała II seta 26:24.
W Tie-break’u jednak lepsi okazali
się chłopcy z Kolna.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a trzy najlepsze również okazałe
puchary. Zarząd UKS „Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje wszystkim
opiekunom za przygotowanie drużyn
oraz uczestnikom za aktywny udział
w zawodach. Serdeczne podziękowania dla Pana Stanisława Rogińskiego z Zabiela za ufundowanie
nowego baneru naszego Klubu oraz
statuetek dla najlepszych siatkarzy!
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Wyróżnieni siatkarze:
Najlepsza Siatkarka – Paulina Karwowska – G. Zabiele
Najlepszy Siatkarz – Marcin Kosk –
G. Kolno
Wyniki rywalizacji dziewcząt:
1 miejsce – Gimnazjum Zabiele
(8 pkt. ; 8:0) op. Agnieszka Chutkowska
2 miejsce – Gimnazjum Grabowo
(7 pkt. ; 6:3)
3 miejsce – Gimnazjum Mały Płock
(6 pkt. ; 5:4)
4 miejsce – Gimnazjum Kolno ( 5
pkt. ; 2:6)
5 miejsce – Gimnazjum Stawiski
(4 pkt. ; 0:8)		
Wyniki rywalizacji chłopców:
1 miejsce – Gimnazjum Kolno ( 4
pkt. ; 4:1) op. Grzegorz Kleczyński
2 miejsce – Gimnazjum Zabiele
(3 pkt. ; 3:2)
3 miejsce – Gimnazjum Mały Płock
(2 pkt. ; 0:4)		
Po wygraniu zawodów powiatowych nasze siatkarki z Zabiela przeszły do kolejnego etapu rozgrywek.
Reprezentowały powiat kolneński w
półfinale grupy zachodniej woj. pod-

laskiego. Rozgrywki te odbyły się w
Łomży 27.11.13r. Nasz zespół pokonał bardzo łatwo dwa gimnazja:
PG 6 Łomża (25:9 ; 25:15) i PG 1
Grajewo (25:16 ; 25:10), przegrał
natomiast z PG 1 Łomża. Ostatecznie dziewczęta zajęły II miejsce i
wspólnie z PG 1 Łomża awansowały
do kolejnego etapu.
Finał Grupy Zachodniej odbył się
05.12.13r. również w Łomży. Dziewczęta jeden mecz wygrały i jeden
przegrały, ostatecznie zajmując III
miejsce. Do finału woj. podlaskiego
awansowała tylko pierwsza drużyna.
Wynik rywalizacji w Grupie Zachodniej:
1 miejsce – PG 1 Łomża
2 miejsce – PG Szepietowo
3 miejsce – PG Zabiele
4 miejsce – PG Ciechanowiec
Reprezentacja Gimnazjum w Zabielu: Paulina Karwowska (kapitan),
Karolina Karwowska, Katarzyna Prusinowska, Aleksandra Kowalczyk, Natalia Kordal, Aleksandra Olszak, Justyna Cwalina, Natalia Ruchała, Sylwia Pijanowska, Kornelia Remiszewska, Natalia Gleba, Kornelia Jermacz.
Agnieszka Chutkowska
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Kulturalnie

Przemoc w rodzinie

Ferie w CKGK
Centrum Kultury Gminy Kolno zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia,
które odbywać się będą podczas
tegorocznych ferii zimowych w
świetlicach w Koźle, Zabielu, Borkowie i Lachowie. Będą to między
innymi zajęcia wokalne, teatralne i
warsztaty plastyczne oraz rzeźbiarskie. W czasie ferii odbędzie się
również gminny turniej bilardu. Dokładne informacje będzie można
znaleźć na stronach www: Gminy
Kolno (http://gminakolno.pl), Centrum Kultury Gminy Kolno (http://
ck.gminakolno.pl), Zabiela (http://
zabiele.pl) oraz na plakatach rozwieszanych w placówkach.
Zabielanki z Aniołem
Kolejnym sukcesem zakończył się
udział zespołu śpiewaczego Zabielanki, działającego przy Klubie Seniora w Zabielu. Tym razem nasze
panie wzięły udział w konkursie
kolęd i pastorałek, który odbył się
11 stycznia. Seniorki okazały się
najlepsze w kategorii zespołów seniorskich. Szczególna uwagę jury
zwróciło na autentyzm wykonawczy oraz sięganie do źródeł kultury
i tradycji narodowej. Trzeba przyznać , że występ Zabielanek został przyjęty bardzo ciepło również
przez zgromadzoną widownię.
Konkurs zorganizowany został
przez KOKiS w Kolnie i miał zasięg
powiatowy. Z naszej gminy wzięły
w nim jeszcze udział zespoły Dożynkersi oraz Czerwieniacy.
Dar seniorek
W ramach koncertu charytatywnego „Wieczór kolęd dla Artura”
zorganizowanego przez Zespól
Szkół Samorządowych w Zabielu
mogliśmy również wysłuchać mini
recitalu w wykonaniu zespołu Zabielanki. Seniorki zaśpiewały trzy
tradycyjne kolędy oraz przekazały
na zakup urządzenia eyetracking
dla Artura Wyrwasa nagrodę pieniężną, która zdobyły w 2012 r. na
Konkursie Pieśni Maryjnej w Wąsewie
CKGK
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„Przemoc-niemoc”- praca jednej z uczennic
W ramach działań Gminny Zespół
Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przeprowadził z uczniami Gimnazjum w Lachowie prelekcję dotyczącą przemocy.
Na spotkaniu poruszono problem
krzywdzenia dzieci oraz rodzaje
przemocy.

W

ielokrotnie podkreślano, że
wiele przypadków krzywdzenia
pozostaje tajemnicą rodzinną, a stosowanie przemocy wobec dziecka
odciska piętno na wszystkich jego
sferach rozwojowych i ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego, rozwoju umysłowego, stanu psychicznego oraz umiejętności współżycia z
innymi ludźmi.
Ofiary krzywdzenia często odmawiają rozmowy na temat przykrych
przeżyć lub tego co zdarzyło się w
kontaktach z innymi ludźmi. Powodem tego może być ciążące na
dziecku brzemię tajemnicy.
Sprawca przemocy dba o to, aby
sekret rodzinny był zamknięty w czterech ścianach domu. Krzywdzący
często czynią dziecko odpowiedzialnym za utrzymanie tajemnicy rodzinnej. Dzieci sądzą, że słusznie są
bite, poniżane, wykorzystywane seksualnie, bo na to zasłużyły. Chronią
swoich sprawców, chcą zachować
ich idealistyczny obraz przejmując

na siebie odpowiedzialność za ich
czyny. Bywa również, że bagatelizują
i pomniejszają doznawane krzywdy,
mówiąc, że nic się nie stało, że bicie nie bolało, że przykre poniżające
słowa do nich nie dotarły.
Wiele dzieci krzywdzonych sądzi,
że są jedynymi dziećmi, które spotyka taki los. Zamykają się w sobie,
izolują, głęboko skrywają emocje,
aby inni nie mogli odkryć strasznej
siły wyzwalającej w ich najbliższych
przemoc.
Dzieci, które nie doznały potrzeby
bezpieczeństwa w relacji z najbliższymi opiekunami przenoszą te doświadczenia na kontakty z innymi
osobami. Kontakty te cechuje lęk,
niepewność, wrogość i obojętność.
Innym sposobem obrony jest zachowanie agresywne.
Dziecko, które boi się, że inni
będą je krzywdzić, woli utrzymywać
dystans z otoczeniem. Ten dystans
zachowuje okazując wrogość i niedostępność.
Dziecko wychowane w rodzinie,
w której przemoc i nadużycia są
stałym elementem kontaktów interpersonalnych, wytwarza w sobie
przekonanie, że wzajemne relacje
polegają na oddziaływaniu na siebie
sprawcy i ofiary.
			
Iwona Korzep
Gimnazjum w Lachowie
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Szkolne Jasełka w Czerwonem

Z ŻYCIA SZKOŁY

Ponad 30 uczniów występowało w
szkolnych Jasełkach, które wszyscy
zainteresowani mogli obejrzeć w
trakcie dwóch pokazów zorganizowanych w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem.

P

remiera odbyła się 20 grudnia
2013 roku. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, ks.
Wojciech Stefaniak, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, ks. Jarosław Gołaszewski, proboszcz Parafii pw. NSJ
w Koźle, radni gminy Kolno Jadwiga Kołowajtys i Stanisław Sawicki, Krzysztof Kajko, prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie, Teresa
Skrodzka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, Józef
Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie,
Krystyna Banach, prezes stowarzyszenia KaFCuki, emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi z SP
w Czerwonem, grono pedagogiczne i uczniowie. Po spektaklu, który
zrobił wrażenie na wszystkich zgromadzonych najważniejsi goście złożyli zebranym świąteczne życzenia.
5 stycznia 2014 r. odbył się kolejny pokaz szkolnych jasełek. Wszystkie miejsca na widowni były zajęte.
W gronie gości znaleźli się też poseł
Lech Antoni Kołakowski i Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno. Nie zabrakło gratulacji i
życzeń na Nowy Rok od pana posła
i pana przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Noworoczne życzenia zło-
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żyli obecnym również pan Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem i pani Iwona Bystra,
przewodnicząca Rady Rodziców.
W tym wyjątkowym szkolnym
przedstawieniu wystąpili:
Maryja - Wiktoria Jermacz
Józef - Bartosz Konstanty
Anioł - Patrycja Pisiak,
Kobieta w kapeluszu - Emilia Bystra
Mężczyzna - Grzegorz Ruchała
Maciek - Damian Piwowarski
Gazeciarz - Natalia Mazurowska
Biznesmen I - Szymon Jermacz
Biznesmen II - Szymon Kozioł
Mąż - Mateusz Konstanty
Żona - Aleksandra Banach
Nastolatki: Joanna Piekarska i Aleksandra Sakowska

Bezdomny - Kamil Luberski
Sklepikarz - Justyna Samu
Jan Chrzciciel - Jakub Popielarz
Polityk - Jakub dziczek
Pasterze - Damian Piwowarski, Jakub Burzyński, Wojciech Wiliński
Królowie - Jakub Kozioł, Mateusz
Banach, Tomasz Banach
Diabły - Patrycja Banach, Milena
Kozioł, Marlena Świecik
Śnieżynki - Justyna Konstanty, Zuzia
Rydelek, Dominika Lutrzykowska
Narrator - Zuzia Antosiewicz
Śpiew kolęd - Gabrysia Siebuła,
Emilia Bystra
Jasełka przygotowała pani Alicja
Piekarska. Scenografię pani Jolanta
Lodowska - emerytowana nauczycielka Przedszkola nr 71 w Łodzi.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Gmina Kolno na starej fotografii
D

W Czerwonem

W drodze do szkoły

W Czerwonem

Mikołajki w Lachowie

ziś przypominamy zimowe
plenery
z
dawnych lat.
Na zdj. z archiwum pana
Mieczysława
Gołębiewskiego z Lachowa droga do szkoły.
Pozostale zdjęcia pokazują miejscowość Czerwone zimą.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja zaprasza do
współpracy przy tworzeniu archiwum
zdjęć dawnych. Rodzinne pamiątki
po zeskanowaniu wrócą do właścicieli. Warto ocalić od zniszczenia i
zapomnienia ślady dawnych dni.
Zapraszamy!

OGŁOSZENIE

Projekt „Szkoła równych szans”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

6

grudnia 2013r. przedszkolaków z Lachowa
odwiedził niezwykły i jakże wyczekiwany gość
– Święty Mikołaj! Wszystkie dzieci przywitały go
bardzo serdecznie. Święty dla każdego znalazł
chwilkę czasu – porozmawiał i wręczył upominki.
W zamian za prezenty każdy przedszkolak musiał
pocałować brodę Mikołaja. Na koniec wizyty oba
oddziały i Punkt Przedszkolny zostały zaopatrzone w nowe zabawki przyniesione przez naszego
miłego gościa. Święty natomiast otrzymał od
przedszkolaków pamiątkowe obrazki i … listy z
zamówieniami na święta:)!
Justyna Góralczyk
n-lka SP Lachowo
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Od 1 stycznia Towarzystwo
„Jan z Kolna” realizuje w
Szkole Podstawowej w Lachowie projekt „Szkoła
równych szans” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej- Działanie 9.5.
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Realizacja projektu została zaplanowana do końca
czerwca 2014 r. Wartość
projektu to 49 999,39 zł.(
85% ze środków Unii Europejskiej i 15% ze środków
budżetu państwa). Udział
w projekcie jest bezpłatny.
Cel projektu to wzrost jakości edukacyjnej szkoły dla 67
uczniów w okresie od I 2014
do VI 2014.
W ramach projektu uczniowie klas IV-VI będą mieli
szansę rozwijać swoje zdol-

ności oraz doskonalić umiejętności kluczowe w trakcie
następujących zajęć:
-koło przyrodnicze
-koło matematyczne
-koło polonistyczne
-koło j. angielskiego
-zajęcia z pedagogiem
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego
- wycieczki edukacyjne.
Proponowane zajęcia będą
prowadzone w ciekawy i
atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych pomocy
dydaktycznych. Cieszy fakt,
że uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie będą mieli szansę na zdobycie nowych
wiadomości, doświadczeń
i rozwijanie umiejętności.
Kazimierz Korzepprezes Towarzystwa „Jan z Kolna
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Dobro jest w nas...
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło
słońca: ona daje życie”, pisał Henryk
Sienkiewicz. 10 stycznia, w piątkowy wieczór słońce ogrzewało swym
ciepłem wszystkich zgromadzonych
na charytatywnym koncercie pt.
„Wieczór kolęd dla Artura”. Odbył
się on za sprawą uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu, którzy przystąpili do programu Banków Spółdzielczych - „TalentowiSKO”, rozwijającego działanie Szkolnych Kas Oszczędności i
wspierającego talenty wśród dzieci
i młodzieży.

D

o zadań, jakie program stawia
przed jego uczestnikami, należą m.in. działania na rzecz lokalnej społeczności. Szkoła w Zabielu
postawiła na wsparcie jednego ze
swoich absolwentów, Artura Wyrwasa, który w wyniku nieszczęśliwego
wypadku jest niepełnosprawny. Komunikuje się z otoczeniem jedynie
dzięki zachowaniu motoryki jednej
gałki ocznej. Szansą na jego szerszą
komunikację byłby zakup urządzenia reprezentującego technologię
eyetrackingu, czyli śledzenia ruchu
gałek ocznych przez kamery umieszczone na komputerze.
Przystępując do programu, szkoła obrała sobie za cel zebranie jak
największej ilości środków na kup-
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no tego urządzenia. Cel ten pragnie
osiągnąć, organizując różnego rodzaju lokalne akcje.
Pierwsza z nich to „Wieczór kolęd
dla Artura”, który przygotowała wraz
z uczniami nauczycielka - p. Ewa
Kiełczewska. Na koncert licznie przybyli mieszkańcy gminy Kolno. Wśród
nich znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu gminnego i lokalnych
instytucji, przedsiębiorcy, społeczność ZSS w Zabielu. Gościem honorowym była mama Artura, która nie
kryła wzruszenia. Od zgromadzonych otrzymała wiele ciepłych słów
wsparcia.
Na scenie zaimprowizowanej w
szkolnej hali sportowej wystąpili utalentowani uczniowie gimnazjum, wykonując kolędy i pastorałki z różnych

stron świata. Za ich sprawą widzowie zostali wprowadzeni w magiczny,
rodzinny klimat świąt.
Wśród gości rozprowadzono symboliczne „cegiełki”, których sprzedaż
wesprze Artura w walce z chorobą.
Udało się zebrać 5715zł. Wielu przybyłych zaoferowało też pomoc przy
organizacji kolejnych przedsięwzięć.
Społeczność ZSS w Zabielu w
imieniu Artura pragnie serdecznie
podziękować wszystkim, którzy tego
wieczoru zechcieli wspólnie przywołać magię świąt i szczodrze wesprzeć akcję.
Wpłat na rzecz Artura można dokonywać też na nr konta:
13 8754 0004 0002 0109 3000
0030
E. Kalata, n-l ZSS w Zabielu
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TY TEŻ MOŻESZ POMÓC

Spółdzielnia Dobrych Serc

dla Artura
Artur Wyrwas to absolwent Gimnazjum w Zabielu,
który szkołę ukończył w 2004r. Obecnie w wyniku
nieszczęśliwego wypadku jest niepełnosprawny, co
przejawia się porażeniem czterokończynowym,
łącznie z porażeniem mimiki i tracheostomią. Komunikuje się z
otoczeniem jedynie dzięki zachowaniu motoryki jednej gałki ocznej.
Jak twierdzą specjaliści, szansą na szerszą komunikację Artura
z otoczeniem byłby zakup na jego indywidualny użytek urządzenia
EyeTech lub podobnego, reprezentującego technologię eyetrackingu
– śledzenia ruchu gałek ocznych przez kamery umieszczane na
komputerze.
Artur nie poddaje się i dzielnie walczy z chorobą. Jednakże bez
wsparcia ludzi wielkiego serca jego szansa na powrót do
społeczeństwa znacząco się zmniejszy. Urządzenie umożliwiające mu
kontakt z otaczającym go światem jest bardzo drogie. Dlatego nasze
szkolne akcje są ukierunkowane na to, by pomóc w jego zakupie.
Pamiętajmy, że liczy się każda złotówka!
Wszystkich, którzy zechcą wesprzeć nasz
cel, zapraszamy do udziału
w organizowanych przez nas akcjach!
Wpłat prosimy dokonywać na numer konta:
13 8754 0004 0002 0109 3000 0030

Za każdą wpłaconą złotówkę serdecznie
dziękujemy w imieniu Artura i jego rodziców.

Społeczność uczniowska
Gimnazjum w Zabielu.

