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Z działalności Wójta
Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno za okres od 26 lutego
do 31 marca br.
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W okresie od ostatniej sesji wydałem 9 zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał rady
gminy Kolno
- określenia układu wykonawczego
budżetu gminy Kolno na 2014 r.
- zmian w budżecie Gminy Kolno na
2014 r.
- powołania komisji przetargowej
- ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieży w różnych dyscyplinach
sportu
Ponadto w okresie od ostatniej sesji
1. Podpisałem umowę z firmą PBK z
Łomży na budowę dróg we wsiach:
Borkowo, Kossaki, Koziki - Olszyny,
Wszebory i Truszki - Patory. Na obecną chwilę rozpoczęto budowy w Borkowie i Kossakach.
2. Rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem umowę z wykonawcą na
remont świetlicy wiejskiej w Kumelsku.
3. Podpisałem umowę na przekazanie dotacji celowej w kwocie 10 tys.
zł na wykonanie prac remontowych
wnętrza Kościoła w Borkowie.
4. Ogłosiłem i dokonałem otwarcia
ofert w przetargu na wykonanie odwodnienia dróg we wsi Czerwone. W
przetargu uczestniczyło 5 firm.
5. Ogłosiłem przetarg i dokonałem
otwarcia ofert w przetargu na dostawę żwiru i piasku na potrzeby poprawy przejezdności dróg. W przetargu
brało udział 3 dostawców.
6.Podpisałem umowę z Bankiem
Spółdzielczym w Kolnie na prowa-

dzenie rachunku bankowego. Umowa została zawarta na okres 2 lat.
7. Pragnę również poinformować, iż
nikt zainteresowany nie stawił się do
przetargu na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłej szkoły w
Glinkach.
8. W piątek 28 marca w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku
podpisałem umowę na realizację
projektu „Stawiamy na START”, który współfinansowany będzie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z działania 9.1 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty”.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów
przedszkolnych w naszych siedmiu
szkołach podstawowych. Będziemy
dostosowywać pomieszczenia do
potrzeb dzieci trzy i czteroletnich.
W ramach tego projektu powstaną
też place zabaw przy szkołach w
Czerwonem, Lachowie i Zabielu, a
wszystkie szkoły zostaną wyposażone w meble i nowoczesny sprzęt w
tym m.in. tablice interaktywne. Kwota dofinansowania to ponad 486
tys. zł.
9. W najbliższych dniach rozpocznie
się modernizacja sieci elektroenergetycznej w miejscowości Stare Kiełcze.
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
W trakcie XLVI zwyczajnej sesji Rady
Gminy Kolno, która odbyła się 31
marca 2014 r. radni podjęli kilka
uchwał dotyczących m.in. finansów
Gminy Kolno.

N

a początek radni głosowali nad
przyjęciem wniosku grupy radnych, który dotyczył wykreślenia z
wykazu zadań inwestycyjnych w budżecie Gminy Kolno na 2014 r. opracowania dokumentacji technicznej
przebudowy drogi w Janowie. Rada
większością głosów powyższy wniosek przyjęła.
Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno
na 2014 rok radni rozmawiali m.in.
na temat wolnych środków, kredytów
i wydatków. Po wymianie zdań radni
większością głosów podjęli uchwałę
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kolno na 2014 rok.
W trakcie tej sesji radni podjęli
uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na
lata 2014 - 2025, która otrzymuje
brzmienie „Wieloletnia Prognoza Fi-

nansowa Gminy Kolno na lata 2014
- 2024”,
- w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Kolno na 2014 r.,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w 2014 r.,
- w sprawie poparcia apelu nr 1/14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z 27 lutego 2014 r. do Sejmu
RP w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w sprawie zmian Kodeksu wyborczego.
Gośćmi na sesji byli m.in. Krzysztof Kajko, prezes BS w Kolnie i radny
powiatu kolneńskiego Roland Długozima.

ŻYCZENIA

Wiosny w sercu, pogody ducha,
szczęśliwych i spokojnych
Świąt Wielkanocnych
życzą:
Wojciech Jermacz,
Przewodniczący
Rady Gminy Kolno

WWW.GMINAKOLNO.PL

Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

źródło obrazka: www.freeimages.com
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Blisko pół miliona złotych na edukację

U

mowę na dofinansowanie projektu pt. „Stawiamy na START”
podpisał Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i Jacek Piorunek, Członek
Zarządu Województwa Podlaskiego. Projekt będzie realizowany w
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzi działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty. Gmina Kolno
otrzyma ponad 486 tys. zł. dofinansowania
W ramach tego projektu w gminie Kolno powstaną trzy place zabaw, przy szkołach w Czerwonem,
Lachowie i Zabielu. Wszystkie place
będą wyposażone w m.in.: zestawy
zabawowe z podestami, zjeżdżalniami, budkami, w piaskownice,
huśtawki. Te trzy place zabaw zostaną zamontowane na bezpiecznych
powierzchniach i ogrodzone. Trzy
place będą wyposażone również w
ścianki wspinaczkowe. Dodatkowo

w ramach tego projektu place zabaw w Borkowie, Janowie i Wykowie
również zostaną wyposażone w tego
typu ścianki wspinaczkowe.

Za unijne pieniądze w ramach
projektu „Stawiamy na START” pomieszczenia w gminnych szkołach
podstawowych zostaną dostosowane do potrzeb dzieci trzy i czteroletnich. Dodatkowo sale dla maluszków zostaną doskonale wyposażone
w odpowiednie meble, zabawki, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny

sprzęt.
Każda szkoła otrzyma m.in. interaktywną tablicę z oprogramowaniem – ćwiczenia z grafomotoryki,
z matematyki, ruchowe oraz projektor. Kilka tablic będzie miało
dodatkowe oprogramowanie: ćwiczenia z logo rytmiki, wspierające
wszechstronny rozwój uczniów,
program tworzenia interaktywnych
zajęć.
Obecnie w Urzędzie Gminy Kolno
trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę placów
zabaw. Realizacja projektu ma potrwać do końca 2014 r. przy czym
wszelkie działania inwestycyjne
mają zakończyć się we wrześniu.
W oddziałach przedszkolnych
funkcjonujących w szkołach gminnych wychowaniem przedszkolnym
objętych jest obecnie 182 dzieci.
zdjęcie:wrotapodlasia.pl
Wójt Tadeusz Klama (z lewej ) i Jacek
Piorunek w trakcie podpisywania umowy

Znikną ostatnie drewniane słupy

W

miejscowości Stare Kiełcze
trwa właśnie modernizacja sieci elektroenergetycznej. W trakcie
prac stare drewniane słupy zostaną wymienione na nowe betonowe,
nowe będą również linie elektro-
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energetyczne oraz stacja transformatorowa. Prace prowadzi firma
MEGA - WAT z Grajewa. Podobne
prace w ubiegłym roku prowadzone
były w Kolimagach, a wcześniej w
Kozikach. Stare Kiełcze to ostatnia

miejscowość w naszej gminie w której były stare, drewniane słupy. We
wszystkich tych przypadkach władze
gminy Kolno robiły co mogły, by przyspieszyć inwestycje, ale decyzje podejmowała PGE Dystrybucja S.A.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Ruszyła budowa dróg gminnych

R

uszyła budowa dróg gminnych
Lachowo - Kossaki i Borkowo
- Wścieklice, a wkrótce prace rozpoczną się też na drogach w
miejscowościach: Koziki – Olszyny,
Truszki – Patory i Wszebory. Koszt
inwestycji to ponad 1,8 mln zł. Inwestycje w całości sfinansowane
zostaną z budżetu Gminy Kolno.
Przetarg
na
przebudowę
tych
gminnych
dróg
wygrało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży.
Pogoda jest sprzyjająca, więc pra1,8 mln zł
na drogi gminne
ce już rozpoczęto. Zgodnie z umową
budowa dróg ma zakończyć się do
12 września br. Na wszystkich odcinkach położona zostanie masa bitumiczna co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy.
- Potrzeby w tym zakresie są duże
dlatego te najpilniejsze inwestycje
finansujemy z własnych środków –
mówi Tadeusz Klama, wójt gminy
Kolno. – Jest nadzieja, że w najbliższym czasie budowę dróg gminnych
będzie można realizować za unijne
pieniądze. Chcemy być do tego przygotowani dlatego na ostatniej sesji
przedstawiliśmy radnym gminy Kolno
propozycje opracowania dokumentacji technicznych na kolejne drogi.

Droga na Kossaki

Droga we Wszeborach

Bociany przyleciały

WWW.GMINAKOLNO.PL

REKLAMA
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Nowe gminne place zabaw
Kilku chłopców z Zaskrodzia pilnie obserwowało jak na placu przy
ich Szkole Podstawowej montowany jest nowy plac zabaw. Nie
mogą się już doczekać, kiedy będzie można z niego korzystać.

D

zień wcześniej takie emocje
przeżywały dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, a 2 kwietnia br. nowy plac
zabaw montowany był przy Szkole
Podstawowej im Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie.
Pieniądze na budowę tych trzech
ogólnodostępnych placów zabaw
gmina Kolno pozyskała z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podla-

skiego w Białysmtoku gmina Kolno
składała za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania Fundacja Kraina
Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.
W ramach realizacji dwóch projektów: „ Dostawa i montaż placu zabaw we wsi Zaskrodzie” (koszt operacji 18 318,81 zł) oraz „ „Dostawa
i montaż placów zabaw we wsiach:
Janowo i Wykowo” (koszt operacji
36 637,59 zł) przy szkołach powstaną miejsca bezpiecznej rozrywki dla
najmłodszych.
Do dyspozycji dzieci będą m.in.
atrakcyjne i bezpieczne zestawy zabawowe, karuzele, czy piaskownice.
Po zakończeniu realizacji tego
projektu, oraz projektu „Stawiamy
na START” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
działanie 9.1 wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wy-

Plac zabaw w Wykowie

sokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
(więcej o projekcie na str. 4) przy
każdej gminnej szkole będzie już
plac zabaw dla dzieci.

6 nowych placów zabaw
w ramach trzech projektów

Przypomnijmy, że pierwszy tego
typu plac zabaw w gminie powstał
w ub. roku przy Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.
Dodatkowo plac zabaw w miejscowości Kossaki również zostanie rozbudowany o nowe elementy.

Budowa placu zabaw w Janowie

Plac zabaw wZaskrodziu
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Równiarka w terenie

Akcja
21 marca, czyli pierwszego dnia wiosny, w Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu odbyła się Wiosenna Loteria
Fantowa zorganizowana przez Spółdzielnię Dobrych Serc. Cały dochód

W

iosna to czas, kiedy na dro- i żwirowo - gruntowe.
gach zaczynają się remonty.
Po Świętach Wielkanocnych na
W gminie Kolno na
drogach
rozdrogach gminnych
pocznie się żwii wewnętrznych
rowanie dróg.
W gminie Kolno
pracowały dwie
Przetarg
na
łącznie jest
równiarki. Jedna z
dostawę
tego
686,6 km
BIK Projekt Sp z o.
surowca wygradróg gminnych
o. z Łomży, a druła firma Roboty
ga z firmy Roboty
Ziemne SprzęZiemne Sprzętem
tem oraz Handel
oraz Handel Halina Ptak w Kol- Halina Ptak w Kolnie. Do rozdynie. W kilka dni sprzętem tym wy- sponowania będzie pięć tysięcy
profilowano nawierzchnie żwirowe metrów sześciennych żwiru.

z losów – 500 zł – zostanie przeznaczony na wsparcie Artura Wyrwasa
– absolwenta Gimnazjum w Zabielu.
W loterii wzięła udział cała społeczność szkoły. Do wygrania były
m.in. kawałki pizzy, słodycze, kosmetyki, zestawy słuchawek, długopisy.
Loteria to już trzecia akcja na rzecz
Artura zorganizowana przez Spółdzielnię Dobrych Serc. W wyniku wszystkich
przedsięwzięć oraz dzięki wpłatom
ludzi dobrego serca na koncie Spółdzielni znajduje się już 7.722,65 zł.
Nagrody do loterii pozyskano w
większości dzięki sponsorom – lokalnym przedsiębiorcom i innym,
którym los Artura nie jest obojętny.
W szczególności dziękujemy p. M.
M. Rogińskim- za przepyszne pizze.
Jeszcze w kwietniu Spółdzielnia Dobrych Serc zorganizuje Kiermasz Wielkanocny, z którego dochód również
zostanie przeznaczony dla Artura. O
szczegółach poinformujemy wkrótce.
Uczniowie i nauczyciele ZSS w Zabielu
zrzeszeni w Spółdzielni Dobrych Serc.

Szkolna delegacja na imieninach Marszałka

1

9 marca br. w Białymstoku w ramach 15 Dni Kultury Kresowej
odbyły się uroczystości związane
z obchodami imienin Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Jak co roku
uczestniczyła w nich delegacja ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Uczniowie klasy VI oraz poczet
sztandarowy wraz z opiekunem
panem Wojciechem Nodzewskim
uczestniczyli we mszy św, a następnie w uroczystości pod pomnikiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Obchody zorganizowali: Związek
Piłsudczyków oddział w Białymstoku, Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna oddział w Białymstoku
oraz Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Prestiż i partnerstwo
Rozmowa z Krzysztofem Kajko, prezesem Banku Spółdzielczego w Kolnie
Gmina Kolno właśnie podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie.
Jak współpracuje się z samorządami?
Z samorządami, a chcę podkreślić,
że obsługujemy wszystkie samorządy
z terenu naszego działania, współpracuje się dobrze. Dla nas to sprawa bardziej prestiżowa, partnerska niż biznesowa, bo działamy przecież w jednym
środowisku.
To, co oferujemy Gminom to przede
wszystkim nowoczesne produkty na
przykład płatności masowe. Tu muszę
przyznać, że kiedy robiliśmy spotkania
i oferowaliśmy gminom tą usługę to
właśnie gmina Kolno, jako pierwsza
odważnie powiedziała „wchodzimy w
to”, chociaż wymagało to dużo pracy
przede wszystkim związanej z systemami informatycznymi, które musiały
być kompatybilne.
Nasza współpraca z samorządami to
nie tylko obsługa bankowa JST, dla nas
gminy to też ich mieszkańcy. Jak można zauważyć jesteśmy wszędzie tam,
gdzie dzieje się coś ważnego dla lokalnej społeczności. W miarę naszych
możliwości wspieramy organizatorów
rozmaitych uroczystości.
W gminie Kolno bardzo dobrze
układa się współpraca z jednostkami
Ochotniczych Straży Pożarnych z którymi jestem powiązany w kilku punktach,
przede wszystkim uczuciowo - bo strażacy to fajni ludzie, tradycje rodzinne
- bo mój dziadek był prezesem straży w
Czerwonem, po trzecie jestem skarbnikiem zarządu powiatowego OSP w
Kolnie, po czwarte jestem członkiem
zarządu M-G Z OSP w Kolnie.
Współpracujecie chętnie również ze
szkołami i to już nie tylko w ramach
SKO?
Muszę przyznać, że najlepiej współpraca ze szkołami układa nam się
w gminie Kolno, bo tu chyba nie ma
szkoły z którą nie współpracujemy.
Rzeczywiście w tych placówkach dużo
się dzieje. Ostatnio byłem pod wrażeniem organizacji uroczystości w Zespole Szkól Samorządowych w Zabielu
w ramach Spółdzielni Dobrych Serc.
Wyróżnia się też Szkoła Podstawowa w
Czerwonem. Na jutro mam zaproszenie
do Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.
Szkoła w Borkowie uhonorowała mnie,
a zarazem Bank zaszczytnym tytułem

8

„ Przyjaciel Szkoły”. Często również
gościmy uczniów u nas i podchodzimy
do tego z pełnym zaangażowaniem
całego zarządu. Niedawno, już nie po
raz pierwszy przeprowadziliśmy lekcje
przedsiębiorczości wśród młodzieży w
Kolnie, to były bardzo udane wykłady i
ciekawe rozmowy.
Z okazji podpisania umowy z Gminą
Kolno gościł Pan na sesji Rady Gminy
Kolno. W krótkim wystąpieniu poruszył
Pan m.in. kwestie dotyczące kredytów.
Na co klienci muszą zwracać szczególną uwagę?
Na sesji byłem pierwszy raz od dłuższego czasu. Mówiłem krótko o dobrej
współpracy z Wójtem Gminy Kolno i panią Skarbnik. Wspomniałem o kredytach, bo staram się nie przeoczyć okazji do wskazania szans i zagrożeń, które się z nimi wiążą. W trakcie różnych
spotkań, głównie z rolnikami, zawsze
podkreślam, że kredyt to uzupełnienie
środków własnych. Trzeba się dobrze
zastanowić ile pieniędzy faktycznie potrzebujemy. Należy pytać o szczegóły
i liczyć, a nie ulegać reklamom, które
są tylko narzędziem do pozyskiwania
klientów. Zdarza się, że przychodzą do
nas ludzie, którzy nie przeanalizowali
umów kredytowych, popadli w tarapaty i proszą o pomoc. Tych problemów
w skali roku mamy sporo. W ubiegłym
roku przyznaliśmy kilka kredytów konsolidacyjnych na spłatę zobowiązań w
bankach komercyjnych.
Kolejna ważna sprawa, o której
klienci nie wiedzą to, że mamy obowiązek wypowiedzenia umowy kredytowej
w przypadku wypowiedzenia jej przez
inny bank. Na przykład klient ma u nas
milionowy kredyt, który spłaca bez problemów, a kupił coś na raty i zapomniał
o ich spłacie, tamten bank wypowie mu

umowę i jeśli taka informacja przyjdzie
do nas z biura informacji kredytowej,
my niestety musimy ten spłacany w
terminie kredyt wypowiedzieć.
Pomimo okresowych kłopotów niektórych gospodarstw rolnych Bank
bardzo realistycznie podchodzi do ich
problemów, oferując daleko idącą pomoc w ich rozwiązywaniu. Uratowało
to wielu klientów przed brakiem wypłacalności szczególnie w bankach
komercyjnych.
Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał
nagrodę za produkt najwyższej jakości, proszę powiedzieć co Was wyróżnia w skali kraju?
Nagroda QI 2013 – produkt najwyższej jakości to nagroda krajowa za
wprowadzenie identyfikacji biometrycznej opierającej się na układzie naczyń
krwionośnych dłoni oraz przepływu
krwi w tych naczyniach. Wykorzystaliśmy to przede wszystkim w operacjach
bankomatowych, ale również w obiegu
elektronicznym dokumentów pozwalającym skrócić czas podejmowania decyzji kredytowych. Dłoń stała się w tym
przypadku elektronicznym podpisem.
Zachęcam naszych klientów do
korzystania z tych zaawansowanych
technologicznie możliwości, jak biometria, czy bankowość mobilna, bo
to wygodne i bezpieczne rozwiązania.
Jeśli klient zapomni karty, a w naszej
bazie będziemy mieli skan jego dłoni,
to wystarczy, by przyłożył ją do czytnika, wpisał kod i bez problemu wypłaci
gotówkę. Będzie mógł również przeprowadzić operacje bankowe przy pomocy np. telefonu komórkowego
Bank Spółdzielczy w Kolnie to Bank
z tradycjami sięgającymi 112 lat , przyjazny, bezpieczny i nowoczesny.
Dziękuję za rozmowę
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Prace na studni w Kumelsku
Do połowy maja potrwa renowacja
studni nr 1 na terenie ujęcia wody
w Kumelsku. Prace są konieczne, bo
z tej studni wraz z wodą wydobywał
się drobny piasek. Mimo wyłączenia
jednej studni mieszkańcy gminy nie
odczuwają skutków awarii.

W

ykonania prac renowacyjnych
na studni nr 1 w Kumelsku
podjęła się firma Zakład Studniarski
WIRT z Mężęnina. Przy użyciu sprzętu fachowcy musieli m.in. zdemontować pompę głębinową ze studni,
wyciągnąć i udrożnić filtr, wykonać
odwiert na głębokość 82 metrów.
Do tego typu prac wykorzystywany

jest specjalistyczny sprzęt wiertniczy, podobny, jakiego używa się przy
wydobyciu gazu.
Po ponownym zamontowaniu
zregenerowanego filtra we wnętrzu studni pracownicy firmy WIRT
będą musieli wykonać pompowanie oczyszczające i kontrolne, oraz
pobrać wodę do analizy bakteriologicznej.
Dopiero jeśli wszystkie wyniki
będą dobre woda z tej studni znów
popłynie do kranów.
Warto przypomnieć, że wodociąg
w Kumelsku zaopatruje w wodę
3640 mieszkańców 31 wsi gminy
Kolno.

ŻYCZENIA
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Nasi laureaci i finaliści
Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe potwierdziły, że w naszych szkołach nie brakuje zdolnych uczniów
i nauczycieli, którzy potrafią wspierać ich rozwój. W gronie laureatów
i finalistów nie zabrakło reprezentantów gminy Kolno.

P

Rok szkolny 2013/2014 jest kolejnym, w którym uczniowie Gimnazjum
w Zabielu uzyskali tytuły laureatów i
finalistów wojewódzkich konkursów
przedmiotowych.

W

ostatnich latach obserwujemy
wzrost zainteresowania konkursami przedmiotowymi. W tegorocznej edycji w etapie szkolnym
wzięło udział 54 gimnazjalistów.
Największym zainteresowaniem cieszą się konkursy z biologii, języka
polskiego i języka angielskiego. Do
etapu rejonowego zakwalifikowało
o się 12 gimnazjalistów, natomiast
tytuły laureatów i finalistów uzyskało
5 uczniów. Są to:
Karolina Banach – tytuł laureata
Wojewódzkiego Konkursu Języka

Polskiego, opiekunem uczennicy
jest p. Małgorzata Łosiewska.
Sylwia Dobrowolska i Natalia Ałajko - laureatki Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Lidia Ruchała uzyskała - laureata
Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Opiekunem uczennic jest p. Wiesława Wiśniewska
Magdalena Kossakowska – tytuł
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, opiekunem
uczennicy jest p. Joanna Kuczewska
Wszystkim uczniom i przygotowującym ich nauczycielom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
ZSS Zabiele

odwójną laureatką została Patrycja Paliwoda ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie, która tytuł laureata
zdobyła w Wojewódzkim Konkursie
Informatycznym oraz w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego.
Tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego zdobyły
dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Lachowie: Filipkowska Izabela i Truszkowska Klaudia. Tytuł
finalisty w tym samym konkursie
zdobyły Przyborowska Marzena i
Zduńczyk Alicja ze Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz Sakowska
Aleksandra ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem. Patrycja Banach
uczennica Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem zdobyła tytuł finalisty w
Wojewódzkim Konkursie Historycznym. Z Gimnazjum w Lachowie na
tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego zapracował
Zabielski Michał. Uczniom, ich Rodzicom oraz Nauczycielom, którzy
przygotowywali uczniów do konkursów gratulujemy!

Liderem zespół ze szkoły w Wykowie
W
piątek 11 kwietnia kolneńscy
policjanci pomagali w organizacji powiatowych eliminacji „XXXVII
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Konkurs odbył się w Gimnazjum w Małym Płocku.
Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn: osiem ze szkół podstawowych
i 4 zespoły z gimnazjum. Uczniowie
w pierwszej kolejności zmagali się z
testem wiedzy przygotowanym przez
policjantów.
Następnie uczestnicy przystąpili
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do konkurencji praktycznej,
podczas której musieli wykazać się precyzyjną jazdą rowerem przy pokonywaniu toru
przeszkód. Po zaciętej walce,
komisja wyłoniła zwycięzców.
Wśród podstawówek liderem
okazał się zespół ze Szkoły
Podstawowej w Wykowie, natomiast najlepszą drużyną gimnazjalną byli uczniowie z Małego Płocka.
Zwycięskie drużyny otrzymały
atrakcyjne nagrody. Będą reprezen-

tować powiat kolneński na wojewódzkim szczeblu turnieju.
źródło – www.kolno.policja.gov.pl
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Informacje ważne dla rolników
Wsparcie dla młodych rolników
- nabór w maju

Jeszcze w tym roku około 7 800
młodych rolników z całego kraju będzie mogło uzyskać premie.
W związku z kończącym się okresem programowania dokonywane
są przesunięcia środków w celu ich
pełnego i efektywnego wykorzystania. Dzięki temu zwiększono budżet
działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” o 189 mln euro. Pozwoli
to Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosić w maju br.
kolejny nabór wniosków.
Obecnie w resorcie rolnictwa
trwają prace w zakresie nowelizacji
rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, projekt rozporządzenia
znajduje się na stronie internetowej
www.minrol.gov.pl.
Główna zmiana dotyczy przede
wszystkim podwyższenia do 100 tys.
zł. kwoty premii, ustanowienia minimalnej liczby punktów warunkującej
przyznanie pomocy oraz pogłębienia
oceny założeń biznesplanu, w szczególności w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa.
Informację o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
podane do publicznej wiadomości
przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na
stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz w co najmniej
jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowy
źródło www.minrol.gov.pl
WWW.GMINAKOLNO.PL

Kwotowanie produkcji mleka
31 marca 2014 r. zakończył się
kolejny rok kwotowy. Tym samym
Agencja Rynku Rolnego przypomina
dostawcom bezpośrednim i podmiotom skupującym o obowiązku złożenia w terminie do dnia 14 maja
2014 r. do właściwych miejscowo
Oddziałów Terenowych ARR informacji za poprzedni rok kwotowy.
Jednocześnie informuje się, że
dostawca bezpośredni lub podmiot
skupujący, który nie prześle informacji za poprzedni rok kwotowy w

wymaganym terminie podlega karze
pieniężnej (art. 54 i 54m ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych – Dz. U. z 2013 r. poz. 50 ze
zm.).
źródło www.arr.gov.pl
Kalendarium Targów Ogrodniczych
w Szepietowie

odwiedzających. Proponujemy zapoznanie się nie tylko z nowościami,
ale także umożliwiamy nawiązanie
kontaktów handlowych.
W tym roku przygotowaliśmy dla
Państwa wyjątkową ofertę.
26-27 kwietnia - Wiosenne Targi
Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie
24-25 maja – Zielona Gala,Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego
28-29 czerwca – VIII Ogólnopolska
Wystawa Bydła Hodowlanego,
XXI Regionalna Wystawa Zwierząt
Hodowlanych,
Dni z Doradztwem Rolniczym
19-20 lipca – Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie
14 września – Podlaski Dzień
Kukurydzy, VII Wojewódzki Konkurs
Orki
11-12 października – Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie”,
Targi Leśne „Las i My”
Udział w naszych targach to znakomita okazja zapoznania się z rozwojem i nowościami w polskim rolnictwie oraz spędzenia weekendu na
imprezach towarzyszących.
Szepietowskie targi co roku odwiedzają tysiące zwiedzających z kraju
i z zagranicy. W tym roku liczni wystawcy zaproponują wszystko to,
co najnowocześniejsze, unikatowe,
wyjątkowe i przydatne w prowadzeniu produkcji rolniczej, ogrodniczej i
leśnej.
Podczas imprez zapewniamy fachowe doradztwo i miłą obsługę.
Oferujemy ponad 1000 miejsc
parkingowych.
Dla zwiedzających wstęp na targi
– bezpłatny
Anna Fatyga
źródło : www.odr.pl/

Zaplanuj już dziś swój pobyt w Szepietowie. Zapraszamy do uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych organizowanych przez
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Każde targi organizowane przez
PODR w Szepietowie to wydarzenie branży rolniczej północnowschodniej Polski. Spełniamy wysokie wymagania wystawców jak i

Trwa przyjmowanie wniosków
Od 15.03. 2014 r. do ARiMR można
składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW,
płatności rolnośrodowiskowych oraz
wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów
innych niż rolne w ramach PROW
2007 - 2013 za 2014 r. Wnioski o
przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do
15 maja br.

11

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 3(68)/2014

XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej
W dniach 11-13 września Augustów
stanie się mleczarskim centrum Europy - przedstawiciele Komisji Europejskiej, rządów Polski, Niemiec,
Francji, Holandii, szefowie branżowych organizacji mleczarskich i producenckich, zakładów i spółdzielni
mleczarskich oraz firm współpracujących z branżą dyskutować będą o
przyszłości sektora rynku mleka w
Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

T

o ważny rok dla Polski i Unii Europejskiej. Mija 10 lat od największego w historii rozszerzenia UE o
dziesięć państw w tym Polskę. Pod
znakiem zapytania stoi dalszy rozwój
i możliwości eksportu do Rosji poza
tym trudno też przewidzieć zachowania rynku i cen mleka po 2015 roku
– powiedziała organizatorka Agnieszka Maliszewska. Podczas pierwszego Forum, w 2002 roku, nasza uwaga skupiała się na przyszłości branży
mleczarskiej po akcesji z Unią Europejską. Zastanawialiśmy się nad
tym, jak będzie wyglądała przyszłość
Polski w strukturach UE. Dziś jesteśmy świadkami tego jak Forum Spółdzielczości Mleczarskiej przekształca się w miejsce europejskiej debaty, gdzie pokazujemy, jak może się
rozwijać sektor mleka przewidując
jego przyszłość w UE i na świecie po

zakończeniu systemu kwotowania.

JUŻ WKRÓTCE
NAJWIĘKSZE
WYDARZENIE
BRANŻY
MLECZARSKIEJ
W POLSCE
Program tegorocznego Forum koncentrował się będzie wokół znalezienia odpowiedzi na strategiczne dla
sektora pytania:

Jak Polska zmieniła unijny rynek producentów i przetwórców
mleka po prawie dekadzie funkcjonowania na rynku wspólnotowym?
Czy zniesienie systemu kwotowania zmieni obraz światowego
mleczarstwa?
Które kraje przygotowane są
na potencjalne zagrożenia po
zniesieniu kwotowania i jak Komisja Europejska chce monitorować rynek mleka?
Jakie rynki zbytu staną się motorem napędowym w mlecznej

gospodarce?
Czy Rosja i Chiny wchłoną europejską produkcję mleka?
Jak skutecznie wykorzystać
światowe trendy i innowacje, aby
osiągnąć spektakularny sukces
na rynku?

XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej organizowane jest we współpracy z największą polską organizacją branży mleczarskiej – Polską
Izbą Mleka.
Patronat honorowy nad konferencją objął min. Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi Marek Sawicki oraz
Główny Inspektor Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych Stanisław Kowalczyk.
Partnerami merytorycznymi oraz
organizacyjnymi są min. Ambasada
Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Królestwa Niderlandów, Ambasada Francji.
Konferencja powstaje przy wsparciu i zaangażowaniu Strategicznych
i Złotych Partnerów
Firm: Tetra Pak; HYPRED; Timac
Agro; APPE; Auto Idea; BPSC S.A.;
GEA Process Engineering; GEA Refrigeration Poland.
materiał prasowy ogranizatora
XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej

Prac remontowych ciąg dalszy
J

ak już pisaliśmy w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem trwają prace remontowo - porządkowe. Obecnie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w
UG Kolno pracują przy układaniu opaski z kostki burkowej przy szkole. Taki
szeroki front prac nie byłby możliwy
bez zaangażowania władz gminy, rodziców i pracowników szkoły. Dyrekcja
szkoły w Czerwonem składa podziękowania radnym gminy Kolno: Jadwidze Kołowajtys, Wojciechowi Jermacz,
Stanisławowi Sawickiemu, strażakom
z OSP w Czerwonem z prezesem Grzegorzem Okurowskim na czele, oraz
kierownictwu i pracownikom RGK w
Urzędzie Gminy Kolno.
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Poezja w interpretacji najmłodszych

Trzeba mieć dużo odwagi, by wystąpić przed publicznością, by rywalizować z rówieśnikami. Tym bardziej należy docenić fakt, gdy z trudną sztuką recytacji utworów, które weszły
do kanonu poezji polskiej mierzą się
najmłodsi adepci edukacji szkolnej.

7

kwietnia 2014 roku podczas VI
Edycji Konkursu Recytatorskiego
„Poezja Brzechwy i Tuwima wśród
najmłodszych”, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem można
było usłyszeć „Bambo”, „Okulary”,
czy „Kaczkę dziwaczkę”, we wdzięcznej interpretacji przedszkolaków
Mali artyści byli znakomicie przygotowani. Imponowali biegłą znajomością utworów, a ich wyraziste
i niebanalne interpretacje budziły
aplauz publiczności. Komisja konkursowa w składzie: Kazimierz Koter – instruktor teatralny, dyrektor
CKGK, Jan Pieklik – radny gminy
Kolno, przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
oraz Barbara Siwik – solistka zespołu ,,Czerwieniacy”, przedstawicielka
stowarzyszenia ,,KaFCuki” stanęła
WWW.GMINAKOLNO.PL

przed trudnym zadaniem, by spośród
39 reprezentantów szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w
Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Zabielu i Zaskrodziu wyłonić
laureatów. Zmagania konkursowe
małych recytatorów zakończyły się
następującym werdyktem komisji:
Grupa 5 – latków
1. Wiktor Duda – SP Zabiele
2. Joanna Imiela – SP Zabiele
3. Patrycja Niedziołka – SP Janowo
Wyróżnienie: Dominik Bazydło – SP
Czerwone
Wyróżnienie: Wiktoria Boryszewska
– SP Lachowo
Grupa 6 – latków
1.Weronika Nerko – SP Czerwone
2. Katarzyna Przytuła – SP Zabiele
3.Cezary Chutkowski – SP Zabiele
Wyróżnienie: Dominik Korzep – SP
Janowo
Wyróżnienie: Julia Pupecka – SP
Janowo

3. Justyna Konstanty – SP Czerwone
Wyróżnienie: Damian Truszkowski –
SP Borkowo
Wyróżnienie: Klaudia Włodkowska
– SP Lachowo
Laureaci konkursu otrzymali nagrody, które zakupiono ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok, zaś dojazd recytatorów
na konkurs został zapewniony przez
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie za co serdecznie
dziękujemy. Organizatorzy dziękują
również rodzicom i nauczycielom za
przygotowanie dzieci do konkursu.
Barbara Sielawa

Klasa I
1. Aleksandra Pastorczyk – SP
Czerwone
2. Marcin Panasiuk – SP Janowo
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Wybory i szkolenie w fundacji

26 marca w siedzibie Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której członkiem jest Gmina Kolno, odbyło się szkolenie zespołu biorącego udział we wdrażaniu Lokalnej
Strategii Rozwoju. Na spotkaniu nie
zabrakło przedstawicieli naszej gminy w tym wójta Tadeusza Klamy.

W

T

ematem szkolenia był projekt
zintegrowanej LSR na lata 20142020. Podczas szkolenia zostały
omówione m. in.: wyniki analizy aktualnej diagnozy obszaru objętego
LSR wraz z uzasadnieniem jego
wewnętrznej spójności, wyniki ankiety internetowej z mieszkańcami

obszaru LSR nt. oceny bieżącej działalności LGD i kierunków działania
LGD na lata 2014-2020, planowany
zakres interwencji z zastosowaniem
podejścia RLKS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
oraz planowany zakres Leader’a w
PROW 2014-2020.
W związku z trwającymi pracami
nad Lokalną Strategią Rozwoju na
nowy okres programowania PROW
2014-2020 Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca prosi o wypełnienie
ankiety znajdującej się na stronie
internetowej www.krainamlekiemplynaca-leader.pl
7 marca br. w siedzibie fundacji
odbyły się wybory na III kadencję
Rady Fundacji w latach 2014-2018.
Prezesem Fundacji ponownie została pani Elżbieta Parzych.
za stroną internetową www.krainamlekiemplynaca-leader.pl

Gmina Kolno na starej fotografii

tym wydaniu Gazety Gminnej
prezentujemy kolejne obrazki
z Kozła: na zdj. obok Leśna, poniżej
plaża w Koźle i tzw. „Ferencówka” .
W numerze 66 Gazety Gminnej błędnie podpisane zostały zimowe zdjęcia, które prezentowały właśnie „Ferencówkę” w Koźle, a nie Czerwone.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja zaprasza do
współpracy przy tworzeniu cyfrowego archiwum dawnych zdjęć,
które skanujemy i wracają
do właścicieli. Kontakt pod
nr tel. 662078152

14

WWW.GMINAKOLNO.PL

W SZKOLE/KULTURA

Gazeta Gminna 3(68)/2014

Uczucia w słowach zaklęte
P
od takim hasłem odbył się 26
marca 2014 r. już po raz szósty
Gminny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wykowa,
Lachowa, Czerwonego, Janowa oraz
Gimnazjum w Zabielu i Lachowie.
Jury w składzie p. Bogumiła Ranik – pracownik KOKiS w Kolnie,
p. Krystyna Kajko –Dyrektor GOPS
w Kolnie, p. Krystyna Bazydło –
pracownik CKGK, p. Józef Bogdan
Wiśniewski - Dyrektor ZOPO w Kolnie ogłosiło następujące wyniki:
w kategorii klas I-III
I miejsce - Katarzyna Kosk (Lachowo)
II miejsce - Cezary Kałęka (Wykowo)
III miejsce - Amelia Andrzejczyk (Janowo)
w kategorii klas IV-VI
I miejsce - Wiktoria Jermacz (Czerwone)
II miejsce - Katarzyna Górska (Lachowo)
III miejsce - Anna Malinowska (Wykowo)

Wyróżniono Marlenę Chodnik (Wykowo) i Aleksandrę Gardocką (Lachowo)
w kategorii gimnazjum
I miejsce - Konrad Filipkowski (Lachowo)
II miejsce - Damian Bazydło (Zabiele)
III miejsce - Natalia Filipkowska (Lachowo)
Wyróżnienie otrzymał Maciej Bog-

dański (Lachowo)
Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe na zakup
których, środki finansowe przeznaczył Wójt Gminy Kolno z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
źródło: strona internetowa szkoły:
www.splachowo.ovh.org

Konkurs filmowy „Tradycja obok nas”

Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zapraszają
do udziału w konkursie filmowym
„Tradycja obok nas”. Celem konkursu jest dokumentowanie jeszcze
„żywej”, jednak coraz bardziej zanikającej tradycji i obrzędów oraz pojawiających się, nowych obyczajów i
ceremonii zarówno tych związanych
ze świętami religijnymi i świeckimi,
jak również związanych z życiem
codziennym. Uczestnikiem konkursu może być każdy bez względu na
wiek, prace mogą zgłaszać również
WWW.GMINAKOLNO.PL

zespoły do 3 osób. Każdy uczestnik
(indywidualny lub zespół) może przysłać do czterech filmów. Przy czym
każdy film musi prezentować inne
wydarzenie. Maksymalna długość
filmu – 10 min. Film może być zrealizowany na dowolnym rodzaju sprzętu
– kamera tradycyjna, kamera VHS,
kamera cyfrowa, telefon z kamerką
itp. Zgłoszenie na konkurs powinno
obejmować nagrany i zmontowany
materiał z dołączonym i wypełnionym formularzem zgłoszenia. Film
może być dostarczony na dowolnym
nośniku – taśma filmowa, kaseta

VHS, płyta CD lub DVD, pendrive,
karta pamięci SD i inne. Ostateczny
termin nadsyłania prac na konkurs
mija 30 września 2014 r. Decyduje data stempla pocztowego. Prace prosimy wysyłać lub dostarczyć
osobiście na adres Centrum Kultury
Gminy, Zabiele 165, 18-500 Kolno,
z dopiskiem „konkurs filmowy”.
Szczegółowe informacje: CKGK,
Zabiele 165, 18-500 Kolno, e-mail:
kultura@gminakolno.pl, tel. 86 474
40 39. Więcej szczegółów na www.
ck.gminakolno.pl
materiał organizatora
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Przedszkolaki się nie nudzą!
Każdy przedszkolak wie to doskonale,
że w naszym przedszkolu nie nudzimy się
wcale!

W

myśl tej zasady w naszym Punkcie Przedszkolnym oprócz codziennych zajęć staramy się również
organizować dodatkowe – atrakcyjne i ciekawe formy spędzania czasu.
Naszym planom sprzyja ostatnio także pogoda, która coraz
bardziej zachęca nas do wypraw
i wycieczek, lecz nawet gdy za
oknem mróz szczypał w uszy i w
nosy, wybieraliśmy się na spacery.
Jednym z nich była wycieczka
do gabinetu dentystycznego. Wyruszyliśmy tam z samego rana,
by jeszcze przed przyjściem umówionych pacjentów móc wszystko dokładnie obejrzeć i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy.
Dzięki uprzejmości pań: Joanny
Sobczyk – Sołowiej i Joanny Salachowskiej dokładnie zapoznaliśmy
się ze specyfiką pracy stomatologa, obejrzeliśmy wszystkie sprzęty, przyrządy i preparaty, poznaliśmy ich zastosowanie oraz dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo
należy dbać o higienę jamy ustnej.
Każdy przedszkolak usiadł też na
fotelu dentystycznym, by przekonać
się, że nie jest on wcale straszny,
a za to bardzo wygodny. Dzięki tej
wyprawie dzieci przekonały się, że
wizyty w gabinecie dentystycznym
mogą być przyjemne oraz, że są niezwykle ważne dla naszego zdrowia.
Kolejnym wydarzeniem, które na

długo zostanie w naszej pamięci
był wyjazd do Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na przedstawienie teatralne „O krasnoludkach
i sierotce Marysi”. Dla niektórych
młodszych dzieci było to pierwsze
tego typu doświadczenie. Zarówno sala kinowa, jak i pełen barw,
świateł i muzyki spektakl wywarły
na wszystkich niezatarte wrażenia.
Dzieci wraz z krasnoludkami i
ubogą sierotką przeżywały ciekawe przygody a często także czynnie
uczestniczyły w akcji przedstawienia, wspólnie z nimi czarując, czy
pilnując dobytku przed złodziejem.
Dzięki tego typu doświadczeniom
dzieci nie tylko miło spędzają czas
ale również nabywają umiejętności właściwego i kulturalnego zachowania się w teatrze i w kinie

oraz uczą się obcować ze sztuką
i wyrabiać swój gust artystyczny.
Po wyjazdach i wycieczkach przyszła pora na to, by także nasza sala
przedszkolna na jeden wyjątkowy
wieczór zmieniła swój charakter.
Aby godnie uczcić koniec karnawału
urządziliśmy w naszym przedszkolu
Bal Karnawałowy. Salę przygotowaliśmy już w dzień ozdabiając ją własnoręcznie wyciętymi kolorowymi
serpentynami, ustawiając stoliki do
poczęstunku i sprzątając zabawki, by
wygospodarować parkiet do tańca.
Zabawa – zgodnie z naszym zwyczajem – odbyła się wieczorem, a
zaproszeni zostali na nią także rodzice oraz rodzeństwo przedszkolaków.
Na balu pojawiły się same znakomite osobistości: Motylki, Wróżki, Różowa Pantera, Batman, Czarownica, Cyganka, Spidermen…
Nad porządkiem imprezy czuwała nasza pani w roli Szeryfa.
Wszyscy – i duzi i mali – bawili się
znakomicie i tańczyli do upadłego.
Niestety, wszystko co dobre szybko
się kończy, toteż wieczór minął nam
w zawrotnym tempie… Trzeba było
wracać do domu, by wypocząć, bo
po przespanej nocy czekał nas kolejny wesoły dzień w przedszkolu!
Jak więc widzicie w naszym Punkcie Przedszkolnym dzieje się bardzo wiele, a jeszcze więcej mamy
w planach na najbliższy czas! Ale
o tym opowiemy innym razem…
Justyna Góralczyk
n – lka SP Lachowo
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Powitanie wiosny
W
piątek 21.marca, uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, na wesoło przywitali wiosnę.
Na tle wiosennej scenografii swoją prezentację rozpoczęli uczniowie
klasy II, którzy pod kierunkiem Pani
Grażyny Gardockiej przygotowali
montaż słowno- muzyczny ukazujący pierwsze zwiastuny wiosny i budzenie się przyrody z zimowego snu.
Następnie w ramach konkursu na
„najciekawszą marzannę” przedszkolaki oraz uczniowie klas I, II i III
zaprezentowali wykonane przez siebie marzanny. Po wręczeniu nagród
dla zwycięskiej klasy do konkursu
przystąpiły klasy IV, V i VI, które to prezentowały swoją wizję mody wiosennej przy rytmach śpiewanych przez
siebie piosenek. Oczywiście najciekawsze i najbardziej kreatywne pomysły zostały nagrodzone. Nie zabra-

kło też żartów i kawałów o tematyce
wiosennej i szkolnej a dla najmłodszych zagadek związanych z wiosną.
Po części konkursowej wszyscy
uczniowie wyszli na boisko szkolne aby dopełnić tradycji i na dobre
pożegnać zimę. Przy ognisku i ze
śpiewem na ustach kolejne klasy

podchodziły i paliły swoje marzanny.
W ten oto sposób zawitała do nas
przepiękna i słoneczna pogoda.
Na koniec w wiosennych nastrojach
wszyscy powrócili do szkoły aby tam
obejrzeć przedstawienie na temat
„Motywowania uczniów do nauki”.
A. Florczykowska.

Tydzień z Internetem w bibliotece
C
zy sześciolatek wie jaki zawód
chce wykonywać w życiu? Co jest
ważne w doborze profesji? O przyszłości, zainteresowaniach i pasjach
dyskutowały dzieci podczas spotkań
pod hasłem „Co ze mnie wyrośnie?”
organizowanych w bibliotekach w
Czerwonem, Borkowie i Lachowie
w ramach międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2014”.
Od poniedziałku do środy dzieci z
zerówek w Czerwonem i Lachowie
oraz drugo i trzecioklasiści w Borkowie poznawali tajemnicze i niecodzienne zawody, w formie warsz-
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tatowej na podstawie atrybutów
rozpoznawali przeróżne profesje.
Interaktywne quizy i gry komputerowe pobudzały uczniów do twórczego
myślenia, wyzwalały w nich pokłady
nieuświadomionej wiedzy. Mamy
nadzieję, że ci młodzi ludzie w przyszłości będą wykonywali pracę, która równocześnie będzie ich pasją.
Organizatorzy dziękują nauczycielom ze szkół w Borkowie, Czerwonem
i Lachowie: Elżbiecie Konstanty, Bogusławie Góralczyk, Justynie Góralczyk za pomoc w organizacji spotkań.
GBP w Czerwonem
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10 medali dla naszych zawodników
Z sukcesami powrócili zawodnicy reprezentujący Klub Taekwondo Olimpijskiego działający przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie z zawodów o
Mistrzostwo Miasta Białegostoku rozegranych w sobotę 29.03.2014. Nasi
zawodnicy przywieźli aż 10 medali!

O

rganizatorem imprezy było Białostockie Stowarzyszenie Taekwondo i Systemów Obronnych oraz
Urząd Marszałkowski. Turniej po raz
pierwszy znalazł się też w kalendarzu
imprez Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Uczestniczyło w
nim ok. 80 zawodników z Białegostoku, Łomży, Kolna, Olecka, Piszu.
W rozegranym turnieju sprawnościowym złoty krążek wywalczył
Falkowski Szymon (Kolno), srebro
przywieźli: Olender Bartłomiej (Rupin) i Sadowski Jakub (Czerwone).
Brąz wywalczyli: Olender Anielka (Rupin), Falkowska Weronika

(Kolno) i Sielawa Patryk (Zabiele).
W kategorii walk m-3 Mistrzem
Białegostoku został Sadowski Jakub
a w-ce mistrzostwo przypadło Weronice Falkowskiej, Szymonowi Fal-

Ocalić od zapomnienia
W
ramach projektu edukacyjnego pt. „Ocalić od zapomnienia
- śladami Żydów polskich” 10 kwietnia w gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu zorganizowano wycieczkę, której zadaniem
było przybliżenie uczniom historii i
kultury mieszkających w Polsce Żydów.
Pierwszym punktem programu
było zwiedzanie Muzeum Walki
i Męczeństwa w Treblince. Tutaj
uczestnicy wycieczki obejrzeli zdjęcia i filmy przybliżające tragiczną
historię miejsca, w którym w okresie II wojny światowej dokonywano
zagłady Żydów przywożonych tu z
wielu polskich i europejskich
miast. Szczególne wrażenie
na uczniach zrobiła makieta
obozu szczegółowo przedstawiająca rozmieszczenie
poszczególnych budynków,
komór gazowych oraz krematoriów. Poznawszy historię miejsca, uczestnicy udali
się na zgliszcza obozu pracy
stanowiącego część obozu
w Treblince, później zaś do
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obozu zagłady, w którym gazowano i
palono Żydów. I choć dawne miejsce
eksterminacji zostało zniszczone
przez zacierających ślady nazistów,
są tu ogromne kamienie odwołujące
się do tradycji żydowskiej i upamiętniające zamordowanych. Szczególne wrażenie robi kamień z napisem:
„Janusz Korczak i dzieci” postawiony
na pamiątkę tragicznej śmierci wielkiego pisarza i jego podopiecznych
z sierocińca w getcie warszawskim.
W hołdzie wszystkim zmarłym w Treblince uczniowie zapalili znicze.
Kolejnym punktem wycieczki było
zwiedzanie XIXw. Synagogi Nożyków
w Warszawie. Tu uczniowie mieli

kowskiemu i Bartłomiejowi Olender.
Celem zawodów był rozwój psychofizyczny dzieci aktywnie trenujących taekwondo oraz promocja aktywnego stylu życia.
trener Tomasz Myśliński

okazję podziwiać odnowione wnętrze budynku, a także posłuchać o
elementach religii i kultury żydowskiej.
Ostatni punkt wycieczki to projekcja filmu pt. „Noe: wybrany przez
Boga”, która, w niewielkim stopniu,
bo film nie odczytuje historii Noego
w sposób dosłowny, ale jednak odnosiła się również do żydowskiej religii.
Wycieczka była zwieńczeniem projektu realizowanego przez cały rok
szkolny przez czworo uczniów klasy
II gimnazjum: Klaudię Smakę, Weronikę Kalinowską, Huberta Zajka
i Marka Olszaka pod kierunkiem
nauczycieli – Elżbiety Kalaty i
Barbary Lemańskiej.
Wycieczka została dofinansowana ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie
Narkomanii na rok 2014, za co
serdecznie dziękujemy.
E. Kalata
n-l ZSS w Zabielu
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Strażacy ochotnicy się szkolą
P
o raz pierwszy strażacy ochotnicy z jednostek OSP w gminie
Kolno mieli możliwość uczestniczenia w kursie dla operatorów pilarzy do drewna. Zajęcia praktyczne
odbyły się w Leśnictwie Lachowo.
Kurs dla 20 strażaków sfinansowała w większości gmina Kolno, strażacy pokrywali niewielką częściową
dopłatę. Umiejętności zdobyte w
trakcie kursu przydadzą się nie tylko
w trakcie działań podejmowanych
przez strażaków ochotników, ale
też w gospodarstwach domowych.
Jak większość szkoleń tak i to
składało się z części teoretycznej i
praktycznej. Strażacy m.in. ćwiczyli sposoby pracy z pilarką, poznali
techniki ścinki drzew. Po zakończeniu szkolenia każdy strażak
wie już jak należy nacinać drzewo,
by położyło się w określonym kierunku. Szkolenie prowadziła firma
Godlas z powiatu zambrowskiego.
Kurs pilarza to nie jedyne szkolenie, w jakim uczestniczyli ostatnio
strażacy ochotnicy z gminy Kolno.
W dniach od 5 do 16 marca dwudziestu strażaków przeszło szkolenie na kursie szeregowych II etap.
Kurs zakończony był egzaminem w
komorze dymowej, który odbywał się
w ośrodku szkoleniowym w Łapach.
Na początku kwietnia kolejna grupa strażaków ochotników uczestniczyła w kursie szeregowych I etap w
Komendzie Powiatowej PSP w Kolnie.

OGŁOSZENIE
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