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Z działalności Wójta
Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno
od 31 marca
do 30 kwietnia 2014 r.

Pomnik Jana Pawła II w Kolnie
>> str.5

Posiedzenie zarządu wojewódzkiego OSP
>> str.6

10 lat w UE - gmina Kolno się zmienia
>> str.10-11

Spotkania z pasją w bibliotece
>> str.15

W okresie
od ostatniej
sesji wydałem
8 zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał Rady
Gminy Kolno
- przyjęcia regulaminu udzielenia
zamówień publicznych na dostawy,
usługi i roboty budowlane o wartości
nie przekraczającej 30 000 euro
- powołania stałej komisji przetargowej i zatwierdzenia regulaminu prac
stałej komisji przetargowej
- zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przez
Gminę Kolno w ramach PROW na lata
2007 - 2013
- ustalenia zasad organizacji pracy
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolno oraz
trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny
2004/2015
- powołania komisji konkursowej do
oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia
dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
- ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu szkolenia dzieci
i młodzieży
Ponadto w okresie między sesjami:
1. Przeprowadziłem zebranie wiejskie we wsiach: Kolimagi i Gietki celem poinformowania mieszkańców o

rozpoczętej budowie sieci wodociągowej w tych miejscowościach oraz
kosztach i zasadach podłączenia się
do nowego wodociągu. Zebranie przeprowadziłem również w Koźle i Wincencie, również w związku z planami
budowy nowej sieci wodociągowej we
wsiach Waszki - Górszczyzna - Kozioł
oraz Wincenta. W związku z powyższym pragnę podziękować sołtysom i
radnym, którzy przyczynili się do zorganizowania spotkań.
2. Przeprowadziłem zebrania wiejskie we wsiach Truszki Patory i Kiełcze
Kopki. Celem spotkań było podjęcie
uchwał w sprawie sprzedaży działek
gminnych położonych w tych miejscowościach.
3. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na
wykonanie budowy oświetlenia ulicznego we wsi Glinki. W tym zakresie
podpisałem umowę z wykonawcą i
przekazałem plac budowy wykonawcy
robót.
4. Rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie odwodnienia drogi we wsi Czerwone. Wykonawcy przekazałem również plac budowy. Rozpoczęcie prac
planowane jest na początku maja.
5. Ogłosiłem zapytanie ofertowe i
podpisałem umowę na wykonanie
projektów zagospodarowania placów
zabaw dla dzieci we wsiach Czerwone, Zabiele, Lachowo.
6. Złożyłem w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie ze
środków UE budowy sieci wodociągowej we wsiach Kozioł, Waszki, Górszczyzna i Wincenta.
7. 24 kwietnia w Zabielu odbyło się
posiedzenie zarządu wojewódzkiego
Z OSP w Białymstoku. Chcę przekazać
radnym gratulacje, jakie otrzymaliśmy
od członków zarządu za remonty wiejskich świetlic.
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
Na sesji Rady Gminy Kolno w dniu 30
kwietnia radni podjęli kilka uchwał
oraz zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności OSP oraz jednostek
podległych.

R

adni podjęli uchwały:
- w sprawie zmian wieloletniej
Prognozy finansowej Gminy Kolno
na lata 2014 - 2024
- w sprawie zmian w budżecie gminy
Kolno na 2014 rok
- w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
do świadczenia wysokiej jakości
usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym
- w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt
na terenie Gminy Kolno.
Radni przyjęli sprawozdania z działalności za 2013 rok
- Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

- programu współpracy Gminy Kolno
z organizacjami pozarządowymi
- Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- komendanta Miejsko -Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kolnie
- Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle
Wójt Tadeusz Klama podziękował
wszystkim za przygotowanie i przedstawienie sprawozdań, niektóre były
multimedialnymi
prezentacjami,
oraz za całokształt prac wykonanych
w minionym roku.
Gościem na sesji był Krzysztof

Rafałowski, kierownik kolneńskiego
oddziału Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, który w formie prezentacji przedstawił zebranym informacje dotyczące naboru
wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 ( więcej
o zasadach przyznawania pomocy w
ramach tego działania na str. 7 Gazety Gminnej).
Na ostatniej sesji radna Katarzyna Radzikowska złożyła wniosek o
odwołanie z funkcji przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych radnego
Jana Pieklika.

Przebudowa odwodnienia w Czerwonem
W
części miejscowości Czerwone mieszkańcy mieli problem
z wodą, która zalewała ich posesje
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oraz drogę. Teraz to się zmieni, ponieważ Gmina Kolno zainwestowała
w przebudowę istniejącego tu syste-

mu odwadniania.
Dotychczas woda odprowadzana
była za pomocą rowów przydrożnych,
przepustem pod drogą krajową i dalej rowem melioracyjnym.
Przebudowa systemu odwadniania tego terenu zakłada m.in. ponowne profilowanie istniejących rowów, wyprofilowanie poboczy dróg,
wymianę przepustów pod drogami
i wjazdami na posesje, wymianę 2
wpustów ulicznych zlokalizowanych
na skrzyżowaniu z drogą krajową
oraz budowę odcinka kanału deszczowego odprowadzającego wody
opadowe i roztopowe z drogi gminnej
i przyległych posesji do istniejącego
przepustu pod drogą krajową nr 63.
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Drogi w budowie

Z

akończyła się budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Glinkach. Nowe oświetlenie uliczne
zbudowane zostało wzdłuż drogi gminnej. Zleceniodawcą i inwestorem budowy był Urząd Gminy Kolno.
W ramach inwestycji zamontowano pięć lamp i zbudowano linię napowietrznego oświetlenia ulicznego o
długości 175 m. Ten odcinek linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze w Glinkach został wykonany zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez
Zakład Sieci Łomża. Koszt inwestycji to 16 tys. 605. zł

T

rwają budowy dróg gminnych w kilku miejscowościach.
W niektórych przebudowywany jest układ komunikacyjny w centrum, co może chwilowo utrudniać codzienność mieszkańcom. Warto jednak cierpliwie przeczekać
czas budowy, by po zakończeniu inwestycji poruszać się
po komfortowych i bezpiecznych asfaltowych odcinkach.
Przypomnijmy, że obecnie w gminie budowanych jest
kilka odcinków dróg m.in. w miejscowościach Truszki
- Patory, Koziki - Olszyny, Lachowo - Kossaki, Borkowo Wścieklice i Wszebory.
Łączny koszt tych drogowych inwestycji to ponad 1,8
mln zl z budżetu gminy Kolno.

OGŁOSZENIE

TRUSZKI PATORY

TRUSZKI ZALESIE

KUMELSK
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Papież Polak Jan Paweł II świętym!
2

fot. A.

Konopka

7 kwietnia 2014 r. - to data która
dla wielu stanie się wyjątkowa.
Tego dnia Polak, papież Jan Paweł II
został ogłoszony świętym. Nad uroczystości kanonizacyjne do Rzymu
wybrały się tysiące Polaków, wielu
przeżywało tą chwilę oglądając telewizyjną transmisję.
W Kolnie tego dnia w Kościele pw.
Świętej Anny o godz. 12.30 odprawiona została Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II i
Jana XXIII. Po uroczystej Mszy św.
celebrowanej przez ks. biskupa Janusza Stepnowskiego, odsłonięto i
poświęcono ufundowany przez wiernych pomnik św. Jana Pawła II, który
stanął przy kościele.
Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonali m.in. biskupi, przedstawiciele władz Kolna, powiatu kolneńskiego i gminy Kolno. W niebo wzbiły
się białe gołębie i gromko wyśpiewana Barka.

OGŁOSZENIE
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej na terenie wsi Kiełcze Kopki,
stanowiącej własność Gminy Kolno.

Nr działki i
określenie
L.p.
położenia
nieruchomości
1
2

Powierzchnia (ha)

Nr KW
3

Ogółem

Użytków

4

5

1.

43

LM1L/00025851/1 0,35 ha K - 0,35 ha

2.

92

LM1L/00025851/1 0,40 ha

Lz-PsVI 0,40 ha

Rodzaj
nieruchomości
6
gruntowa
niezabudowana
gruntowa
niezabudowana

Przeznaczenie w
planie
zagospodarowania
przestrzennego
7

Forma sprzedaży Cena nieruchomości
8

9

brak planu

przetargowa

5770,00 zł

brak planu

przetargowa

55590,00 zł

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 01.06.2014 roku do dnia 21.06.2014 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska
Polskiego 20, na stronie internetowej Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Kiełcze Kopki.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie 086 278 9131.

KIEŁCZE KOPKI

LACHOWO

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Posiedzenie zarządu w Zabielu
24 kwietnia w Zabielu odbyło się
posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podlaskiego .

T

ematami posiedzenia Zarządu
były:
- informacja o sytuacji pożarowej
województwa za 2013 rok oraz stanie ochrony przeciwpożarowej województwa
- funkcjonowanie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w
Kolnie
-zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 1023 rok oraz przyjęcie budżetu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP na 2014 rok
- informacja o działalności Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
za 2013 rok
- informacja o przebiegu kampanii
sprawozdawczej w OSP
- program działania Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w 2014
roku
- bieżące sprawy związane z działalnością Związku OSP RP woj. podlaskiego.
W trakcie spotkania członkowie
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z
OSP RP woj. podlaskiego zapoznali
się z prezentacjami multimedialnymi

6

na temat powiatu kolneńskiego oraz
informacjami na temat działalności
Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP.
Z uwagi na fakt, że posiedzenie odbywało się w gminie Kolno
komendant Antoni Lewandowski
przedstawił zebranym informacje o
12 naszych jednostkach OSP i jednostce OSP Kolno. Multimedialna
prezentacja przedstawiała też wyremontowane remizy w naszej gminie,
co spotkało się z uznaniem członków
Prezydium, którzy pogratulowali władzom gminy Kolno takich inwestycji.
więcej na www.gminakolno.pl

WWW.GMINAKOLNO.PL
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ARiMR już przyjmuje wnioski
Od 15 maja do 21 czerwca 2014
r. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski o
przyznanie pomocy z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.
Wsparcie to jest finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013. W tym naborze
ARiMR ma do rozdzielenia ok. 800
mln zł. (...)

Z

asady i warunki udzielania wsparcia młodym rolnikom w tegorocznym naborze różnią się od tych
obowiązujących w ubiegłych latach.
Najważniejszą z nich jest zwiększenie
kwoty pomocy, którą może otrzymać
młody rolnik. Teraz premia wyniesie
100 tys. zł a poprzednim naborze
było to 75 tys. zł. Pozostawiono możliwość skorzystania ze wsparcia na
„Ułatwianie startu młodym rolnikom”
osobom, które prowadziły działalność
rolniczą jeszcze przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, z tym że ten
okres został wydłużony w stosunku do
minionego naboru. Wcześniej młody
rolnik mógł ubiegać się o pomoc także wtedy gdy prowadził samodzielnie
gospodarstwo nie dłużej niż 12 miesięcy, liczone do dnia złożenia wniosku o pomoc, a w tegorocznym naborze jest to aż 15 miesięcy. Dłuższy też
będzie termin na uzupełnienia wykształcenia przez młodych rolników, w
przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej. Dotychczas było tak, że rolnicy,
mieli na uzupełnienie wykształcenia 3
lata od momentu otrzymania decyzji
o przyznaniu wsparcia. Teraz, termin
ten został wydłużony do 3 lat i 9 miesięcy, ale tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. zamknięcia
szkoły do której uczęszczał rolnik. Ta
zmiana dotyczy także beneficjentów
z lat ubiegłych, ale muszą oni udokumentować zaistnienie szczególnych
zdarzeń losowych, które sprawiły, że
wykształcenie zdobyli z opóźnieniem.
ARiMR będzie musiała pracować
szybciej przy rozpatrywaniu wniosków. Do 50 dni zmniejszy się czas jaki
będzie miała Agencja na weryfikację
oraz pełną merytoryczna ocenę złożoWWW.GMINAKOLNO.PL

nych wniosków. Krótszy także będzie
termin pozwalający na dokonanie
przez młodych rolników uzupełnień i
poprawek w złożonych wnioskach o
pomoc. Po otrzymaniu z ARiMR wezwania do usunięcie braków formalnych, będą mieli na to tylko 7 dni.
Dlatego ważne jest, aby młodzi rolnicy
starali się przygotować bardzo starannie i dokładnie swoje wnioski o wsparcie, by uniknąć stresów związanych z
krótkim terminem na wprowadzenie
zmian i poprawek. W tegorocznym
naborze nie będzie limitów finansowych przyznanych poszczególnym województwom, będzie natomiast jedna
koperta finansowa dla całego kraju.
O kolejności przysługiwania wsparcia
zadecyduje liczba zdobytych punktów
przez wnioskujących o uzyskanie premii dla młodych rolników. Będą one
poznawane na podstawie trzech kryteriów: powierzchnia użytków rolnych
- maksymalnie można otrzymać 16
pkt. (im większe gospodarstwo tworzy młody rolnik rozpoczynając swoją
samodzielną działalność tym dostanie
więcej punktów); wykształcenia młodego rolnika - maks. 5 pkt. (im wyższe
wykształcenie tym więcej punktów)
oraz stopy bezrobocia w powiecie, w
którym położone jest gospodarstwo
- maks. 5 pkt. (oznacza to priorytet
dla rolników gospodarujących na terenach na których panuje wysokie
bezrobocie). Warunkiem przyznania
pomocy będzie uzyskanie przez rolnika starającego się o uzyskanie premii,
co najmniej 7 punktów.
Pozostałe zasady przyznawania
wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” nie zostały
zmienione w stosunku do tych, które
obowiązywały w poprzednich naborach wniosków.
Aby uprościć rolnikom złożenie
wniosków o przyznanie pomocy z
działania „Ułatwianie startu młodym
rolnikom” Agencja przygotowała taki
wniosek w wersji elektronicznej, która umożliwia jego szybkie i poprawne
wypełnienie oraz zapisanie wprowadzonych danych. Młody rolnik wypełnia taki wniosek, drukuje go oraz, aby
nie utracić informacji w nim zawar-

tych, może go również zapisać np. na
płycie CD/DVD. To duże ułatwienie dla
rolników, bo w przypadku konieczności dokonania poprawek czy uzupełnień nie trzeba od nowa wypełniać
całego wniosku, tylko wystarczy dokonać zmian w konkretnym miejscu w
zapisanym wcześniej dokumencie. W
Oddziale Regionalnym ARiMR wystarczy złożyć wniosek w wersji papierowej, trzeba tylko pamiętać o tym, aby
go podpisać. Zachęcamy jednak do
dostarczenia wraz z wydrukowanym
wnioskiem także jego wersji elektronicznej zapisanej np. na płycie CD/
DVD. Pozwoli to, po sprawdzeniu przez
pracownika ARiMR zgodności obu
wersji, na zaimportowanie danych
zawartych w elektronicznym wniosku
do systemu informatycznego ARiMR,
co znacznie przyspieszy i usprawni
dalszą jego weryfikację (otwórz wniosek w wersji aktywnej).
Tegoroczny nabór wniosków będzie
już piątym zorganizowanym przez
ARiMR w ramach realizacji PROW
2007 - 2013. Poprzednie zostały przeprowadzone w latach 2008 - 2011.
ARiMR przyznała w ich wyniku blisko
1,6 mld zł wsparcia. Premie ułatwiające start zawodowy trafiły do ponad
23 tys. młodych rolników. Między innymi dzięki takiemu wsparciu Polska
ma najmłodszych rolników spośród
wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Według badań młodzi gospodarze
(do 40 lat) stanowią w państwach
Wspólnoty tylko 7% ogółu rolników,
tymczasem w Polsce ten odsetek sięga aż 13%.
źródło www.arimr.gov.pl
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Z wizytą w Banku Spółdzielczym
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Kard. St. Wyszyńskiego w Janowie w dniu 30.04.2014 r. w ramach działającego SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w
Kolnie odwiedzili siedzibę banku.

W

yjazd zorganizowała pani Beata Górska, opiekun SKO. O
bezpieczeństwo 45 osobowej grupy
uczniów dbały również pani Aneta Roman i pani Bożena Wilińska.
Po przybyciu na miejsce, odwiedzających powitał Zarząd Banku
Spółdzielczego w składzie: prezes
Krzysztof Kajko, wiceprezesi d/s

handlu pan Stanisław Sokołowski
i wiceprezes d/s finansowych pani
Teresa Kozikowska. Towarzyszyła im
pani naczelnik Bogdana Jackiewicz,
która z ramienia banku opiekuje
się działającymi w szkołach SKO.
Pan prezes oprowadził uczniów
po budynku. Opowiedział o celach i zasadach działania instytucji. Uczniowie mieli okazję siedzieć
w fotelach Zarządu i wczuć się
choć przez chwilę w rolę prezesa.
Następnie wszyscy wzięli udział w
konferencji, w czasie której uczniowie zadawali wiele pytań osobom
prowadzącym. Każdy otrzymywał

Sukces ucznia z Lachowa
J
ak co roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła
konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący bezpieczeństwa na wsi. Tym
razem przebiegał on pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się
zuchu do maszyny w ruchu!”.
Do etapu wojewódzkiego konkursu
zgłoszono ponad 2300 prac, z czego
wyłonionych zostało zaledwie kilkanaście w każdej z dwóch kategorii
wiekowych (klasy 0 – III oraz klasy
IV – VI).

8

satysfakcjonującą go odpowiedź.
Pan prezes gorąco zachęcał
wszystkich uczestników spotkania
do korzystania z usług BS w Kolnie,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na
młodzież, aby w przyszłości wspierała polskie inicjatywy gospodarcze.
Każdy uczestnik wycieczki otrzymał
„worek z niespodzianką”. Przy wyjściu z banku wiceprezes Sokołowski zademonstrował uczniom działanie nowoczesnego bankomatu.
Na pamiątkę tego niezwykle miłego spotkania wszyscy uczestnicy
zrobili wspólną fotografię przy wejściu do banku.
Beata Górska

Wśród wyróżnionych znalazła się
praca ucznia klasy II SP Lachowo –
Bartosza Góralczyka.
29 kwietnia 2014r. w Białymstoku
Bartosz w towarzystwie Pani Dyrektor SP Lachowo Jadwigi Filipkowskiej
odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana Mieczysława Kazimierza Baszko gratulacje,
dyplom i upominki.My również serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 		
SP Lachowo
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Kolno.
Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
wadium
nieruchomości zagospodarowania
położenia
KW
(ha)
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
1
2
dz. 68/3 – wieś LM1L/00
Tyszki Łabno 025840/1

3

4

5

6

7

0,3912

gruntowa

Brak planu

3000,00

53.010,00

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 17 czerwca 2014 r. o godzinie 1000.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w
pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 13 czerwca 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.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 15 maja 2014 r.

WWW.GMINAKOLNO.PL

zapraszam do udziału w przetargu
Tadeusz Klama – Wójt Gminy Kolno
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Gmina Kolno rozwija się także
Możliwość realizowania projektów,
które są dofinansowywane z Unii Europejskiej to dla każdego samorządu
szansa na rozwój. My również korzystamy z różnych programów dzięki
czemu powstają nie tylko nowe inwestycje, wzbogacana jest również
oferta edukacyjna, organizowane są
gminne uroczystości czy szkolenia.

N

ajważniejszymi zadaniami realizowanymi przy wsparciu unijnych pieniędzy są budowa nowej
sieci wodociągowej i modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Zabielu
oraz Stacji Uzdatniania Wody w Janowie.

W ramach PROW na lata 2007
- 2013 udało się wyremontować i
wyposażyć kilka wiejskich świetlic w
dużych miejscowościach: Czerwone,
Lachowo, Zabiele, ale też w mniejszych takich jak m.in. Janowo.
Unijne pieniądze pozwalają też na
poprawę standardów kształcenia
poprzez np. doposażenie szkół w
nowoczesne pomoce dydaktyczne
czy sprzęt komputerowy, tworzenie
punktów przedszkolnych, czy organizowanie dodatkowych zajęć dla
uczniów z problemami, ale też dla
wyjątkowo zdolnych. W naszej gminie nie ma szkoły, w której nie byłby
realizowany unijny projekt. Z myślą o

rozwoju najmłodszych w kilku miejscowościach powstają place zabaw.
Unijne pieniądze pozwalają też na
organizowanie warsztatów dla ludzi
wykluczonych społecznie, warsztatów dla młodzieży, czy imprez integrujących środowisko lokalne jak
Noc Świętojańska w Koźle, czy Dożynki Gminne.
Pieniądze z UE umożliwiły też m.in.
rekultywację wysypiska śmieci w
Górskich, czy budowę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.
Przedstawiamy zaledwie kilka
zdjęć z unijnych projektów realizowanych w ramach różnych programów.

Punkt Przedszkolny w Czerwonem

Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody w Zabielu

W latach 2006 - 2014 Gmina Kolno
zrealizowała 50 unijnych projektów
w ramach pokl, prow i ppwow
suma pozyskanych pieniędzy w ramach
dofinansowania to

8 761 588 zł

Nowa sieć wodociągowa w Borkowie

Wyremontowana świetlica i remiza OSP w Janowie

10

Wyremontowana świetlica w Koźle i projekt „Wyrusz z nami w Puszczę”
dzięki któremu mamy pierwszą ścieżkę edukacyjno - rowerową
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dzięki unijnym programom
1 128 092 zł

to wkład gminy w projekty realizowane
w partnerstwie z innymi samorządami:

budowy zakładu unieszkodliwiania od-

padów w czartorii i rekultywacji wysypi-

ska w górskich. wartośc tych projektów:

38 603 485

zł

Zrekultywowane wysypisko w Górskich

fot. arch UM Kolno

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii

Projekt „Tradycja naszym brzmieniem” - młodzi
ludzie z naszej gminy uczyli się śpiewać i grać.

Nowy plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wykowie
Nowe boisko z bieżnią i miejscami dla widowni w Lachowie

Zmodernizowana i wyposażona świetlica w Czerwonem dziś
jest wizytówką Gminy Kolno

Projekt „Droga do zmian” - warsztaty kulinarne

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Uroczysta akademia w Janowie
Początek maja w kalendarzu każdego Polaka obfituje w wielkie wydarzenia historyczne. W czwartek
– 1maja bieżącego roku świętowaliśmy 10 - lecie wstąpienia naszego
kraju do Unii Europejskiej. Piątek –
2 maja to Dzień Flagi Państwowej,
a w sobotę 3 maja obchodziliśmy
223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszystkie te wydarzenia
mają ogromną rangę historyczną.

K

onstytucja 3 maja – uchwalona
3 maja 1791 roku jest ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie
przyjmuje się, że dokument ten był
pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną, spisaną konstytucją.
Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy tzw.
Traktatu akcesyjnego podpisanego
16 kwietnia 2003r. w Atenach, będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej. Jest to wydarzenie, którego
byliśmy naocznymi świadkami. Dostrzegamy, jak zmienia się i pięknieje nasz kraj dzięki członkostwu w UE.
2 maja z kolei obchodzimy Dzień
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to święto stosunkowo młode.
Ustanowiono je w 2004 r. ustawą
Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004.
W naszej szkole te wydarzenia zo-

stały uczczone 5 maja uroczystą akademią. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy czwartej Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie wspomagani przez grupę młodszych i starszych
kolegów oraz koleżanek pod nadzorem pana Marka Szymańskiego.
Scenariusz zawierał wiersze i piosenki o charakterze patriotycznym.
Usłyszeliśmy w wykonaniu uczniów
między innymi piosenkę Nasze polskie ABC i pieśni patriotyczne – Ojczyzna oraz Jak długo w sercach naszych. Całej społeczności szkolnej
została zaprezentowana Animowana

Historyczne wydarzenie

Historia Polski ukazująca przekrój wydarzeń i dziejów od czasów powstania państwa polskiego do momentu
wstąpienia w szeregi Unii Europejskiej. Ważne miejsce w scenariuszu
miały symbole narodowe – flaga oraz
godło państwowe. Na zakończenie
najmłodsi członkowie społeczności
szkolnej – przedszkolacy zaprezentowali wiersz pt. Kto ty jesteś?
Film, jak i występ uczniów obejrzany został w ogromnym skupieniu i
uwadze, a wysiłek nagrodzono gromkimi brawami. Akademia i udział w
niej okazał się dobrą lekcją historii.
Marek Szymański
SP Janowo

K

anonizacja Jana Pawła II to historyczne wydarzenie, nic więc
dziwnego, że w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem z tej okazji przygotowano uroczystość.
- Wielka historia dzieje się na naszych oczach - podkreślał Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Czerwonem.
W uroczystym apelu uczestniczył
również ks. Wojciech Stefaniak, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.
Za przygotowanie akademii odpowiedzialni byli nauczyciele: Agnieszka Zadroga i Maciej Pycia.
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

II 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
nieruchomości zagospodarowania nieruchomości
położenia
KW działki (ha)
budynku (m2)
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

480.000,00

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 24 lipca 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 18.07.2014 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 15 maja 2014 r.
WWW.GMINAKOLNO.PL

zapraszam do udziału w przetargu
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Światowy Dzień Ziemi w Wykowie
Światowy Dzień Ziemi uroczyście obchodziliśmy w Szkole Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie dnia 25
kwietnia 2014r

C

elem obchodów tego święta jest
zainteresowanie jak największej liczby osób sprawami związanymi ze środowiskiem naturalnym
– jego obecnym stanem, ochroną
oraz grożącymi mu niebezpieczeństwami. Szczególnie niebezpieczne
są śmieci, które nadal zamiast do
kontenerów i na wysypiska trafiają do lasów, przydrożnych rowów,
bagienek lub rzek. Tym samym wystawiamy sobie złe świadectwo o
naszej kulturze osobistej i stosunku
do przyrody. Uczniowie naszej szkoły
dużym zaangażowaniem włączają się
do akcji mających na celu odpowiednie traktowanie środowiska. W większości znają i stosują postawy proekologiczne, czego przykładem jest pisany przez
uczniów Ogólnopolski Eko - Test.
Z okazji tegorocznego święta
uczniowie klasy szóstej przedstawili inscenizację „Jaś i Małgosia w
wersji proekologicznej” . Jaś oka-

zał się chłopcem, który nie dbał o
środowisko leśne i nie wiedział, jak
się w nim zachować. Dzięki roztropności Małgosi i karze, jaką zastosowała ekologiczna Baba Flora
– Jaś obiecał, że jego zachowanie
ulegnie zdecydowanej poprawie.

Młodsi uczniowie dowiedzieli się
jak żyć w przyjaźni z naturą. Wygłoszone hasła, zaśpiewane piosenki,
bogaty wystrój sceny i oprawa muzyczna uświetniły całość uroczystości.

oszedłeś za nim - wiersz
autorstwa Patrycji Banach, uczennicy klasy VI
Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zrobił
wrażenie na jurorach XV
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastyczno - Literackiego
poświęconego Marszałkowi
Józefowi Piłsudskiemu i Legionom Polskim. Jego autorka otrzymała wyróżnienie.
W tym roku liczba uczestników konkursu organizowanego przez Związek Piłsudczyków była rekordowa - do
etapu szkolnego przystąpiło
1645 uczniów z czego do
etapu ogólnopolskiego zakwalifikowano 797 prac.
Uroczystość zakończenia
konkursu i wręczenia na-

gród była częścią centralnych obchodów 79. rocznicy śmierci Józefa
Piłsudskiego 12 maja w Warszawie.
Patronat Honorowy nad konkursem objęła m.in. pani Karolina Kaczorowska, małżonka śp. Ryszarda
Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej oraz rodzina Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W Warszawie Patrycji towarzyszyli
mama i pan Jacek Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem.
Zgodnie z programem obchodów
delegacja z Czerwonego uczestniczyła we mszy św. w Archikatedrze
Św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
a następnie w apelu pamięci pod
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Piłsudskiego, gdzie
złożyli kwiaty oraz w ceremonii złożenia wieńców na Grobie Nieznanego
Żołnierza.

Wyróżnienie dla Patrycji
P

14

E. Bernatowicz

więcej na www.gminakolno.pl
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Spotkania z pasją w bibliotece
W
zdrowym ciele zdrowy duch
- pod takim hasłem odbyło się w czwartek 8 maja 2014r.
kolejne interaktywne spotkanie z
cyklu ,,Spotkania z pasjami” realizowane przez Fundację Orange.
Gościem spotkania była Pani
Urszula Szczurek, pełna energii
75 - letnia instruktorka fitness. Zachęcała widzów do aktywności fizycznej poprzez zapisywanie się
na różne kursy organizowane w
pobliżu miejsca naszego zamieszkania, bądź samodzielne ćwiczenia
w domu z wykorzystaniem płyt CD
z gotowymi instruktażami ćwiczeń.
Po zakończonej transmisji, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem zgromadzone panie i bibliotekarki rozmawiały o aktywności ruchowej. Uczestniczki spotkania wykazały się znajomością tematu, ponieważ
część z nich aktywnie od marca br.
uczestniczy w zajęciach zumby.

Na kolejne ,,Spotkania z pasjami”
pod hasłem ,,Jak dobrze wyglądać?”
zapraszamy 22 maja 2014r. o godz.
11.00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.Następne spotkania odbęda się 5 i 26 czerwca 2014r.

Zajęcia otwarte w Lachowie
1
0 kwietnia 2014r. przedszkolaki
z Punktu Przedszkolnego Lachowo wraz ze swoją panią zaprosiły
rodziców na zajęcia otwarte. Tematem przewodnim zajęć była Wielkanoc. Wcześniej, nie zdradzając
szczegółów, przygotowywaliśmy się
z wielkim zapałem do planowanej
niespodzianki: ćwiczyliśmy wiersze,
piosenki i tańce. Na nasze zajęcia
zaprosiliśmy również Panią Dyrektor
SP Lachowo Jadwigę Filipkowską i
specjalnego gościa – Panią Krystynę Bazydło.
Rodzice oczywiście
nie zawiedli nas i z
ochotą przybyli do naszego przedszkola. Zajęcia rozpoczął mały
występ artystyczny w
wykonaniu dzieci, które
poprzez wiersze, piosenki i tańce przypomniały nam ze szczegółami wszystkie zwyczaje
wielkanocne: palemki,
pisanki, święconkę, rezurekcję, świąteczne
WWW.GMINAKOLNO.PL

śniadanie, dawny zwyczaj chodzenia
z kogucikiem i oblewania się wodą
w Śmigus – Dyngus. Po części artystycznej na dzieci czekały zagadki
sprawdzające ich wiadomości dotyczące świąt. Ponieważ wszyscy odpowiadali bezbłędnie, zostali nagrodzeni nie tylko gromkimi brawami ale
także słodkimi upominkami w postaci czekoladowych zajączków i jajek.
Podczas dalszej części zajęć zaprosiliśmy wszystkich na zajęcia

praktyczne – kurs robienia palemek
wielkanocnych z krepiny i bukszpanu
pod czujnym okiem naszego gościa
– Pani Krystyny Bazydło. Wraz z rodzicami i dziećmi mogliśmy spróbować swoich sił w tworzeniu kwiatów
z krepiny, co okazało się przyjemnym
aczkolwiek bardzo pracochłonnym
zadaniem. Przez cały czas towarzyszył nam jednak dobry humor, a niektórzy rodzice zobowiązali się nawet
wykonać pracę domową ;). Dzięki ich
pracowitości i ogromnemu
zaangażowaniu Pani Krystyny każdy wrócił do domu
z przepiękną palemką!
Dziękujemy serdecznie naszemu specjalnemu gościowi oraz wszystkim przybyłym
rodzicom. Mamy nadzieję,
że przygotowane zajęcia
okazały się miłą odmianą od
codziennych obowiązków a
także okazją do nauczenia
się czegoś nowego i umacniania więzi rodzinnych.
Justyna Góralczyk
n-lka SP Lachowo
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Wycieczka do Warszawy
W
dniu 25 kwietnia 2014 r.
uczniowie kl. I - III wyjechali
na wycieczkę do Warszawy, która była częściowo finansowana
ze środków Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Uczniowie
zwiedzali
Zamek
Królewski. Przewodnik w ciekawy sposób zapoznał uczniów
z historią Polski i zamku.
Potem dzieci spacerowały po Starym Mieście. Podziwiały zabytkowe
kamienice i Warszawską Syrenkę.
Ze Starego Miasta uczniowie przemieścili się na Stadion Narodowy. Z
tarasu widokowego mieli okazję podziwiać nowoczesny obiekt sportowy.
Ostatnim punktem wycieczki był
Warszawski Ogród Zoologiczny.
Uczniowie oglądali dzikie zwierzęta i

podziwiali egzotyczne rośliny. Pobyt
w zoo był uatrakcyjniony pobytem
na placu zabaw .

Nietypowe lekcje
2
5 kwietnia 2014 r. o godz.8.00
uczniowie kl.IV-VI Szkoły Podstawowej w Zabielu wyruszyli na edukacyjną wycieczkę do Olsztyna. Wiadomość o tym, że odbędą się wszystkie
lekcje, wywołała wśród nich pewne
poruszenie. Jednak te nietypowe zajęcia, jak się później okazało, bardzo
im się podobały.
Pierwszym przystankiem było Planetarium, gdzie uczniowie uczestniczyli w projekcji dydaktycznej „Słońce kompasem, zegarem i kalendarzem” prowadzonej na żywo przez
astronoma. To była lekcja przyrody,
którą przyjęli z entuzjazmem.

Historia, język polski i plastyka odbyły się w Muzeum Warmii i Mazur.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie
grupy. Pierwsza brała udział w zwiedzaniu zamku. Pani przewodnik bardzo pięknie opowiadała o tym miejscu. Poznaliśmy wiele ciekawostek
o naszym wspaniałym astronomie
Mikołaju Koperniku oraz zobaczyliśmy na obrazach, kto przebywał
w zamku. Uczniowie zrozumieli też,
jak ważna jest umiejętność przekazywania informacji. Druga grupa
uczestniczyła w warsztatach „Turniej
rycerski”, które przybliżyły uczniom
dawne obyczaje, modę i ćwiczenia

Dzieci do domów wróciły zmęczone, ale pełne wrażeń.
		

Nauczyciel SP w Lachowie
Katarzyna Milewska

rycerskie. Sami przekonali się, że
bycie rycerzem nie było takie proste.
Uczestnicy warsztatów przymierzali
elementy strojów, rzucali podkową
do celu, strzelali z kuszy i katapulty
oraz ćwiczyli najazd na Saracena,
czyli sztukę walki kopią. Potem nastąpiła wymiana grup.
Najbardziej oczekiwany punkt wycieczki, to wizyta w Centrum Bowlingu. Tu poznaliśmy zasady gry w kręgle, a w ramach projektu „Trzymaj
formę” odbył się turniej klas.
By szybko zregenerować siły, poszliśmy do McDonald’s , gdzie oprócz
konsumpcji każdy ćwiczył rachunek
pamięciowy.
W drodze powrotnej dzieciom towarzyszyła radość i muzyka (głośne
śpiewy).
Choć było tyle zajęć, dzieci domagały się szybkiej powtórki.
Ten edukacyjny wyjazd odbył się
ze wsparciem finansowym ze środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Nauczycielki ZSS w Zabielu
L. Banach, B. Bohuszko, M. Sosnowska
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Sukces recytatorek z Czerwonego
Patrycja Banach zajęła I miejsce,
a Wiktoria Jermacz miejsce II w finale XII Edycji Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych dla
Gimnazjów i Szkół Podstawowych
zorganizowanego przez Bibliotekę
Publiczną Gminy Łomża z siedzibą w
Podgórzu.
egoroczna edycja przebiegała
pod hasłem „ … i powstała z popiołów - I i II wojna światowa w literaturze polskiej”. Laureatki do konkursu przygotowała Iwona Bielamowicz
- nauczyciel Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem.
W zmaganiach konkursowych 23
kwietnia br. naszą gminę reprezentowali Wiktoria Jermacz i Patrycja
Banach z SP Czerwone oraz Karolina Niedziołka z SP Janowo i Damian
Patalan z SP Borkowo. Uczniowie
do Podgórza udali się pod opieką
Teresy Skrodzkiej - dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem,
by zmierzyć się z recytatorami z powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego
i zambrowskiego.
Patrycji, Wiktorii i pani Bielamowicz gratulujemy!

T

Gminne eliminacje
W pełnym nostalgii i zadumy nastroju, w eliminacjach gminnych konkursu, 12
recytatorów klas III – VI ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem i Janowie
prezentowało poezję czasów wojny i okupacji przed komisją konkursową w składzie: Bożena Kowalewska - dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie,
Barbara Siwik – solistka zespołu „Czerwieniacy” oraz Kazimierz Koter – instruktor
teatralny, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Zmagania recytatorów zakończyły
się następującym werdyktem komisji:1.Wiktoria Jermacz – SP Czerwone, 2. Patrycja Banach – SP Czerwone 3. Karolina Niedziołka – SP Janowo oraz Damian Patalan – SP Borkowo Równocześnie osoby te zostały wytypowane do reprezentowania
gminy Kolno w finale konkursu, który odbędzie się 23 kwietnia 2014 r. w Podgórzu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody, które zakupiono ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 rok, za co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy dziękują nauczycielom: Iwonie Bielamowicz – SP Czerwone, Beacie Szewczyk – SP Borkowo
oraz Anecie Roman i Bożenie Wilińskiej – SP Janowo za przygotowanie uczniów do
konkursu.
więcej na www. gbp.gminakolno.pl

Barbara Sielawa

Warsztaty twórczego myślenia
N
auka w codzienności – ciekawostki świata natury – pompowanie wyobraźni” pod takim zagadkowym hasłem odbyło się 9 kwiet-

nia 2014 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem spotkanie
uczniów klas I i II Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w

Czerwonem z autorem książek dla
dzieci i popularyzatorem kreatywnego myślenia Michałem Zawadką.
Podczas spotkania dzieci dowiedziały się m.in. o tym, że przedmioty
takie jak koparka, rzep czy dobrze
znany suwak powstały w wyniku
podglądania przez człowieka przyrody. Uczniowie weszli w rolę konstruktorów i wypełniając uważnie
polecenia prowadzącego zajęcia,
stworzyły własne papierowe minirakiety odrzutowe. Przy okazji nauczyły
się, że „błąd nie jest porażką, a jedynie kolejnym krokiem do sukcesu” i oby ta myśl poparta twórczym
myśleniem zawsze towarzyszyła im
w życiu. Dziękujemy nauczycielkom
SP w Czerwonem Ewie Ciołkowskiej i
Grażynie Gardockiej za pomoc w organizacji spotkania.
Ewelina Dębek

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Sacrum w obiektywie
I miejsce – Justyna Kopacz

I miejsce – Tadeusz Góralczyk

Do dnia 16 kwietnia 2014 r. do
siedziby organizatora Konkursu Fotograficznego „Sacrum w
obiektywie”, tj. Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu, wpłynęło 6 prac.
Członkowie Komisji Konkursowej w składzie:
- Ks. Stanisław Śliwowski, przewodniczący,
- Aleksandra Szyc - Kaczyńska,
członek,
- Ewa Kiełczewska, członek
po posiedzeniu w dniu 30 kwietnia br postanowili przyznać nagrody następującym autorom zdjęć:
w kategorii open:
I miejsce – Tadeusz Góralczyk
II miejsce – Tomasz Chutkowski
III miejsce – Jolanta Góralczyk

III miejsce – Jolanta Góralczyk

w kategorii – gimnazjum:
I miejsce – Justyna Kopacz
Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama. Wszyscy uczestnicy otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrodzone zdjęcia
zostały opublikowane na stronach internetowych
Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu – www.
zsszabiele.edupage.org oraz Gminy Kolno – www.
gminakolno.pl Autorm zdjęć gratulujemy!

REKLAMA

II miejsce – Tomasz Chutkowski
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