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Z ŻYCIA URZĘDU I RADY GMINY

SPIS TREŚCI

Radny, którego będzie brakować…

U

chwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu zmarłego
radnego Krzysztofa Baczewskiego podjęli na ostatniej sesji Radni
Gminy Kolno. Zanim jednak rozpoczęły się obrady minutą ciszy
uczczono pamięć kolegi.
Śp. Krzysztof Baczewski radnym był od 1994 roku, czyli
w zasadzie od początku istnienia gminy Kolno, która jako
samodzielna jednostka samorządu terytorialnego funkcjonować
zaczęła w 1992 roku.
Gminne pięciolatki w przedszkolu
str.4
wójt gminy Kolno.

- Był oddany rodzinie i mieszkańcom gminy, których reprezentował
w radzie. Pracowity, szczery, spokojny i ceniony za ten sposób
bycia. Będzie nam go brakowało – podkreśla Tadeusz Klama,

W radzie gminy był członkiem komisji praworządności, oświaty i spraw społecznych.

Nowe drogi w gminie
			
str.5

- Z każdej sytuacji widział wyjście, które satysfakcjonowałoby wszystkie strony. Jego powiedzenie,
które wryło mi się w pamięć to „(…)chłopy dogadać się trzeba”. Nie palił za sobą mostów, jak
dał słowo to go dotrzymywał – wspomina Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy. – Był
wybitnym mieszkańcem Borkowa, wysoko ustawił poprzeczkę. Bardzo dużo też zrobił dla tej
wsi. Jego oczkiem w głowie była szkoła.
Przez wiele lat Krzysztof Baczewski pełnił funkcję sołtysa wsi Borkowo. Nieodżałowany
społecznik, przyjaciel Szkoły Podstawowej w Borkowie, aktywny uczestnik życia publicznego
został pochowany 29 września br. Żegnała go rodzina i bardzo wielu przyjaciół. W ostatniej
drodze towarzyszyli mu m.in. radni gminy Kolno, pracownicy Urzędu Gminy Kolno, sołtysi,
mieszkańcy Borkowa.

Zasłużona emerytura
Pierwsze święto kukurydzy w
Czerwonem
str.7

Sześcioletnie pierwszaki w Zaskrodziu
str.9
20 października 2009 roku odbyła się uroczystość, związana z odejściem na zasłużoną
emeryturę inspektor Heleny Gromadzkiej, wieloletniej pracownicy Referatu Organizacyjnego i
Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Kolno.

Wybory uzupełniające
Piątka naszych zawodników na
medal
str.15

Wojewoda podlaski wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kolno. Odbędą się one 17 stycznia 2010 roku. Jednego radnego, który w Radzie Gminy Kolno
zastąpi zmarłego Krzysztofa Baczewskiego, wybierać będą wyborcy w okręgu wyborczym nr
6 (Borkowo).
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Mistrzowie ortografii

Strażacy ochotnicy z wizytą u wicewojewody

Karolina Banach, uczennica V
klasy Szkoły Podstawowej w
Zabielu otrzymała wyróżnienie
w VII Powiatowym Konkursie
Ortograficznym
„Mistrz
Ortografii 2009”. W konkursie
organizowanym przez Marię
Czyż,
nauczycielkę
języka
polskiego w Szkole Podstawowej
w Lemanie i przy współpracy z
Kolneńskim Ośrodkiem Kultury i
Sportu uczestniczyło w tym roku
63 uczniów z 21 szkół z powiatu
kolneńskiego. Zakup nagród dla
laureatów dofinansował m.in.
wójt gminy Kolno. Bezbłędnie
dyktando napisała w tym roku
Joanna Ramotowska ze Szkoły
Podstawowej w Stawiskach

Bal seniora
Seniorzy z gminy Kolno,
którzy uaktywnili się dzięki
projektowi
realizowanemu
w czterech wsiach w ramach
Poakcesyjnego
Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich,
postanowili zorganizować zabawę
andrzejkową.
Pełen atrakcji
wieczór odbędzie się w Karczmie
w Zabielu 26 listopada br. Będą
zabawy integracyjne, andrzejkowe
i dużo dobrej muzyki . Seniorom
i zaproszonym gościom życzymy
dobrej zabawy!

Sukces „ATENY”
Redaktorzy szkolnej gazetki o
takim właśnie tytule otrzymali
nagrodę za zajęcie II miejsca
w IX Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu na najlepiej redagowaną gazetkę szkolną organizowanego przez Tygodnik
Kontakty i TWP w Łomży.
Gazetka „ATENA” powstaje w
Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie.
Na sukces zapracowały: Ewa
Wykowska, Aleksandra Kordal
(ucz. kl. VI ) oraz Anna Podsiad i
Elwira Patalan ( obecnie ucz. I kl.
Gimnazjum w Zabielu) i opiekun
– Beata Szewczyk. Zbieranie
informacji i pisanie artykułów
stało się dla uczniów inspiracją do
samorealizacji oraz odkrywania
w sobie licznych talentów. Kto
wie, być może któreś z nich
wybierze w przyszłości zawód
dziennikarza? Redaktorom i
opiekunce gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!

Szereg
ważnych
tematów
związanych z działalnością jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych poruszali
w trakcie spotkania z Wojciechem
Dzierzgowskim, wicewojewodą podlaskim
strażacy ochotnicy z gminy Kolno. Wraz z
wójtem gminy Tadeuszem Klamą pojechali
do Białegostoku, by porozmawiać też
o Krajowym Systemie Ratowniczo –
Gaśniczym.
W gminie Kolno działa 13 jednostek
OSP. Dwie z nich z Czerwonego i Lachowa
włączone są do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
- Gmina Kolno jest rozległa i jest potrzeba
włączenia jeszcze jednej jednostki OSP do tego
systemu – podkreśla Antoni Lewandowski,
Komendant Miejsko - Gminny OSP
Kolno. – Dlatego prosiliśmy wicewojewodę
podlaskiego o poparcie wniosku włączenia
do KSRG jednostki OSP w Zabielu.
Decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego właśnie jednostki
z Zabiela podjęto nie tylko dlatego, że na
terenie jej działania znajdują się dwie drogi

Jesień w poezji

Od 23 października do 25 listopada
trwa gminny konkurs recytatorski
„Jesień w poezji” organizowany
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kolnie z siedzibą w Czerwonem
oraz jej filie.
Celem
konkursu jest rozwijanie
zdolności recytatorskich i
zainteresowanie dzieci poezją.
Adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalistów. Przez
trzy tygodnie dzieci spotykać się będą
w bibliotekach, by przygotować się do

o dużym natężeniu ruchu: krajowa droga
nr 61 Warszawa – Kolno – Pisz i droga
wojewódzka nr 647 Stawiski – Kolno –
Myszyniec. Ważne jest też to, że ta jednostka
dysponuje odpowiednim sprzętem, a przede
wszystkim odpowiednio wyszkolonymi
strażakami.
OSP w Zabielu liczy 35
czynnych członków, z czego w grupie
wiekowej od 18 do 50 lat wyszkolonych jest
28. Sześciu ratowników przeszło szkolenie z
zakresu ratownictwa medycznego, czterech
posiada uprawnienia do używania aparatów
powietrznych ochrony dróg oddechowych
i dwóch przeszło szkolenia nurków. OSP
w Zabielu ma samochód pożarniczy
typ Mercedes 1019 GBA 2, 6/16 oraz
niezbędny sprzęt armatury wodnej i sprzęt
specjalistyczny. Na wyposażeniu jednostki
jest między innymi: sprzęt ratownictwa
medycznego – deska ortopedyczna, aparaty
ochrony dróg oddechowych, radiostacje,
agregat prądotwórczy, mundury polowe/
koszarowe i obuwie, pompa pływająca
typu Niagara. Ponadto w Zabielu działa
też żeńska drużyna licząca 12 członkiń oraz
młodzieżowa drużyna pożarnicza składająca
się z dziesięciu chłopców.

eliminacji
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środowiskowych,
które
odbędą się 18 listopada
w
poszczególnych
bibliotekach. Z eliminacji
środowiskowych
po
3
laureatów
z
poszczególnych
kategorii przejdzie do
eliminacji gminnych. Finał
konkursu zaplanowano na 25
listopada. Odbędzie się w głównej
siedzibie biblioteki w Czerwonem.
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Gminne pięciolatki poszły do przedszkola
Lubię
tu
przychodzić,
podobają mi się zabawki, koleżanki i
koledzy – mówi pięcioletnia Milenka
Trzonkowska z Kowalewa jedna z 20
dzieci, które od września uczęszczają
do zespołu wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej w Lachowie.
Trzeciego listopada maluchy wspólnie
z rodzicami przeżywały uroczystość
otwarcia placówki. Gośćmi byli Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno,
Józef Wiśniewski,
dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek
Oświatowych
w
Kolnie,
Wojciech
Bogdański,
radny
gminy
Kolno.

wychowania przedszkolnego i punktów
przedszkolnych.
Dużym
wysiłkiem
organizacyjnym i finansowym w gminie
Kolno stworzono trzy takie miejsca.
Przedszkolaki uczęszczają nie tylko
do Lachowa, ale też do Zabiela. Punkt
przedszkolny już wkrótce ruszy również
w Czerwonem, gdzie na potrzeby
przedszkolaków

kilka razy w tygodniu, bo nie jest to takie
uciążliwe dla rodzica, a dziecko zdąży się
stęsknić – uważa Wioletta Trzonkowska,
mama Milenki. – Moja córka jest bardzo
zadowolona i ja też.

-To duży krok na
drodze
edukacji
tych dzieci – podkreślił Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno.
– Dla mnie i radnych gminy tworzenie
tego typu miejsc edukacji dla
najmłodszych to sprawa priorytetowa.
Sukcesem jest, że z 90 pięciolatków z
całej gminy zaledwie osiem nie skorzysta
z oferty edukacyjnej przygotowanej
właśnie z myślą o najmłodszych. Gmina
wykorzystała nowe możliwości, które
dała nowelizacja rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania. Te nowe
formy to właśnie organizowanie zespołów

wyremontowano
i
przystosowano
budynek
tuż
przy
Szkole Podstawowej. Zajęcia dla
najmłodszych w gminie Kolno są
nieodpłatne. W Lachowie dzieci na
zajęcia dowożone są trzy razy w tygodniu.
Pracuje z nimi Justyna Góralczyk.
- Dobrze, że zajęcia dobywają się tylko

www.gminakolno.pl
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W dniu otwarcia to
zadowolenie widać
było
szczególnie,
kiedy
dzieci
rozpakowywały
karton
z
zabawkami, który
w
prezencie
przywiózł
im
wójt gminy. W
ruch od razu
poszły
nowe
klocki,
lalki,
układanki, ale
na
zajęciach
dzieci
nie
tylko się bawią.
Udowodniły to w
części artystycznej
spotkania. Na sali
gimnastycznej
w
obecności gości i
starszych koleżanek i
kolegów bez większej
tremy opowiadały
wierszyki.
Z
cierpliwością
wysłuchały
programu
przygotowanego specjalnie na tę okazję
przez uczniów Szkoły
Podstawowej.

INWESTYCJE

Kilometry nowego asfaltu
To pierwszy etap tej inwestycji,
Nowe drogi cieszą jak mało złotych.
bo opracowana została dokumentacja na

które inwestycje. W tym roku powodów
do tej radości w gminie Kolno jest sporo,
bo aż 8 kilometrów! Ostatnio uroczyście
świętowano otwarcie drogi w Borkowie.

Kilometr asfaltu w Borkowie
ucieszył
szczególnie
mieszkańców
kolonii. Szeroka na 3,5 metra jezdnia z podbudową z kruszywa naturalnego gruba na
20 centymetrów, warstwą wyrównawczą
na 5 centymetrów i warstwą ścieralną na
4,4 centymetra kosztowała ponad 474
tys. zł, ale koszt całkowity inwestycji
zamknął się kwotą ponad 530 tysięcy

1700 metrów. Dalszy etap drogi zostanie
zmodernizowany w następnych latach.
W uroczystości symbolicznego otwarcia
kilometra wyasfaltowanej już drogi 3
listopada uczestniczyli przedstawiciele
władz gminy, pracownicy urzędu,
mieszkańcy wsi. Drogę poświęcił ks.
Krzysztof
Wróblewski,
proboszcz
Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w
Borkowie. Wstęgę przecinali: Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, Wojciech
Jermacz, przewodniczący rady gminy,
ks. Proboszcz Krzysztof Wróblewski,
Andrzej Jarzyło, kierownik referatu

rolnictwa i rozwoju
gospodarczego
oraz Bogdan Rafałowski, mieszkaniec
Borkowa.
Nowym
odcinkiem
drogi
cieszyć się mogą tez mieszkańcy
Niksowizny. Tu za ponad 145 tysięcy
złotych zmodernizowano 335 metrów
drogi. Asfalt w tym roku pojawił się
też we wsi Obiedzino. Położono go na
dwóch odcinkach o łącznej długości
407 metrów. Całkowity koszt inwestycji
zamknął się kwotą ponad 124 tysięcy
złotych. Wszystkie wymienione odcinki
zmodernizowano za pieniądze z budżetu
gminy Kolno.

Nowe wiaty autobusowe są już w kolejnych miejscowościach
Dzieci z gminy Kolno czekające na szkolny autobus
już nie zmokną i nie zmarzną. Przed nieprzyjemną pogodą
schronią się w nowych wiatach. Gmina Kolno systematycznie
wyposaża w nie kolejne miejscowości.
Od września kolorowymi wiatami cieszyć się mogą
uczniowie z miejscowości: Tyszki Łabno, Glinki, Górszczyzna,
Brzozowo, Danowo, Kolimagi, Zaskordzie, Kiełcze Kopki,
Stare Kiełcze i Kossaki. To ostatnie zakupy, ale wymianę
wiat autobusowych gmina prowadziła też w roku ubiegłym.
Co prawda jedną z zakupionych wtedy wiat zamontowano w
miejscowości Okurowo niedawno, ale to tylko, dlatego, że
wcześniej prowadzono tam budowę wodociągu. Dziś w gminie
Kolno jest już 20 nowych wiat, a na przyszły rok zaplanowano
zakup kolejnych dziesięciu. Warto dodać, że w tym roku
szkolnym do dyspozycji uczniów są nie tylko nowe wiaty, ale też
autobus, który gmina zakupiła za 106 tysięcy złotych. Każdego
dnia na terenie gminy Kolno na zajęcia do szkół dowożonych
jest około 700 uczniów. Dzięki poczynionym inwestycjom ta Fot. Nowa wiata, nowy autobus i zadowoleni uczniowie ze Szkoły
droga będzie przyjemniejsza i bezpieczniejsza.
Podstawowej w Zaskrodziu.

Urząd Gminy Kolno
informuje, iż zmienił się adres Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
nowy adres to:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
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Wójt nagrodził najlepszych w oświacie
Elżbieta Banachowska, dyrektorka Gimnazjum w Glinkach, Bożena
Duda, dyrektorka Szkoły Podstawowej w
Janowie, Iwona Bielamowicz, dyrektorka
Szkoły Podstawowej w Czerwonem,
Ewa Lipnicka, dyrektorka Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu i Monika
Bągart, nauczycielka języka polskiego
w Szkole Podstawowej w Lachowie - to
właśnie te panie zasłużyły w tym roku na
nagrodę wójta gminy. Docenione zostało
wyjątkowe zaangażowanie w pracę na
rzecz społeczności szkolnej.
Dyrektorki szkół z Czerwonego, Glinek i
Zabiela wyróżniono za działania na rzecz
pozyskiwania środków pozabudżetowych.

W tych trzech szkołach w tym roku
szkolnym realizowane są projekty
współfinansowane
z
Europejskiego
Funduszu Społecznego i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013. W Zabielu 60. uczniów uczestniczy
w projekcie „Udowodnij, że możesz
lepiej”. Jego celem jest m.in. pobudzanie
aktywności poznawczej uczniów i
podwyższenie
wyników
nauczania.
Pozyskane
pieniądze
przeznaczone
zostaną między innymi na zorganizowanie
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
zajęć
dodatkowych
rozwijających
kompetencje kluczowe z informatyki i
jęz. angielskiego, obozy integracyjne

czy wycieczki edukacyjne. W szkole w
Czerwonem za unijne pieniądze w ramach
projektu „ Od fascynacji do wiedzy i
sukcesu” odbywają się zajęcia dodatkowe
z informatyki, języka angielskiego,
matematyki, przyrody i ekologii.
Zaplanowano też wycieczkę i wyjazd na
„zieloną szkołę”. Szkoła wzbogaciła się o
nowy sprzęt, pomoce naukowe i literaturę.
Gimnazjum w Glinkach postawiło na
rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych
i wspomaganie uczniów w rozwoju i
odkrywaniu w sobie zdolności, zajęcia
wyrównawcze z matematyki, języka
niemieckiego i języka polskiego, będą też
zajęcia z psychologiem i pedagogiem oraz
spotkania informacyjne dla rodziców.
Dyrektorkę Szkoły Podstawowej w
Janowie nagrodzono za utrzymanie na
stałym, wysokim poziomie efektywności
nauczania. Potwierdzeniem tego są
wyniki ze sprawdzianów końcowych.
Nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
w Lachowie Monika Bągart na nagrodę
wójta zapracowała zaangażowaniem i
pasją, z jaką od czterech lat prowadzi
szkolne koło teatralne. „Mali aktorzy”
z powodzeniem występują nie tylko na
szkolnej scenie. Reprezentowali gminę i
na dożynkach gminnych i na spotkaniu
integracyjnym zorganizowanym w ramach
projektu „Rozwijam skrzydła”. Szkoła
w Lachowie była nawet gospodarzem
pierwszego Gminnego Przeglądu Teatrów
Szkolnych.
Nagrodzonym paniom gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.

REKLAMA

Karczma Roginski
Barbara i Stanisław Rogiński
tel. (086) 474 39 29
tel. kom. 668 030 292
tel. kom. 608 477 337
e-mail:karczmaroginski@amorki.pl
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zaprasza na
BAL SYLWESTROWY
szczegóły na:

www.karczmaroginski.pl
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Pierwsze święto kukurydzy w Czerwonem
Dzień 27 09 09 w cichej mało
widocznej wsi Czerwone na placu przed
remizą zawrzało. To klub seniora, koło
gospodyń wiejskich i
OSP przygotowuje się
do festynu pod hasłem
“Święto
kukurydzy”
i otwarcia CKR. Na
wcześniej wykończonym placu i uprzątniętym przez strażaków
pojawiła się trampolina
i basen do zabawy dla
dzieci, szałasy zbudowane z kukurydzy jak
również samochód strażacki dostępny dla najmłodszych. W bramie
wjazdowej witała gości i przyjezdnych para
wieśniaków ubranych
na ludowo prezentujących swoje płody rolne.
O godz. 15.00 przybywają zaproszeni goście, mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości. Festyn otworzyła instruktor
KOKiS Bogusława Ranik. Wójt gminy
Kolno Tadeusz Klama
odsłonił tablicę CKR, a
proboszcz naszej parafii
ks. Wojciech Stefaniak
poświęcił ją. Jako pierwsza z grup działających
w CKR wystąpił klub
seniora. Zaprezentowaliśmy swoją twórczość
jak też pieśni ludowe.
Powitania dokonała Maria Bućko:
- Choć nie mamy wielkiej wprawy, zachęcamy do wspólnej zabawy.
Żeby było wesoło i humorystycznie, opowiem
o działalności seniorów
satyrycznie. Posłuchajcie, więc panie i panowie, co wam o nas
opowiem. Witajcie u nas w Czerwonem,
które dzisiaj jest wielkim zagonem gier,
konkursów, śpiewów i zabawy. Bo otwieramy tu CKR klawy. Witam przybyłych
panów i panie. Serdecznie witam wójta
z plebanem. Witam ks. Proboszcza Wojciecha Stefaniaka, wójta Tadeusza Klamę, sekretarz gminy Danutę Siwik, dyrektor GOPS Krystynę Kajko, dyrektora
i nauczycieli SP w Czerwonem, dyrektor
gminnej biblioteki publicznej Teresę Zajk.
Serdecznie witam wszystkich mieszkańców i gości przybyłych ku naszej wielkiej
radości. U nas się bardzo dużo dzieje,

tylko zależy, skąd wiatr wieje. Jak wieje z
zachodu, to czujemy się jak za młodu. Bawimy się wesoło i radośnie, chociaż cza-

sami jesteśmy nieznośni. Jak żeśmy nasz
klub seniora zawiązywali, to byli tacy, co
się z nas śmiali. Ale my na to nie zważaliśmy i odważnie dalej do przodu szliśmy.

A jak zobaczyli, że nam coś wychodzi, to
przyłączyli się do pracy nad kulturalnym
rozwojem wsi młodzi. Bo to przecież o
jedność we wsi chodzi. Mamy już niewielki dorobek, a do tego trzeba tak niewiele troszkę odwagi i chęci szczere. Więc
trzymajmy się razem, młodzi przyjaciele.
Pozdrawiam jeszcze raz przedstawicieli władzy, którym jesteśmy bardzo radzi.
Jak dotychczas bardzo nam pomagali, bo
sami byśmy sobie rady nie dali. Dzięki ich
pomocy i wsparciu myślimy nie tylko o piciu i żarciu, mamy nowe meble: krzesła
i stoły, kuchnię, lodówkę, w której można
przechowywać napój wesoły. Na wycieczgazeta gminna nr 8(24) pazdziernik 2009

ki też wyjeżdżamy, przez co intelektualnie
się rozwijamy. Za wszelką pomoc z całego
serca dziękujemy i o dalszą opiekę GOPS
i Wójta prosimy. Co dotyczy
dalszej działalności o zasięgu perspektywicznym, nadal
liczymy na środki społeczno
– publiczne. Bardzo prosimy pana wójta by dotrzymał
swojej obietnicy i pomógł
rozwiązać problem ogrzewania naszej świetlicy. A to
jest problem dla władz stary
i znany, dlatego prośbę usilnie ponawiamy. Wszyscy na
pewno ten pogląd podzielą,
żeby powstałego CKR – u
nie wylać z kąpielą. Lecz
otoczyć go wielką troską,
by nasza miejscowość stała
się kulturalną wioską. My
dużo śpiewamy, ale o chóry nie dbamy. Śpiewamy na
własne potrzeby, biesiadnie i wychodzi
nam to całkiem ładnie. Powiem przekornie i samolubnie, że to śpiewanie wychodzi nam cudnie. Więc teraz posłuchajcie,
otuchy nam dodajcie i razem
z nami zaśpiewajcie. Ja tu
gadu gadu a już przyszła
pora, by zaśpiewał klub seniora. Ale niech nikt z was
nie wierzy, że to są ludzie
starsi. To jest przecież Klub
Starszej Młodzieży.
Klub seniora wykonał cztery
pieśni tematyczne. W dalszej części uroczystości odbyły się pokazy taekwondo
w wykonaniu naszej młodzieży pod kierownictwem
Tomka Myślińskiego. Młodzież dała również pokaz
tańca towarzyskiego pod
kierownictwem Kasi Chodnik. Wokalna grupa młodzieżowa wystąpiła ze swoim repertuarem. Po zakończeniu prezentacji zaproszono uczestników
do obejrzenia wystaw tematycznych. Na
uwagę zasługują: wystawa “Kukurydza w
sztuce”, prace konkursowe dzieci z SP w
Czerwonem i prace pań z klubu seniora,
wystawa sztuki ludowej w wykonaniu Asi
i Kasi Patalan, “Wieś we wspomnieniach”
- przygotował Jacek Bagiński, “Uprawa
kukurydzy” - przygotował radny. Uczestnicy oglądali wystawę i częstowali się
wiejskim jadłem i potrawami z kukurydzy przygotowanymi przez panie z koła
gospodyń wiejskich i klubu seniora. Wiel-
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Z ŻYCIA WSI

Pierwsze święto kukurydzy w Czerwonem cd.
kim zainteresowaniem cieszyły się gry,
konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych
przygotowane przez koło gospodyń i
strażaków. Nagrody i bilety wstępu zapewnili sponsorzy. Dzięki ich hojności
dzieci otrzymały słodycze, upominki i
świetnie sie bawiły. Umilał czas i grał
do tańca zespół muzyczny “DENIM” z
Grabowa, sponsorom przygrywał Paweł
Podeszwik. Nagłośnienie zapewnił KOKiS z Kolna. Zabawa trwała do godz.
22.00. Bawili się wesoło starsi, młodsi i
dzieci. Założenia integracyjne wsi zostały osiągnięte. Takiej masowej imprezy w
Czerwonem nie było od dawna. Możliwe
to się stało dzięki PPWOW, do którego
przystąpiła nasza gmina. Właśnie ten program pozwolił uaktywnić część społeczności wiejskiej. Dzięki aktywnej grupie
ludzi starszych i młodszych, wsparciu
GOPS, KOKiS i władz gminy udało się
zintegrować część mieszkańców naszej
wsi. Impreza podobała się, czego przykła-

dem są gratulacje i miłe słowa w kierunku organizatorów. Zauważono też, że w
Czerwonem drzemie duży potencjał aktywności społecznej w zakresie kultywo-

wania tradycji wiejskiej i rozwoju życia
kulturalnego. Festyn wykazał, że warto
inwestować w tą społeczność. Czego dotychczas w tak dużej wsi chyba zabrakło.

Ale miejmy nadzieję, że ziarno kukurydzy zasiane przyniesie owoce. Wielkie
dzięki proboszczowi za przybycie i udostępnienie urządzenia do grillowania.
Dziękujemy wójtowi za uczestnictwo
i namiot z logo gminy. Ogrom pracy
w organizację tej uroczystości włożyły panie z powstającego koła gospodyń
wiejskich z przebojową Krystyną Banach. Paniom z klubu seniora wielkie
uznanie za wspaniałe wypieki i piwo na
podpiwku. Strażacy z OSP zasługują na
wyróżnienie wraz z dowódcą Grzegorzem Okurowskim. Należy też podziękować za współpracę nauczycielom SP
w Czerwonem: Beacie Jakubowskiej i
Jackowi Bagińskiemu. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do uświetnienia tej imprezy,
serdecznie dziękujemy. Za wszystkie
niedogodności i nietakty przepraszamy.
Klub Seniora Czerwone

O bezpieczeństwie na wesoło

Aktorzy ze sceny teatralnej
„Kurtyna” z Krakowa przyjechali do
gminy Kolno, by zaprezentować uczniom
program o charakterze dydaktyczno
– integracyjnym „Bezpieczna droga”.
Razem z bohaterami przedstawienia:
przemądrzałym
Puchatkiem
i
roztrzepanym i bojaźliwym Tygryskiem
dzieci poznawały zasady obowiązujące w
ruchu drogowym, działanie sygnalizacji
świetlnej, podstawowe znaki drogowe. W
przystępny sposób aktorzy przedstawiali
uczniom
zagrożenia
związane
z
poruszaniem się pieszych po jezdni.
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„Bezpieczna droga” to nie tylko
przedstawianie
scenek
przez
przebranych aktorów, ale też
angażowanie młodych widzów do
wspólnej zabawy. Dzięki takiemu
spotkaniu uczniowie z pewnością
lepiej zapamiętają jak bezpiecznie
zachowywać się na drodze.
Krakowscy aktorzy z programem
„Bezpieczna droga” wystąpili
trzy razy: w szkołach w Lachowie,
Borkowie
i Zabielu, ale spektakl
obejrzeli również uczniowie ze Szkół
Podstawowych
z Wykowa, Janowa,
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Zaskrodzia i Filipek Dużych. Program
realizowany był w ramach Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok.

Z ŻYCIA SZKOŁY

W Zaskrodziu jest najwięcej sześcioletnich pierwszaków
-Aleksandra Rzadka,
-Maja Szumowska,
-Rafał Mazurek,
-Łukasz Niedbała.
W gronie siedmiolatków znaleźli się:
-Ewa Rogińska,
-Natalia Dęby,
-Norbert Mazurek,
-Paweł Sokołowski,
-Dawid Darmetko,
-Klaudia Darmetko,
-Mateusz Arnista,
-Klaudia Arnista
-Wiktor Paweł Kozłowski
-Julia Rogińska
15 października w Szkole
Podstawowej w Zaskrodziu odbyło się
uroczyste pasowanie na uczniów klas
pierwszych. Uroczystość tę uświetnili
swoją obecnością przedstawiciele organu
prowadzącego szkołę: wójt gminy Kolno
Tadeusz Klama, dyrektor ZOPO w Kolnie
Józef Wiśniewski, radny gminy Kolno
Henryk Hermanowski, proboszcz parafii
Poryte ks. Janusz Kotowski oraz mamy
pierwszoklasistów. Do
ślubowania
przystąpiło 15 dzieci,
w tym 6
sześciolatków,
których
rodzice

zdecydowali się, aby rozpoczęli oni
zgodnie z nową reformą edukację
w pierwszej klasie.
Dzieci te w
ubiegłym roku uczęszczały do oddziału
przedszkolnego. Dzięki temu zostały
przygotowane do podjęcia nauki w
pierwszej klasie. Stanowią one 86 %
ogółu sześciolatków zamieszkałych w
obwodzie szkoły. Wśród nich znaleźli
się:
-Milena Stroniawska,
-Urszula Włodkowska,
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Swoją postawą w trakcie ślubowania oraz
w czasie występu artystycznego dowiedli,
że w niczym nie ustępują dzieciom
siedmioletnim., które razem z nimi uczą
się w klasie pierwszej. Oprawę artystyczna
uroczystości pasowania uczniów klasy
pierwszej przygotowała pani Beata
Mroczkowska, natomiast scenografia do
występu została przygotowana
przez
Małgorzatę
Mielańczuk i Piotra
Paliwodę.
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OTWARCIE CENTRUM KULTURALNO
ROZRYWKOWEGO W CZERWONEM

OTWARCIE CENTRUM KULTURALNO
ROZRYWKOWEGO W ZABIELU

W Zabielu otwarto czwarty CKR. Wszystkie powstały
dzięki pieniądzom z PPWOW. W województwie podlaskim w programie uczestniczy 28 gmin, gmina Kolno otrzymała najwięcej pieniędzy. Otwieranie CKR
to okazja do pochwalenia się tym, co pod okiem wykwalifikowanych instruktorów udało się osiągnąć. Na
uroczystości otwarcia Centrum Kulturalno Rozrywkowego w Zabielu zaprezentowało się aż dwanaście
śpiewających seniorek. Na scenie wystąpił również
Piotr Góralczyk (gitara) z Emilką – wykonali „Kukułeczkę” i „ Głęboką studzienkę”, tańczące dziewczęta
oraz grupa młodzieży trenujących taekwondo. Gościnnie wystąpił Dziecięcy Zespół Śpiewaczy i Teatralny
z Lemana.

Z ŻYCIA SZKOŁY

Komu niebo było wrogiem, zrobiło go pedagogiem
Pod takim hasłem w ZSS w
Zabielu 14 X 2009 r. świętowano Dzień
Edukacji Narodowej.
Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Od samego rana widać było
na ich twarzach powagę i przejęcie. Ten
dzień przeżywali wspólnie ze swoimi
nauczycielami. Szkoła Podstawowa od
godz. 9.00 umilała czas na sali gimnastycznej śpiewem, wierszem, tańcem. Swoim pedagogom składali szczere
z serca płynące życzenia,
przepraszali za swoje
wybryki, dziękowali za
opiekę i wpajanie wiedzy.
Najważniejsze dla nich
było to, że w swojej szkole czują się dobrze, a na
nauczycieli mogą zawsze
liczyć „[...]bo ich szkoła
to szkoła z baśni, tu otrzymują edukację wystrzałową[...]”. Oczywiście wspomnieli też, że
czasem są nieznośni, ale jak napisał Kochanowski ,,Jakoby też rok bez wiosny
mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie
szaleli”. Następnie na środek sali wystąpiły pierwszaki. Tradycją naszej szkoły jest
ich ślubowanie w Dniu Nauczyciela. Czekało ich nie lada zadanie. Nasi milusińscy
musieli udowodnić, że mogą należeć do

społeczności szkolnej.
Pięknie zaprezentowały się deklamując ,, Kto ty jesteś?” Wykazały się
wiedzą oraz wytrwałością, wszak zjadły
cytrynę uśmiechając się. Nauczyciele,
rodzice i starsi uczniowie jednogłośnie
przyjęli ich do swojego grona.
Potem, odbyło się ślubowanie
i pasowanie przez dyrektorkę szkoły. O

godz. 11.30 pałeczkę przejęli gimnazjaliści, którzy powitali wszystkich zebranych
humorystyczną scenką z życia ucznia.
Nasza młodzież również potrafiła docenić
trud i poświęcenie nauczycieli. Gimnazjaliści przypomnieli uczniom i nauczycielom historię reformy oświaty. Wówczas
na środek sali wstąpili przedstawiciele
klas I, którzy w imieniu całej braci pierw-

szoklasistów ślubowali uroczyście godnie
reprezentować naszą szkołę. Po ślubowaniu pani dyrektor w imieniu całej Rady
Pedagogicznej podziękowała za miłe niespodzianki ze strony uczniów. Jak co roku
nauczyciele odebrali nagrody za rzetelne
wykonywanie obowiązków i osiągnięcia
dydaktyczne. Otrzymali je: Stanisława
Charubin, Bożena Białowąs, Ewa Kiełczewska, Wiesława Wiśniewska,
Aneta Zyskowska. Gratulujemy!
Następnie krótkimi wierszami
fragmentami piosenek uczniowie podziękowali pedagogom.
Uczniowie gimnazjum wręczyli
nauczycielom wspaniałe życzenia wypisane pismem gotyckim
na starym papirusie.
Największą niespodziankę nauczycielom sprawili rodzice
uczniów. Po uroczystościach w
szkole zaprosili Radę Pedagogiczną, gości: wójta Tadeusza
Klamę, dyrektora Zespołu Placówek
Oświatowych Józefa Wiśniewskiego oraz
pracowników do remizy w Zabielu. Tam
odśpiewali ,,100 lat”, był też tort i pięknie przystrojone stoły, na których czekały
wspaniałe przysmaki. Nasi rodzice sprawili się na szóstkę, ale nic dziwnego - my
zawsze możemy na nich liczyć.
ZSS Zabiele

Juliusz Słowacki w Borkowie

Jest
zwykły,
czwartkowy,
szkolny dzień. Na długiej przerwie
nabiera szczególnego wymiaru, gdy na
korytarzu palą się świece, a na scenę

wychodzi sam Juliusz Słowacki w
osobie Kornela Długozimy – ucz. kl.
VI. Scenografia i stroje przy-pominają
historię epoki, w której żył i tworzył
Juliusz Słowacki. Pojawia się i Zosia
Bobrówna (Aleksandra Kordal), matka
Salomea (Halina Remiszewska), mama
Zosi (Paulina Olszewska), siostra Zosi
(Aleksandra Cudnik), dziennikarka
(Ewa
Wykowska),
kamerdyner
(Karol Kordal) oraz konferansjer
(Paulina Sielawa). Niektóre postaci
zostały
wymyślone,
ponieważ
chcieliśmy, by nasza inscenizacja
trafiła do wszystkich odbiorców.
Juliusz Słowacki to wielki dramaturg
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i poeta XIX w., niedoceniany przez
ówczesnych krytyków. Spod jego pióra
wyszło wiele znakomitych wierszy i
dramatów. Słynne dzieła wieszcza to:
Balladyna, Maria Stuart, Kordian, Lilla
Weneda, Mazepa, Horsztyński, Fantazy,
Sen srebrny Salomei, Beniowski, Samuel
Zborowski, Król-Duch, Lambro, Arab,
Ojciec zadżumionych, Anhelli, Ksiądz
Marek. Nie sposób wymienić wszystkich
dzieł. Rok 2009 Sejm RP ogłosił Rokiem
Juliusza Słowackiego. Chcieliśmy uczcić
dwusetną rocznicę urodzin wieszcza w
szczególny sposób.
Beata Szewczyk

Z ŻYCIA SZKOŁY

Byliśmy też w Wiźnie ... (c.d.)

„Przechodniu, powiedz Ojczyźnie, żeśmy walczyli do końca,
spełniając swój obowiązek.”
Obrona Wizny ze względu na zaciętość i pogardę śmierci urasta
do symbolu bohaterstwa żołnierza polskiego i stanowi niewątpliwie jedną z
najpiękniejszych kart kampanii wrześniowej w 1939 roku. Mimo druzgocącej
przewagi wojsk niemieckich obrońcy odcinka „Wizna” pod dowództwem
kpt. Wadyslawa Raginisa z bezprzykładnym męstwem i ofiarnością trwali
na bronionej pozycji do końca, powstrzymując przez dwie doby nacierające
jednostki pancerne nieprzyjaciela.
We wrześniu 2009 roku obchodziliśmy 70 rocznicę wybuchu II
WOJNY ŚWIATOWEJ. Uroczystości wojewódzkie odbyły się 6 września
w Wiźnie. W uroczystych obchodach wzięły udział władze państwowe,
wojewódzkie, powiatowe i gminne, przedstawiciele kościoła, kombatanci,
delegacje zakładów pracy, szkół oraz mieszkańcy województwa. Naszą
gminę reprezentowała delegacja z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie na czele z Panią Dyrektor Ewą Romatowską oraz
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem z Panią
Dyrektor Iwoną Bielamowicz. Delegacja w imieniu społeczności Gminy Kolno
złożyła wieniec pod pomnikiem Obrońców odcinka „Wizna” oddając tym
samym hołd wszystkim tym, którzy ponieśli śmierć w walce o naszą wolność.

Szlakiem walk
wrześniowych

Uczniowie
klas
IV-VI
Szkoły
Podstawowej w Czerwonem pod opieką
Izabeli Murawskiej, Kamili Rogińskiej i
Jacka Bagińskiego uczestniczyli w wycieczce
„Szlakiem walk wrześniowych w naszym
regionie”. Uczniowie dzięki nietypowej lekcji
historii mogli obejrzeć min. Twierdzę w
Osowcu, czy pozostałości schronu bojowego
na Górze Strękowej, w którym zginął kpt.
Raginis. Zwiedziliśmy również Izbę Pamięci
w Wiźnie, w której zgromadzone zostały
eksponaty związane z obroną odcinka „Wizna”
we wrześniu 1939 roku. Wyjazd do miejsc walk
z hitlerowskim najeźdźcą był podsumowaniem
obchodów 70 ROCZNICY WYBUCHU II
WOJNY ŚWIATOWEJ w naszej szkole.
Wycieczka dofinansowana została ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu
Narkomanii na 2009 roku.

Józef Bogdan Wiśniewski

Jacek Bagiński

Wrześniowym Szlakiem Osowiec – Strękowa Góra – Wizna

29.09.2009r. uczniowie SP im.
Orła Białego w Wykowie wybrali się
szlakiem miejsc pamięci narodowych
w naszym regionie. Zwiedzili Muzeum
Twierdzy Osowiec, a następnie dawnym
traktem carskim dotarli do Góry Strękowej,
gdzie zginął kpt. Wł. Raginis i jego
żołnierze, którzy wsławili się heroiczną

obroną Wizny we wrześniu 1939 r. W
Wiźnie uczniowie zwiedzili Izbę Pamięci
Żołnierzy Września 1939r. Wycieczka
odbyła się dzięki Wójtowi Gminy Kolno,
który pokrył koszty przewozu uczestników
wycieczki ze środków przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok. Dzięki wsparciu
Pana Wójta uczniowie mogli zobaczyć,
chociaż niewielki fragment historii
naszego regionu – Podlasia.
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Grzegorz Jakubowski

PROJEKTY UNIJNE

Uczą się i integrują, by rozwinąć skrzydła

Z

pokazem
tańców,
scenkami
kabaretowymi i bajką o Czerwonym
Kapturku wystąpili przed beneficjentami
projektu „Rozwijam skrzydła” członkowie
koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej
w Lachowie. Spotkanie integracyjne to
kolejny element projektu realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie oraz przez ośrodki
pomocy społecznej z miast i gmin powiatu
kolneńskiego. To jeden z większych
tego typu projektów realizowanych
w regionie. W projekcie „Rozwijam
skrzydła” uczestniczy w tym roku 120
osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Z gminy Kolno na zajęcia warsztatowe
i szkolenia uczęszcza 20 osób, głównie
bezrobotnych pań.
- Jestem bezrobotna i bardzo się cieszę,
że mogę uczestniczyć w tym projekcie –
powiedziała Barbara Tyszka z Lachowa.
– Dużo się nauczyłam.
- Ja też jestem zadowolona – dodała
Ewelina Tyszka ze wsi Górskie, która w
projekcie uczestniczy już drugi rok.
- Podobały mi się zajęcia z robienia

kwiatów z bibuły, tak się przy tym
koncentrowałam i uspokajałam
– opowiada Dorota Zarzycka
z Glinek. – Dobrze się czuję
w tym projekcie, ale oczekuję,
że potem znajdzie się dla mnie
jakaś praca.
Dzięki
projektowi,
który
współfinansowany
jest
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego oraz budżetu
państwa w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013 bezrobotni mogli
nauczyć się m.in. podstaw obsługi
komputera, wyplatania kwiatów z bibuły,
czy opieki nad osobami starszymi i
opieki nad dziećmi. W ramach projektu
odbywały się też spotkania z doradcą
zawodowym,
czy
psychologiem,
wycieczki i spotkania integracyjne.
Wszystko po to, by beneficjenci uwierzyli
w swoje możliwości, rozwinęli skrzydła.
W trakcie ostatniego spotkania uczestnicy
projektu zapoznali się z ciekawymi
ludźmi, ofertą przygotowaną przez
przedstawicieli poszczególnych gmin.
Oklaskiwali nie tylko występ „Małych
aktorów” z Lachowa, którzy w teatralnym

REKLAMA

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004
r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje się do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20 wywieszony będzie od dnia
12.11.2009 r. do dnia 03.12.2009 r. wykaz nieruchomości
z zasobu Gminy, przeznaczonej do oddania w najem we
wsi Czerwone. Niniejszy wykaz zamieszczono również
na stronie internetowej:
http://ug-kolno.pbip.pl/
oraz na tablicy ogłoszeń u właściwego sołtysa.
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kole pracują pod okiem nauczycielki
języka polskiego Moniki Bągart. Jako
pierwsi wystąpili gimnazjaliści z Małego
Płocka, a na zakończenie spotkania
integracyjnego beneficjenci projektu
mieli okazję obejrzeć reportaż o losie
Sybiraka Jana Truszkowskiego z Kolna,
a potem przekonali się jak ciekawie
opowiada nie tylko o trudnych życiowych
doświadczeniach, ale też o swojej pasji
– pszczołach, o których nawet napisał
książeczkę dla dzieci.
Tegoroczna edycja projektu „Rozwijam
skrzydła” rozpoczęła się w czerwcu, a
zakończy w grudniu.

SPORT

Piątka zawodników na medal

T

aekwondo trenują dopiero
od kilku miesięcy, a z najważniejszej
imprezy w kalendarzu imprez Polskiego
Związku Taekwondo Olimpijskiego
dla zawodników w kategorii młodzika
przywieźli medale.
Na zawody do Międzyrzecza
Podlaskiego ( 24 października) z gminy
Kolno pojechało pięciu zawodników.
Każdy wrócił z medalem, a było, z kim
walczyć, bo w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Polski
Młodzików
w rożnych kategoriach wiekowych
i
wagowych
uczestniczyło
100
zawodników!
Medale zdobyli: Gołębiewska
Angelika Lachowo zajęła II miejsce,

Szczepański Piotr Kolno – II miejsce,
Kobus Adrianna Lachowo – II miejsce,
Sekścińska Joanna Zabiele – III miejsce
i Skrodzki Adrian Lachowo również
III miejsce. Wszyscy trenują pod okiem
Tomasza Myślińskiego.
- Zawodnicy z gminy uczęszczają na
zajęcia które odbywają się od marca dzięki
wsparciu wójta Gminy Kolno Tadeusza
Klamy i środkom z Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich
i po siedmiu
miesiącach
ćwiczenia
potrafili
wygrywać
z
dużo
dłuższym
s t a ż e m

zawodnikami z Polski – podkreśla trener
Tomasz Myśliński. - Zawodnicy w okresie
wakacyjnym mieli też okazję przebywać i
ćwiczyć z zawodnikami kadry Polski na
obozie szkoleniowym sfinansowanym
również ze środków Poakcesyjnego
Programu
Wspierania
Obszarów
Wiejskich.
Trenerowi i zawodnikom gratulujemy!

Na podium Ada Kobus 2GA i Joanna Sekścińska 3 CIA

UNIHOKEJ co to jest?

U

nihokej jest sportem drużynowym,
w który gra się przy pomocy plastikowych
kijów zakończonych kompozytową
blendą
(łopatką),
dzięki
którym
można operować i strzelać na bramkę
przeciwnika lekką, plastikową piłką.
Unihokej (zwany również floorballem),
jest grą bardzo popularną przede
wszystkim w krajach skandynawskich w
Szwecji, Norwegii a także w Czechach.
Do Polski zawitał w 1981 roku. Poza
Europą,
floorball
systematycznie
zwiększa swoją popularność w Kanadzie,

Singapurze, Japonii, Australii oraz w
Stanach Zjednoczonych. Wydawać by
się mogło, że jest to mało znana i mało
popularna dyscyplina, szerzej nieznana w
naszym regionie. Jest jednak inaczej.
Od kilku już lat Szkoła
Podstawowa w Lachowie bierze udział
w zawodach sportowych właśnie w tej
dyscyplinie sportowej, zajmując czołowe
miejsca. W tym roku zarówno dziewczęta
jak i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w
Lachowie w rozegranych na własnej sali
zawodach w ramach Igrzysk powiatowych
nie dając szans przeciwnikom zdobyli
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Mistrzostwo Powiatu Kolneńskiego.
Drużyny chłopców i dziewcząt
reprezentowali:
Norbert Bogdański, Daniel Kołakowski,
Tomasz Zduńczyk, Jakub Parda, Karol
Załęcki, Paweł Sienicki, Klaudia
Zyskowska, Natalia Kotowska, Sylwia
Żebrowska, Anna Filipkowska, Nikolina
Staniszewska, Alicja Żebrowska, Anna
Grużewska, Angelika Gołębiewska.
Arkadiusz Rybak
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Z HISTORII GMINY

Przechodniu pomódl się za ich dusze…
1 i 2 listopada to w kalendarzu

szczególne dni. Wspominamy zmarłych
bliskich, zapalamy znicze na ich grobach,
modlimy się. We Wszystkich Świętych i
Zaduszki warto wspomnieć
też tych, którzy zginęli walcząc na wojnie. W gminie
Kolno jest kilka mogił, o
których trzeba pamiętać.
Na skraju lasu przy szosie
Kolno – Lachowo – Szczuczyn jest mogiła zbiorowa
żołnierzy Września 1939
roku poległych 4 września
1939 r. w rejonie wsi Milewo – Glinki. Żołnierze 5
Pułku Ułanów stoczyli walkę z przerażającymi silami
nieprzyjaciela. W mogile
pochowano 4 żołnierzy polskich: ppor. Tadeusz Rojkiewicz, kpr.
Skowroński, Jan Żelazny – wszyscy z 5
Pułku Ułanów oraz ppor. Dionizy Wojciechowicz z 14 DAK. W tym roku o mogiłę

zadbał potomek Jana Żelaznego fundując
nową płytę nagrobną. Staraniem gminy
Kolno uporządkowano teren wokół.
Niedaleko wsi Kolimagi w lesie jest cmen-

tarz otoczony ogrodzeniem ze słupków
kamiennych połączonych łańcuchami.
W centrum granitowy pomnik z napisem
„Tu spoczywają prochy tysięcy ofiar fa-

Listopadowe dni zadumy …

szyzmu hitlerowskiego zamordowanych
w latach 1941 – 1943. Cześć ich pamięci”. Pochowani są tu Żydzi wymordowani
w okresie II wojny światowej.
Na cmentarzu parafialnym w Łosewie jest mogiła zbiorowa żołnierzy AK pomordowanych przez
Niemców 29.06.1944 roku. Na
granitowej tablicy wyrytych 9 nazwisk: Sarosiek Bogdan „Lotto”,
Remiszewski Wacław ‘Świerk”,
Rybiński Roman „Kanarek”,
Jankowski Jan „Kołdys”, Mariak
Eugeniusz „ Trotyl”, Potaś Henryk „ Lis”, Knap Józef „ Jesion”,
Waszkiewicz Marian „ Kania”,
Sekściński Stanisław „ Kruk” i
napis „Przechodniu pomódl się za
ich dusze”.
W Wincencie znajduje się cmentarz jeńców radzieckich pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Zginęło tu ok. 12 tysięcy osób.
W Łosewie i Kossakach są cmentarze z
czasów I wojny światowej.

Rozmyślania o przemijaniu
Nikomu nie udało się odkryć różnicy między ziemią a niebem
Tu na ziemi każde narodziny kończą się pogrzebem
Wcale nie dociekamy za jaką karę i co jest przyczyną
Że życie na tej ziemi jest tylko gościną.
Godzimy się na wszystko nie wiedząc kiedy los nas wskaże
Prędzej czy później zasiedlimy pobliskie cmentarze
W bólach i rozpaczy upływa nam to ziemskie przemijanie
Te ciągłe pogrzeby i bliskich żegnanie.

D

zień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
to dni szczególne, jedyne w roku. Aby upamiętnić te
chwile młodzież Gimnazjum w Glinkach przygotowała i
przedstawiła montaż słowno-muzyczny pod hasłem: „Dni
zadumy i refleksji…”
Wspominaliśmy bliskich, tak ważnych w naszym życiu,
tak potrzebnych, niezastąpionych, to, jacy byli za życia.
Myśleliśmy o tych, którzy odeszli, często bez pożegnania,
pozostawiając po sobie jedynie pożółkłe fotografie i puste
krzesło… Pamiętamy chwilę gdy byli razem z nami
… Listopadowe dni to czas, w którym modlimy się za
zmarłych, myślimy o przemijaniu, o własnym życiu.
Na grobach bliskich zapalamy znicze i składamy kwiaty.
Uczniowie uczestniczyli też w akcji „Pamiętamy…’ W
Dniu Wszystkich Świętych na cmentarzu w Lachowie
zapalili lampki na zaniedbanych i zapomnianych
grobach.

To ziemskie życie wciąż przyćmione niepewności urokiem
Dlatego , że człowiek na świat przychodzi już razem z wyrokiem
Prawdziwa sprawiedliwość na końcu zapanuje
Matka Ziemia biznesmena i żebraka na równi potraktuje
Zakorzeniła się piękna tradycja w tej naszej wierze
każe odwiedzać nasze groby i modlić się szczerze.
Chociaż żyjemy w pośpiechu i szybko mija ją nam lata
to na groby bliskich jedziemy nawet z końca świata.
Cmentarna atmosfera jest wyciszona i całkiem inna
tutaj każda mogiła to tragedia rodzinna
Tłumnie idziemy na groby tylko chorym w domu pozostać wypada
w dniu Wszystkich Świętych pierwszego listopada...

Niech pamięć będzie znakiem, że nie wszystko umiera.
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Janusz Filipkowski

Z ŻYCIA PARAFII

Zabytkowy kościół w Łosewie trzeba ratować
Ksiądz Andrzej Stypułkowski proboszczem Parafii pod
wezwaniem Najświętszego Serca
Jezusowego w Łosewie jest nieco
ponad rok, a już wiele udało mu
się osiągnąć. Widać to i wokół
plebanii i wokół kościoła. Najważniejsze, że obudził w ludziach
zapał i chęć do zmian, bo przed
proboszczem ogromne wyzwanie
– generalny remont zabytkowego
kościoła, a bez wsparcia życzliwych osób szanse na powodzenie
przedsięwzięcia są niewielkie.
Budynek, w którym dziś
mieści się kościół, wzniesiono z
kamienia polnego, jako owczarnię
w 1883 roku. Należała do rodziny
Majewskich, dziedziców miejscowych dóbr. Dzięki staraniom ks.
Marcjana Dąbrowskiego w 1918
r. utworzono tu parafię. Budynek
przebudowano dostosowując go
do potrzeb kościoła. Przez lata Na zdjęciu: Ks.Andrzej Stypułkowski proboszcz
służył parafianom, ale dziś jest w parafii w Łosewie
takim stanie, że remont kościoła
określa, co należy uwzględnić przy ratojest po prostu konieczny. Dzięki
staraniom obecnego proboszcza jest już waniu zabytku.
ekspertyza techniczna, która precyzyjnie - Słowa wdzięczności należą się tu Urzę-

dowi Marszałkowskiemu w Białymstoku i
Urzędowi Gminy w Kolnie za pomoc finansową w przeprowadzeniu ekspertyzy
– powiedział ks. Andrzej Stypułkowski.
– Wynika z niej, że kościół kwalifikuje się
do generalnego remontu: od położenia
fundamentów, aż po dach.
Wyposażony w zabytkowe stacje
drogi krzyżowej, o których krążą legendy,
że przywieziono je wozami z Królewca
kościół jest nietypowym, ale jednym z
najstarszych zabytków w gminie Kolno.
Warto go ratować. Do końca tego roku ma
zostać opracowany projekt, ale największym problemem będzie zdobycie pieniędzy na remont.
- Wciąż są chętni, by modlić się w tym
kościele, więc to trzeba zrobić. Szukamy
drogi finansowania remontu, może uda
się skorzystać z programów na przykład
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – zastanawia się proboszcz Łosewa.
– Przez wiele lat nic tu nie było remontowane, więc jest też zapał i zaangażowanie
parafian w pomoc.
Parafia w Łosewie jest niewielka. Należą do niej mieszkańcy Łosewa,
Janowa i Gietek, Niksowizny i Rudy
Skrody, w sumie ok. 800 osób.

Znasz ciekawą historię dotyczącą Twojej miejscowości, człowieka
który zna taką opowieść.
Napisz luB zadzwoń
(86)278 91 24
gazeta@gminakolno.pl
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MĘŻCZYZNA W KUCHNI
Dzisiaj przepisy dla zabieganych i niezbyt
biegłych w arkanach kulinarnych, czyli coś
szybko smacznie, pożywnie no i tanio. I co
potrafi ugotować osoba , która nawet wodę
w czajniku potrafi przypalić.
Życzę smacznego

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie ratunkowe

997
998 		
999

Urząd Gminy Kolno
Biuro Obsługi Interesanta		
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy		
Skarbnik			
Rolnictwo , inwestycje		
Drogownictwo, budownictwo
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe

Brokuły z makaronem
Składniki:
- 1 brokuł,
- ok. 1/2 paczki dowolego makaronu,
- małe opakowanie parmezanu,
- 2 łyżki tartego żółtego sera,
- 4 duże ząbki czosnku,
- oliwa,
- sól, pieprz (jeżeli ktos woli - vegeta).

Działalność gospodarcza, 		
ochrona środowiska, promocja gminy
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

Jak przyżądzić ?
Makaron gotujemy al dente. Brokuły gotujemy na półtwardo. Na dużą patelnię wlewamy odrobinę oliwy. Na lekko
rozgrzaną oliwę wyciskamy przez praskę czosnek. Smażymy go kilka sekund, żeby nie zbrązowiał, bo będzie gorzki.
Dodajemy makaron podzielone na rózyczki brokuły, parmezan i tarty ser i przyprawy. Zasmazamy na malutkim
ogniu. Jeżeli makaron bedzie za suchy, mozna dodac odrobinę mleka. Jest to bardzo szybka i nieskomplikowana potrawa. Wielokrotnie ratowała sytuację sytuacje kryzysowe
(czytaj - goście za pół godziny).
Spaghetti ze szpinakiem
Czyli coś, co rozładowuje spięcia przy stole, gdy się spotka
wegetarianin z resztą ludzkości: oboje zjedzą ze smakiem.
Potrzebujemy:
nieco więcej niż pół opakowania spaghetti nr 5 Lubella
0,5 kg mrożonego szpinaku (wersja całoroczna, sezonowo
oczywiście polecam świeży)
2 łyżki mąki, 2 łyżki masła + łyżeczka do szpinaku, 3 łyżki
śmietany (szczecinecka 18%)
250 ml mleka
kostka Knorr (bulion z oliwek)
sól, Vegeta
Jak ugotować makaron, każdy wie. Jak zawsze jednak
wspomnę, że warto do wody wrzucić kostkę bulionu, spaghetti będzie smaczniejsze.
Całe opakowanie szpinaku wrzucamy z łyżeczką masła i
połową łyżeczki Vegety do garnka i podgrzewamy starając się go nie rozgotować. W małym garneczku roztapiamy
2 łyżki masła dodając mąkę. Do lekko już podsmażonej
dodajemy jeszcze mleko i czekamy, aż się zetnie. Efekt
mieszamy ze szpinakiem i śmietaną, w razie potrzeby doprawiamy do smaku solą.
Sos można podawać zarówno na spaghetti jak i już wcześniej wymieszany z makaronem.
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Ważne i przydatne telefony:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik			
Główny księgowy			
Pracownicy socjalni		
					

112

0-86 278 91 33
0-86 278 91 36
0-86 278 25 79
0-86 278 91 22
0-86 278 91 21
0-86 278 91 37
0-86 278 91 38
0-86 278 91 28
0-86 278 91 35
0-86
0-86
0-86
0-86
0-86

278
278
278
278
278

91
91
91
91
91

26
29
24
30
27

0-86
0-86
0-86
0-86

278
278
278
278

26
20
20
20

31
58
72
76

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor			
Głowny Księgowy		

0-86 278 37 82
0-86 278 37 84

Starostwo Powiatowe
Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

0-86
0-86
0-86
0-86

278
278
278
278

24
37
48
48

29
73
83
95

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

0-86 278 49 60

Służba zdrowia
NZOZ Lachowo 			

0-86 278 71 58

NZOZ Medicare s.c.		

0-86 278 40 70

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat 		
Weterynarii
Lecznica dla zwierząt		
Banki

ZUS
KRUS

0-86 278 26 19
0-86 278 24 18

Bank Spóldzielczy		
Bank PKO BP			
Bank Pekao S.A.

0-86 278 25 62
0-86 278 21 12
0-86 278 30 98

Zakład Ubezbieczeń Społecznych

0-86 278 27 23

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego			

0-86 278 36 87
0-86 278 27 51
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