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a ostatniej sesji radni
gminy Kolno podjęli
uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Kolno. Ma być gotowy
już na przyszłoroczne Dni
Gminy Kolno. Starania o
to, by gmina Kolno miała
wreszcie przedmioty symbolizujące władzę podjęto w 2007 roku. Sztandar,
podobnie jak pozostałe
insygnia gminy Kolno za-

projektowano w Instytucie
Heraldyczno-Weksylologicznym.
Po wybraniu
wzorów konieczna była
jeszcze opinia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Dopiero
po jej uzyskaniu radni gminy Kolno mogli podjąć stosowne uchwały. Tę dotyczącą herbu, flagi i pieczęci
radni podjęli 29 maja 2008
roku. W sprawie ustano-

wienia sztandaru gminy 20
listopada 2009 roku. Zgodnie z jej postanowieniami
sztandarowi gminy Kolno
zawsze towarzyszyć będzie trzyosobowy poczet.
Sztandar używany będzie
podczas uroczystości m.in.
państwowych, gminnych
i na uroczystych sesjach
rady gminy. Wykonanie
sztandaru zaplanowano na
przyszły rok.

Wicewojewoda podlaski z wizytą w Urzędzie Gminy Kolno
str.15

Wojciech Dzierzgowski,wicewojewoda
podlaski z Tadeuszem Klamą, wójtem
gminy Kolno i Józefem Wiśniewskim,
dyrektorem Zakładu Obsługi Placówek
Oświatowych w Kolnie rozmawiał o
najistotniejszych dla gminy sprawach
związanych m.in. z „Narodowym programem przebudowy dróg lokalnych
2008 - 2011”.Wicewojewoda zwiedził
też Urząd Gminy zatrzymując się na
chwilę w Punkcie Obługi Interesanta.

Wiernemu synowi tej ziemi
		
str.18
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WYDARZENIA

Są pieniądze na dwa projekty
D
wa z dwóch wniosków złożonych
przez Urząd Gminy Kolno zostały zakwalifikowane do współfinansowania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013. Pierwszy dotyczy przebudowy
stacji uzdatniania wody w Zabielu i
budowy sieci wodociągowej w Czerwonem. Drugi to nowatorski projekt
z zakresu wytwarzania i dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych. Na
realizację obu gmina dostanie pieniądze pokrywające 75 procent całkowitego kosztu realizacji inwestycji.
Szczególnie istotnym był projekt
dotyczący przebudowy stacji uzdatniania wody w Zabielu. Od tej inwestycji zależało bowiem powodzenie
planowanej rozbudowy sieci wodociągów w gminie. Koszt inwestycji
oszacowano na ponad 4,3 mln zł, z
czego wsparcie z PROW ma wynieść ponad 2,6 mln zł. Wniosek złożony przez gminę uzyskał 9 punktów,
najwyżej oceniony wniosek gminy
Radziłów zdobył ich 11.
- Modernizacja hydroforni w Zabielu to taka nasza kropka nad i do
procesu projektowego i inwestycyjnego związanego z dalszym wodociągowaniem gminy – podkreśla Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. – W
ostatnich dwóch latach do sieci wodociągów podłączyliśmy 11 miejscowości w gminie, wybudowaliśmy 33,
3 kilometry rozdzielczej sieci i pod-

łączyliśmy w sumie 191 gospodarstw.
Wartość całości prac to ponad 1,5
mln zł. z budżetu gminy. By zwodociągowana została cała gmina trzeba
przyłączyć jeszcze 6 wsi m.in. Czerwone, Kozioł, Wincenta, Kolimagi,
a do tego niezbędna jest zmodernizowana hydrofornia w Zabielu. Teraz opracowujemy już dokumentację
techniczną dotyczącą wodociągów w
tych sześciu wsiach, a w przyszłym
roku, jeżeli nic się nie zmieni będziemy aplikować o środki na dokończenie zwodociągowania gminy.
Drugi projekt dotyczy zakupu i
montażu kolektorów słonecznych w
Szkole Podstawowej w Borkowie.
Tu o pieniądze starały się tylko dwie
gminy. Gmina Kolno chce za ponad
105 tysięcy złotych zamontować na

GDY NADEJDĄ ŚWIĘTA
W SREBRNEJ BIELI,
GDY STARY ROK
W NOWY SIĘ ZMIENI
PRZYJMICIE
GORĄCE ŻYCZENIA...
NIECH SIĘ SPEŁNIĄ
WASZE MARZENIA...
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dachu szkoły w Borkowie 10 słonecznych kolektorów. Energia przez nie
produkowana ma być wykorzystana
do podgrzewania wody użytkowej w
łazienkach, w prysznicach przy sali
gimnastycznej i w aneksie kuchennym. To główne założenie projektu,
ale nadmiar ciepłej wody może być
użyty również do wspomagania centralnego ogrzewania.
Korzystanie z odnawialnych źródeł
energii to ekologiczne i ekonomiczne
rozwiązanie. Zdaniem specjalistów
wkład własny gminy w tą inwestycję
zwróciłby się już po kilku latach. Jeżeli ten innowacyjny projekt sprawdzi się w Borkowie, to gmina będzie
się starała podobne urządzenia zamontować też na innych budynkach
użyteczności publicznej w gminie.

Życzy
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Wiceminister w Zabielu
W

iceminister Rolnictwa Kazimierz Plocke, posłowie Jacek
Żalek oraz Józef Klim, wicemarszałek
woj. podlaskiego Jacek Piorunek, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego Mariusz Cylwik, wicekurator pod-

laski Wiesława Ćwiklińska, kierownik
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Czechowski
i przewodniczący Platformy Obywatelskiej RP w powiecie kolneńskim
Marek Samul przyjechali do Zabiela,
by spot k a ć
się z
mieszkań-

cami gminy Kolno. To jedna z kilku
miejscowości, które wiceminister rolnictwa wraz z posłami odwiedził w
województwie podlaskim. Wszędzie
rozmawiali o bieżących wydarzeniach i problemach oraz o sprawach
najważniejszych dla rolników. W remizie strażackiej w Zabielu mieszkańcy gminy Kolno też mieli okazję dowiedzieć się między innymi co dalej z
rentami strukturalnymi dla rolników.

Gruzini w gminie Kolno uczyli się jak prowadzić przedszkola

D

elegacja samorządowców i pracowników oświaty z Gruzji odwiedziła gminę Kolno. Do Polski
przyjechali na zaproszenie łomżyńskiego
Stowarzyszenia „Edukator” i
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w
Łomży.
Spotkanie z Gruzinami rozpoczęło
się od omówienia
dokonaniach związanych z organizowaniem
edukacji
przedszkolnej. Gmina Kolno, nie ma
własnego przedszkola, ale w tym roku
utworzyła trzy miejsca edukacji przedszkolnej. Efekt jest
taki, że uczęszcza do
nich ponad 90 proc.
pięciolatków.
Dzięki prezentacji multimedialnej
przygotowanej przez Józefa Wiśniewskiego, dyrektora Zakładu Obsługi
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Placówek Oświatowych w Kolnie
Gruzini dowiedzieli się jak udało się
to osiągnąć w Zabielu, Lachowie i
Czerwonem. Po prezentacji był czas

na rozmowę. Gruzini opowiadali z
jakimi problemami borykają się u
siebie i jak cenią sobie wsparcie Polski. Goście odwiedzili Zespół Szkół
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009

Samorządowych w Zabielu, gdzie
działa Punkt Przedszkolny „Ośrodek
wychowania przedszkolnego według
metody M. Montessori”.
Swoimi doświadczeniami na tym polu
gmina Kolno dzieliła
się nie tylko z Gruzinami. 24 listopada w
Białymstoku na konferencji pt. „Możliwości
pozyskiwania funduszy na edukację małych dzieci” realizowanej w ramach projektu
„ Z pola do przedszkola – kampania promocyjna na rzecz edukacji małych dzieci”
wójt Tadeusz Klama i
Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO mówili
o rozwiązaniach zastosowanych w gminie
Kolno. Organizatorzy konferencji –
Stowarzyszenie KLANZA oddział w
Białymstoku gminę Kolno stawiali za
wzór do naśladowania.

INWESTYCJE

Drogi wyczekiwane od lat
L
achowo - Danowo – Filipki Duże
– Filipki Małe - 3,3 kilometra asfaltu i prawie 1,3 kilometra w Glinkach - to ostatnio oddane do użytku
nowe drogi w gminie Kolno.
Po obu każdego dnia jeździ
szkolny autobus. Teraz już
bez problemów, komfortowo.
Droga z Lachowa do wsi
Filipki Małe to droga powiatowa. Władze gminy Kolno
zdołały jednak przekonać
władze powiatu, że czas
najwyższy zainwestować w
jej remont. Udało się. Gmina po podpisaniu stosownych porozumień z powiatem wystąpiła z wnioskiem
o dofinansowanie inwestycji w ramach „Narodowego
programu przebudowy dróg
lokalnych 2008 - 2011” i kolejny sukces - udało się je otrzymać. To duże
wsparcie, bo pokrywające połowę
kosztów inwestycji. Z budżetu państwa na modernizację tej drogi przekazano 613 tys. zł, z budżetu gminy
Kolno 430 tys. zł i z budżetu powiatu
kolneńskiego ponad 184 tys. zł.

W trakcie uroczystości oddania
do użytku na tej drodze spotkali się
przedstawiciele władz województwa,
powiatu i gminy.

- To dzięki determinacji pana wójta
Klamy i stosownym działaniom, które
polegały na przejęciu w zarząd drogi
powiatowej, udało się, przy wspólnym wysiłku finansowym, tą drogę
wybudować – powiedział Wojciech
Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski i podkreślał też zaangażowanie

innych osób. - Pamiętam rozmowy z
panem Janem Lutrzykowskim, członkiem zarządu powiatu kolneńskiego,
który wielokrotnie sygnalizował jak
ważna to inwestycja, także kolega Roland Długozima i ówczesny wicestarosta Stanisław
Wiszowaty i cieszę się, że przy
zaangażowaniu środków z budżetu państwa, a jest to ponad
600 tysięcy złotych, udało się
wybudować ponad trzy kilometry tej drogi.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że to dzięki porozumieniu i
współpracy władz gminy i powiatu kolneńskiego udało się
osiągnąć taki efekt.Uroczystości z zaciekawieniem przyglądali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych,
niektórzy na pamiątkę zabrali
po kawałku wstęgi.
Drogę do Glinek gmina zrealizowała za własne pieniądze. Całkowity
koszt inwestycji zamknął się kwotą ponad 834 tysięcy złotych. Ponad
1,2 kilometra szerokiej na 3,5 metra
nowej drogi to okno na świat dla tej
miejscowości.

www.gminakolno.pl
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Droga do Bialik

Z

Przedszkole jak z bajki

akończono
prace
związane z drugim etapem żwirowania drogi
gminnej Czerwone - Bialiki na odcinku 1830 mb.
Prace przebiegały na całej szerokości pasa drogowego. Polegały
na nawiezieniu pospółki żwirowej
na grubość 24 cm po utwardzeniu,
wykonaniu rowów odwadniających
oraz zjazdów na działki rolników. Na
powyższe zadanie gmina otrzymała
dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w kwocie 70 tys. zł. Całość prac
została wykonana za 213 tys. zł.

O

ddział dla pięciolatków ruszył
przy Szkole Podstawowej w
Czerwonem. To trzecie w gminie
Kolno miejsce edukacji przedszkolnej. Pierwszego dnia przedszkolaki
i ich rodziców odwiedził Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno i Józef Wiśniewski, dyrektor Zakładu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie.
Kolorowe ściany, śliczne mebelki, przestronna szatnia, łazienka w
odcieniach zieleni, duże okna – tak
przyjazna przestrzeń sprawiła, że już
pierwszego dnia dzieci poczuły się

Wesołego jajka oj, to nie ta bajka!
Przepraszam, pomyłka,
to miała być choinka!
Więc życzymy
prezentów,
szczęśliwych
momentów,
karpia smacznego i
roku 2010 udanego! :)
redakcja
6

na tyle dobrze w tym miejscu, by
zejść z kolan rodziców i zabrać się
do zabawy. Dziewczynki zajęte były
domkiem dla lalek, chłopcy samochodami.Nad wszystkimi czuwała
nauczycielka - Krystyna Kajko.
Zorganizowanie oddziału dla pięciolatków w Czerwonem, czyli generalny remont budynku przy szkole,
jego urządzenie oraz zatrudnienie
pracownika to koszt ok. 85 tysięcy
złotych.
więcej na www.gminakolno.pl

ABY PRZY ŚWIĄTECZNYM
STOLE NIE ZABRAKŁO
ŚWIATŁA I CIEPŁA
RODZINNEJ ATMOSFERY,
A NOWY ROK NIÓSŁ
ZE SOBĄ SZCZĘŚCIE
I POMYŚLNOŚĆ

Życzą
Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady
i radni Gminy kolno
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Dwa razy więcej mocy

Kalendarz wyborów
Wybory uzupełniające do Rady
Gminy Kolno odbędą się 17 stycznia 2010 r.
do 18 grudnia 2009 r. do godz.
24.00 - zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Kolnie list kandydatów na radnych
do 18 grudnia 2009 r. – zgłaszanie
do Wójta Gminy Kolno kandydatów do składu obwodowej komisji
wyborczej
do 27 grudnia 2009 r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Kolnie obwodowej komisji
wyborczej, podanie do publicznej
wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o
wyznaczonej siedzibie obwodowej
komisji wyborczej

W

ramach prac związanych z budową sali gimnastycznej przy
Gimnajzum w Zabielu wykonano
też remont pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię w budynku
szkoły oraz dokonano kompleksowej
wymiany urządzeń ciepłowniczych.
Koszt wykonania kotłowni wyniósł
63 tysiące 250 złotych.
Stara kotłownia po wieloletniej
eksploatacji była znacznie zniszczona i nie miała odpowiedniej mocy, by
zapewnić ilość ciepła konieczną do
ogrzania szkoły i nowej sali gimnastycznej. Nowa kotłownia posiada
dwukrotnie większą moc cieplną i
oparta jest na najnowocześniejszych
rozwiązaniach firmy Viessmann. Jest
to kotłownia olejowa, gdzie woda
podgrzewana jest w dwóch kotłach.
Jest w pełni zautomatyzowana i nie
będzie wymagała stałej obsługi. Budynki szkoły i sali gimnastycznej zostały wyposażone w czujniki tem-

peratury wewnętrznej i zewnętrznej
oraz regulację pogodową co zapewni
równomierną temepraturę, a ta komfort nauki uczniom i pracy nauczycielom.Kotłownia nowa już jest, a w
nowej sali gimnastycznej wykonano
już większość prac budowlanych.
Zakończono prace związane z pokryciem dachu, wstawiono stolarkę
okienną i drzwiową.
- Na dzień dzisiejszy mamy stan surowy zamknięty, wraz z dociepleniem
ścian zewnętrznych - mówi Andrzej
Jarzyło, kierownik referatu rolnictwa
i rozwoju gospodarczego w Urzędzie
Gminy Kolno. - Wewnątrz trwają pracę nad instalacją elektryczną i wodno - kanalizacyjną oraz centralnego
ogrzewania. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, będą wykonywane
prace posadzkarskie i tynkarskie.
Zgodnie z planem budowa sali
gimnastycznej ma zakończyć się w
czerwcu przyszłego roku.

do 2 stycznia 2010 r. - rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych
zawierających numery list, dane o
kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi
oznaczeniami kandydatów i list
do 3 stycznia 2010 r. - sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie
Gminy w Kolnie
15 stycznia 2010 r. godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej
16 stycznia 2010 r. - przekazanie
przewodniczącemu
obwodowej
komisji wyborczej spisu wyborców
17 stycznia 2010 r. w godz. 6.00 20.00 - głosowanie
Wybory odbędą się w okręgu wyborczym nr 6, granice okręgu wyborczego – Borkowo, liczba wybieranych radnych – 1.
Siedziba
Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Kolno,
ul. Wojska Polskiego 20.

Urząd Gminy Kolno
informuje, iż zmienił się adres Biuletynu Informacji Publicznej urzędu,
nowy adres to:
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009
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Z ŻYCIA SZKOŁY

Wielkie serca wolontariuszy
B

ogusława Parda, Małgorzata Banach, Krystyna Bazydło, Magdalena Rydelek, Marta Szydełko, Ewa
Piwowarska, Magdalena Banach, Iza
Murawska i Monika Długozima - to
członkinie
Klubu Wolontariusza
działającego przy
Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kolnie. Są
wyjątkowe i potrafią zdziałać cuda!
Można się było o
tym przekonać w
trakcie spotkania
zorganizowanego
z okazji Międzynarodowego Dnia
Wolontariusza.
W sali konferencyjnej przy stole
zastawionym słodkościami (dzięki
Stanisławowi Bigda z Turośli) spotkali się wolontariusze i rodzice dzieci,
którym ci niosą pomoc. W obecności
Danuty Siwik, sekretarz w Urzędzie
Gminy Kolno, Krystyny Kajko, kierownik GOPS w Kolnie, Krzysztofa
Sobiewskiego, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kolnie, Barbary Pikulińskiej, koordynatorki ds wolontariatu w GOPS

jedni i drudzy opowiadali o własnych
doświadczeniach związanych z wolontariatem.
Każda z opowieści to była historia
o trudach niesienia pomocy i ogrom-

nej radości jaką daje taka właśnie
praca. Wolontariuszki poświęcając
własny czas, niekiedy pokonując kilka kilometrów w jedną stronę na rowerze, szukają wszelkich sposobów,
by dotrzeć do dziecka, które potrzebuje pomocy i wsparcia. Po kilku
miesiącach pracy większość z pań
może pochwalić się osiągnięciami:
„nauczyłam odróżniać litery, zaczął

ze mną rozmawiać, sam czyta, odrabiamy razem lekcje”. Te małe cuda
potwierdzali rodzice dzieci, z którymi
wcześniej nikt nie potrafił aż tak wiele
osiągnąć.
- To ewenement na
skalę powiatu - tak o
Klubie Wolontariusza
powiedział Krzysztof
Sobiewski, dyrektor
PCPR w Kolnie.
- Przykład do naśladowania dla innych.
Za swoją życzliwość,
poświęcenie
i
gotowość niesienia pomocy wolontariusze
otrzymali
najserdeczniejsze
życzenia i dyplomy.
Dzięki pieniądzom
przeznaczonym
na
realizację Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2009 podopiecznym wolontariuszy
zakupiono materiały szkolne, a dzięki Krzysztofowi Kajko, prezesowi BS
w Kolnie słodycze na Mikołajki. Ks.
Tomasz z parafii pw. Św. Anny w Kolnie przekazał wolontariuszom płyty
zespołu Emaus.

Uczniowie klas IV - VI zwiedzali stolicę Polski

20

.11.2009. piątek. Pogoda piękna
przypominała nie jesień, a początek wiosny. Dzień zapowiadał się
dobrze. Z dobrymi nastrojami uczniowie kl. IV-VI wyruszyli na wycieczkę
do Warszawy. W planie zwiedzanie
studio TVP, film w kinie trójwymiarowym i Stare Miasto-serce Stolicy.
Podróż do Warszawy minęła śpiewająco - dobrą atmosferę zapewniły
dziewczynki umilając czas wesołymi
piosenkami.
W Warszawie pierwszym przystankiem - ul. Woronicza. Zwiedziliśmy studio TVP 1 i TVP 2. Mieliśmy
szczęście - widzieliśmy jak robiono
dekoracje do programu pt. „Pojedynek” i „Pytanie na śniadanie”. Niektórzy uczestnicy próbowali też stanąć
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przy pulpicie by spróbować sił jako
prezenter Jedynki.
Wszystko dokładnie zarejestrowali
robiąc zdjęcia. Nic nie umknęło uwadze naszym uczniom. Szkoda, że nie
mogliśmy wziąć udziału na planie...
Następnie film „Odlot”. Okulary
trójwymiarowe spełniły swoje role.
Razem z bohaterami przeżyliśmy
wspaniałą podróż. Emocje nie opuszczały nas do końca. Film był pouczający, piękny i wzruszający.
Potem - Stare Miasto, które przywitało nas lekkim półmrokiem. Nikt z
nas jeszcze nie oglądał go przy blasku
starych lamp. Zmierzch oddał atmosferę, urok kamieniczek czy tajemnicę tej okolicy. Przywitaliśmy króla
Zygmunta Augusta. Podziwialiśmy
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009

rozświetlony Zamek Królewski i zrobiliśmy zdjęcie przy pomniku legendarnej Syrenki.
Czas minął szybko. Droga powrotna jeszcze szybciej. Zdrowi, pełni
wrażeń o godz. 2130 wróciliśmy do
domu.
Wycieczka udała się dzięki dofinansowaniu Wójta Gminy Kolno ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, któremu serdecznie dziękujemy.
Organizacją wycieczki zajęła się
Joanna Sekścińska, a w opiece nad
uczniami pomagały: Maria Sosnowska i Agnieszka Rogińska

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z ekologią na Ty
J
ako
jedna
ze szkół regionu
północno-wschodniego
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie
zakwalifikowała
się do udziału
w
realizowanym przez „Stowarzyszenie na
rzecz Ekorozwoju Agro-Group”
z
Białegostoku
projektu Edukacja – naturalnie!
– akcja edukacyjna dla młodzieży szkolnej z obszarów
Natura 2000 Polski pn. - wsch.” Projekt współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Szkoła nie ponosi żadnych kosztów,
natomiast korzyści ogromne. W ramach projektu w naszej szkole odbyły
się warsztaty dla uczniów klas II-VI,
których celem było zwiększenie świadomości uczestników w zakresie wiedzy o zasobach przyrodniczych, po-

trzebach i metodach ochrony przyrody
oraz możliwych korzyści płynących z
ochrony przyrody, a prowadzone były
przez instruktorów z Białegostoku. Na
wiosnę następnego roku zaplanowane
są zajęcia terenowe na obszarach objętych programem Natura 2000. Uczniowie wraz z opiekunami będą uczestniczyli w wycieczkach i zajęciach
terenowych w całości refundowanych
przez organizatora.
Elżbieta Bernatowicz
Grzegorz Jakubowski

Podziękowanie za pomoc

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie został wymieniony piec CO. Pani
Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną i uczniami pragną gorąco podziękować panom:
Piotrowi Bernatowicz, Ireneuszowi Romatowskiemu, Wiesławowi Truszkowskiemu,
Andrzejowi Zduńczyk, Sławomirowi Fiertek za pracę przy remoncie po wymianie pieca
CO, użyczenie własnego sprzętu oraz podarowanie niektórych materiałów budowlanych.
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009

Bajka o szczęściu

18 listopada uczniowie kl. 0 – III
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II wraz ze swoimi
nauczycielami wyjechali na wycieczkę do Łomży. W Teatrze Lalki i Aktora w Łomży dzieci wraz z
opiekunami oglądali sztukę „BAJKA O SZCZĘŚCIU” w reżyserii
Janusza Ryl - Krystianowskiego.
Bohaterem był dziadek mieszkający w biednej chatce z trójką przy-

jaciół: kogucikiem, myszką i świnką oraz wędrowny handlarz, który
zmienił ich życie, czy na lepsze?
„Bajka o szczęściu” opowiada nam, że w konsumpcyjnym
świecie coraz trudniej przekonać
dzieci, że nie wszystko można kupić, że nie wszystko muszą mieć.
Po chwili zadumy i refleksji nad
„szczęściem” dzieci zasmakowały
prawdziwej radości i szczęścia w
sali zabaw „Adulek”.
Nie obyło się też bez odwiedzin
McDonalda. Po szaleństwach w
„Adulku” apetyt dopisywał wszystkim. Trochę zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów.
Dzięki wycieczkom dzieci lepiej
poznają się i integrują. Nabierają nowych doświadczeń i uczą się
właściwego zachowania w różnych
instytucjach i sytuacjach.
Elżbieta Konstanty
(SP Borkowo)

9

ANDRZEJKI

Pierwszy taki bal
P

od patronatem Radia Nadzieja odbył się w Karczmie w Zabielu pierwszy andrzejkowy bal zorganizowany z inicjatywy seniorów związnych z programem
realizowanym w ramach PPWOW. Imprezę poprowadził Juliusz Jakimowicz. Gościnnie wystąpili „Dzierzbieniacy” z gminy Stawiski prezentując swój nowy program. Nie zabrakło zabaw integracyjnych przygotowanych przez Bogumiłę Ranik, instruktorkę z KOKiS.
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Z ŻYCIA BIBLIOTEK

Jesień w poezji
Jesień

Już jesień
rodzi się w moich oczach .
Króluje
przez kilka miesięcy
i odchodzi
JESTEM JAK JESIEŃ
złota ,
szczera
ciepła
zimna .
KOCHAM JESIEŃ
Kiedyś przysypie mnie
liśćmi
JESTEM JESIENIĄ...

W komisji oceniającej zasiadły trzy
osoby, wójt gminy Kolno Tadeusz
Klama, pani Maria Bućko emerytowany nauczyciel oraz pani Aleksandra
Szyc - Kaczyńska pracownik Urzędu
Gminy odpowiedzialna za promocję
gminy Kolno.
Przed występem kandydatów, w
nastrój jesiennej refleksji i zadumy
wprowadził nas Piotr Góralczyk wykonując utwory muzyczne, pt.: „Cicho
szaro” i „Deszcz jesienny deszcz”.Po
wysłuchaniu wszystkich recytatorów,
którzy w swoje występy włożyli wiele wysiłku i emocji, jury postanowiło
przyznać następujące miejsca:
Kat. klas 0-III
1.Katarzyna Górska, SP w Lachowie
2.Aleksandra Śmiarowska, SP w Lachowie
3.Szymon Jermacz,SP w Czerwonem.

Wyróżnienie:
Weronika Sielawa SP w Borkowie.
Kat. klas IV-VI
1.Anna Filipkowska, SP w Lachowie
2.Kornelia Jermacz,SP w Czerwonem
3.Justyna Kozioł,SP w Czerwonem
Wyróżnienie:
Małgorzata Wróbel, SP w Czerwonem.
Nagrody dla laureatów konkursu
ufundował pan wójt gminy Kolno ze
środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.Podziękowanie kieruję
również do dyrektora ZOPO Józefa
Wiśniewskiego za umożliwienie dojazdu uczestnikom konkursu do biblioteki w Czerwonem.
Teresa Zajk

Widzę , że przemijam
Maria Jasnorzewska Pawlikowska

P

rzytoczony fragment wiersza
to jeden z wielu recytowanych
przez dzieci i młodzież na gminnym
konkursie recytatorskim pt. : „Jesień
w poezji”, który odbył się w głównej
siedzibie biblioteki w Czerwonem, 25
listopada 2009 r.
W eliminacjach środowiskowych,
które przeprowadziliśmy wspólnie ze
szkołami podstawowymi,uczestniczyło 79 osób. Do konkursu gminnego
wytypowano 17 osób. Uczestnicy podzieleni byli na 2 kategorie wiekowe.

Noc pełna czarów w bibliotece w Czerwonem

W

nocy z 31 października na 1 listopada odbyło się spotkanie Halloween. Młodzi uczestnicy uzbrojeni w śpiwory,
koce, latarki stawili czoła m.in. duchom, wiedźmom, nietoperzom. Straszne i mrożące krew z żyłach historie opowiadane sobie w ciemnościach biblioteki między regałami z książkami trwały do świtu. Wcześniej dzieci miały za zadanie m.in.
zrobienie duszków i masek, własnoręcznie wykonać makijaż
czarownicy. Uczestnikom najbardziej podobało się rzucanie
duszkami do celu, przejście pod miotłą czarownicy. Najmłodsi mogli obejrzeć bajki i poczytać książki o duchach, wampirach i czarownicach. Straszna noc trwała od 19 do 7 rano.
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009
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W trosce o dzieci
L
okalizacja naszej szkoły w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej
to zarówno atrakcja jak i potencjalne
niebezpieczeństwo. Niejednokrotnie
ignorujący przepisy ruchu drogowego kierowcy stwarzają zagrożenie dla
naszych uczniów. Dlatego już w ubiegłym roku dyrektor Szkoły Podsatwowej w Borkowie rozpoczął starania o
zwiększenie bezpieczeństwa w obszarze szkoły.
Wystosowane zostało pismo do
łomżyńskiego oddziału Rejonu Dróg
Krajowych, które spotkało się ze zrozumieniem i pozytywną opinią kierownictwa. Niestety, wcześniej podjęte inwestycje nie pozostawiły żadnych
możliwości finansowych, aby móc
zrealizować projekt w Borkowie.
Dopiero niedawno, po kolejnym
spotkaniu (tym razem na terenie naszej szkoły) perspektywa realizacji
wcześniejszych planów zarysowała
się wyraźniej. Ustalenia ze szkolnym
koordynatorem ds. bezpieczeństwa

Sławomirem Dymkiem potwierdziły
zasadność planowanych działań a konsultacje z kierownikiem rejonu – inż.
Janem Czyżewskim pozwoliły ustalić
zakres i termin wykonania modernizacji. W bieżącym roku udało się zamontować barierki ochronne w najbardziej
newralgicznym obszarze przyszkolnym.
- To bardzo pozytywna inicjatywa,
nasi uczniowie unikają bezpośredniego sąsiedztwa z przejeżdżającymi pojazdami. Dzięki temu znacząco wzrosło bezpieczeństwo zarówno naszych
uczniów, jak też i innych użytkowników chodnika. Sam fakt modernizacji
oznakowania przejścia dla pieszych
oraz ustawienia barierek ochronnych
powoduje zwiększenie ostrożności
wśród kierowców – powiedział Sławomir Dymek.
Mamy nadzieję, że przyszły rok
współpracy z RDK w Łomży będzie
równie owocny.
Szkoła Podsatwowa w Borkowie

Andrzejki
„Dziś cień wosku ci ukaże, co życie niesie w darze.”

W

różby to stary sposób na poznanie niepewnej przyszłości.
W andrzejki próbuje się poznać ją
choć częściowo, głównie dla zabawy. Każdy jest ciekawy, co mu
przyniesie los.
W SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie andrzejki obchodziliśmy 25 listopada.
Zarówno uczniowie , jak też
nauczyciele oraz zgromadzeni rodzice odwiedzali przygotowany
przez Samorząd Uczniowski „Salon Wróżb”. W specjalnie udekorowanej, przyciemnionej klasie, w
blasku świec zainteresowani uważnie słuchali przepowiedni, którym
towarzyszyła odpowiednio dobrana muzyka i rekwizyty. Wśród
wróżb nie zabrakło lania wosku
przez klucz na wodę, magicznych
kubeczków, szklanej kuli. Zorganizowano dyskotekę i poczęstunek.
Ten pełen magii dzień upłynął w
radosnej i miłej atmosferze.
Aneta Roman

Trzech na sześcioro wyróżnionych to uczniowie z Borkowa!

N

iewątpliwym sukcesem uczniów
Szkoły Podstawowej im.Papieża
Jana Pawła II w Borkowie zakończył
się konkurs plastyczny „Przyroda wokół mnie” organizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Białymstoku w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej.
Po eliminacjach szkolnych do
udziału w konkursie zakwalifikowano
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trzy prace naszych uczniów. Prace te
pomyślnie przeszły etap selekcji, który odbywał się w oddziałach podlaskiego Kuratorium Oświaty. W finale,
oprócz nagród, komisja konkursowa,
w której zasiedli pracownicy RDOŚ
i Podlaskiego Kuratora Oświaty wyróżniła sześcioro uczniów w tym:
Aleksandrę Cudnik, Roberta Podeszwika, Adama Salwowskiego z SP w
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009

Borkowie.
Osoby wyróżnione otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe, czapeczki, koszulki i zestawy przyborów
szkolnych i słodycze. Rywalizacja
była duża, gdyż wpłynęły 203 prace z
27 szkół podstawowych z całego województwa podlaskiego.
Więcej na stronie szkoły:
www.borkowo.internetdsl.pl

Z ŻYCIA SZKOŁY

Dni walki z AIDS w Glinkach
W

ramach
akcji
społecznej
„STOP HIV/AIDS” odbyły
się w Gimnazjum w Glinkach zajęcia
profilaktyczne.
W trakcie pogadanek i prelekcji
uczniowie dowiedzieli się jakie są
drogi zakażenia tą chorobą oraz poznali prawdy i mity na jej temat. Całość zwieńczył konkurs do którego
przystąpiło 12 uczniów.
Wykazali się oni doskonałą znajomością omawianej tematyki. Pierwsze miejsca i nagrody ufundowane
przez Urząd Gminy w Kolnie zdobyli uczniowie klasy III b: Radosław
Chludziński, Marcin Mikucki i Andrzej Fiertek. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się podczas apelu w
dniu 1 grudnia, a zaszczycili ją swoją
obecnością Lidia Kozłowska z kolneńskiego Sanepidu i Krzysztof Murawski z Urzędu Gminy Kolno. IK

Czas na aktywność za pieniądze z Unii Europejskiej

O

d września tego roku szkolnego
w Gimnazjum w Glinkach realizowany jest projekt „Czas na aktywność”, który w całości finansowany
jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Celem głównym projektu jest
wdrożenie nowego modelu pracy z
uczniem, podnoszenie kompetencji
kluczowych, zdolności i umiejętności
oraz zainteresowań.
Projekt ukierunkowany jest na zaktywizowanie młodzieży – uczestników różnych zajęć- do nabywania
postawy ciekawości świata, kształtowania umiejętności prawidłowego
określania sytuacji problemowo – badawczych i aktywnego poszukiwania
rozwiązań. Zrealizowanie celu głównego projektu możliwe będzie dzięki
osiągnięciu trzech wyznaczonych celów szczegółowych.
Wyrównywaniem szans edukacyj-

nych w ramach projektu objętych jest
ponad 100 uczniów gimnazjum. Cele
projektu są zgodne z zapisami Priorytetu IX PO KL. Projekt przyczynia się
do realizacji celów Poddziałania 9.1.2
PO KL – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszania różnic w jakości usług
edukacyjny.
W ramach projektu realizowane są
następujące działania:
1) Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych i wspomaganie każdego
ucznia w jego rozwoju i odkrywaniu w sobie zdolności. Uczniowie
uczestniczą w zajęciach teatralnych,
sportowo- rekreacyjnych, kółku matematycznym, kółku języka angielskiego, warsztatach informatycznych,
warsztatach dziennikarskich oraz
klubie turystyczno – krajoznawczym.
2) Wyrównywanie braków wiedzy i
umiejętności z matematyki, języka
polskiego i języka niemieckiego dla
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009

uczniów, którym te przedmioty sprawiają szczególne trudności. Uczniowie biorą udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki i zajęciach
dydaktyczno – wyrównawczych rozwijających umiejętność świadomego
uczestnictwa w rozwoju kultury.
3) Usuwanie zaburzeń i dysharmonii
w rozwoju psychofizycznym młodzieży.
W realizacji zadania biorą udział
uczniowie posiadający różne deficyty
rozwojowe.
Organizowane są zajęcia z psychologiem i pedagogiem.
Projekt „Czas na aktywność” realizowany będzie w ciągu dwóch lat
szkolnych.
Sukcesem projektu będzie: wzrost
wiedzy i umiejętności przedmiotowych oraz społecznych u uczniów, a
także zwiększenie się motywacji do
samodzielnych działań.
Gimnazjum w Glinkach
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Program w bibliotekach zakończony
W
listopadzie 2009r zakończyły
się prace remontowe w GBP
w Czerwonem oraz FB w Borkowie
dzięki dotacji otrzymanej z Programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzitwa
Narodowego Infrastruktura Bibliotek . Na ten cel biblioteka pozyskała
43,100 zł.
Projekt był realizowany pod nazwą „Modernizacja budynku i zakup
wyposażenia dla GBP w Kolnie z/s
w Czerwonem wraz z trzema filiami
w Borkowie, Lachowie i Zabielu”.W
ramach tych działań w budynku biblioteki głównej wykonano remont
wewnątrz, polegający na renowacji ścian, wymianie podłóg, stolarki

drzwiowej i okiennej oraz wyremontowano sanitariaty.
Ponadto dzięki przychylności pana wójta Tadeusza
Klama zmienia się otoczenie
na zewnątrz posesji biblioteki. Zamontowano nową bramę
wjazdową, a także pracownicy
zatrudnieni przy Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki
Komunalnej wykładają wjazd,

chodnik i schody
kostką.
W bibliotece
w Borkowie wymieniono okna,
podłogę,od-

REKLAMA

Uprzejmie informujemy przedsiębiorców,
którzy mają zarejestrowaną działalność w
Urzędzie Gminy Kolno, że do końca grudnia
2009r. muszą przeklasyfikować przedmiot
wykonywanej działalności gospodarczej do
obowiązującej
Polskiej Klasyfikacji Działalności „PKD 2007”
w zaświadczeniu
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
W celu dokonania zgłoszenia zmiany proszę
o osobiste stawienie się w
Urzędzie Gminy Kolno pokój 216
w godzinach pracy urzędu.
14
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świeżono ściany wykonano remont i
adaptację schodów oraz podjazd dla

niepełnosprawnych.
Do wszystkich czterech bibliotek w ramach tego programu
zakupiono nowoczesny
sprzęt aparat cyfrowy,
kamerę, 12 monitorów
oraz urządzenia wielofunkcyjne. Dzięki tym
zmianom biblioteki zyskały na wyglądzie, stały się estetyczne bardziej nowoczesne
i funkcjonalne, a czytelnicy chętniej
spędzają tu swój wolny czas.
Teresa Zajk

Z ŻYCIA OSP

Pokazali co potrafią
O

sprzęt wart ponad 75 tys. zł
wzbogacili się strażacy ochotnicy z Lachowa. W trakcie uroczystości
jego przekazania strażacy od razu pokazali, że potrafią go użyć. Uratowali kierowcę zakleszczonego w fiacie
126 p.
OSP w Lachowie jest jedną z
dwóch jednostek z gminy Kolno włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zapewnienie,
że władze województwa będą wspierać jednostki OSP złożył w Lachowie
Jacek Piorunek, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Ich ważną
rolę podkreślił też Lech Kowalczyk, pomoc w sfinansowaniu zakupu tego
sprzętu – powiedział Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno.
Nowy sprzęt do OSP w Lachowie
trafił dzięki wsparciu finansowemu
z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, WFOŚiGW, pieniądzom z
budżetu państwa dla jednostek włączonych do KRS i z oddziału wojewódzkiego ZOSP w Białymstoku
oraz budżetu gminy Kolno. Strażacy
ochotnicy dostali m.in. sprzęt ratownictwa technicznego (agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy), sprzęt ratownictwa
komendant powiatowy Państwowej medycznego PSP R 1 z deską ortoStraży Pożarnej w Kolnie. W uroczy- pedyczną, kombinezon pszczelarski,
stości uczestniczyli też: Mieczysław opryskiwacz Orion, lanca teleskop,
Bagiński, przewodniczący Sejmiku 2 komplety ubrań ochronnych speWojewództwa Podlaskiego, Lucyna cjalnych, buty gumowe, wąż tłoczny,
Golonko, dyrektor zarządu oddziału agregat prądotwórczy zbiornik wodny
wojewódzkiego Związku OSP w Bia- z pokrowcem. Nowy sprzęt poświęcił
łymstoku, Adam Trzonkowski, do- proboszcz Parafii pw. Zwiastowania
wódca JRG PSP w Kolnie.
NMP w Lachowie ks. Krzysztof Ma- Dziękuję wszystkim za przybycie i linowski.

WAŻNE W SKRÓCIE
Strażacy na szkoleniach
Druh Kowalewski Adam z OSP
Lachowo i Góralczyk Tadeusz OSP w
Zabielu w Ośrodku Szkoleniowym w
Łapach uczyli się jak obsługiwać piłę
mechaniczną do ścinki drzew wszystkie typy kl. III. Po szkoleniu był egzamin przed komisją egzaminacyjna
powołaną przez dyrektora Centrum
Koordynacji Szkolenia Operatorów
Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w
Warszawie. Druhowie zdali i już mają
uprawnienia operatora pił mechanicznych do ścinki drzew wszystkie typy
klasa III.

Odznaczenia dla zasłużonych.
„Zasłużony dla Rolnictwa” - taką
odznaką uhonorowani zostali Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i Antoni Lewandowski, prezes miejsko gminny OSP w Kolnie. Odznaczenia
przyjęli z rąk Wojciecha Dzierzgowskiego, wicewojewody podlaskiego
w trakcie uroczystości, ktore odbyły
się 17 listopada w komendzie miejskiej PSP w Łomży.

OSP Zabiele ma nowy sprzęt

S

przęt ratownictwa medycznego przekazał uroczyście
strażakom ochotnikom z Zabiela Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski i Jan Gradkowski, Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Zestaw OSP R1 kompletny – deska ortopedyczna ze stabilizacją głowy i kompletem pasów. Zestaw szyn Kramera w
osobnej torbie zestaw opatrunkowy na oparzenia w torbie z
pewnością przyda się strażakom. Jednostka w Zabielu stara
się o włączenie do KSR– G.
Wojciech Dzierzgowski podkreślał jak ogromny wkład
mają ochotnicy w ratowanie życia oraz to jak dużym społecznych zaufaniem się cieszą.
gazeta gminna nr 9(25) listopad 2009
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Z HISTORII GMINY

Gmina Kolno pamięta...

Dzisiaj wielka jest rocznica11 listopada!...
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
(Ludwik Wiszniewski 11 Listopada)

U

pamiętnienie odzyskania niepodległości przez Polskę zostało wpisane w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
Jak każdego roku, również 91. rocznicę odrodzenia Ojczyzny uczciliśmy w
szczególny sposób.
11 listopada 1918 r. to jedna z najważniejszych dat w historii - Rzeczpospolita po 123 latach zaborów stała
się wolnym krajem. Dzień ten ustanowiono świętem państwowym dopiero
w 1937 r. Podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, w latach

1945 – 1989, w okresie komunizmu obchodzenie tego
święta było zakazane.
Społeczność szkolna oddała hołd wszystkim rodakom walczącym o wolną i
suwerenną Rzeczpospolitą.
Uczestnicy koła teatralnego
w przygotowanej części artystycznej przedstawili historię
swego kraju w czasie niewoli,
kiedy trzej potężni sąsiedzi –
Rosja, Austria i Prusy, korzystając z osłabienia państwa
polskiego, podzielili jego
ziemie pomiędzy siebie, wprowadzając własne rządy. Podczas akademii
ukazano wolę przetrwania narodu, a
także wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości. Nie zabrakło pieśni patriotycznych,
dwie z nich – hymn
i Rotę odśpiewano
wspólnie. Była to
lekcja historii przypominająca tragiczne i chlubne dzieje
narodu.
Ponadto uczniowie z pocztem sztandarowym
szkoły
uczestniczyli
we
mszy świętej za Ojczyznę, po której
zaprezentowali spo-

łeczności lokalnej montaż słowno –
muzyczny w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie.
W ten niezwykły dzień delegacja
nauczycieli i uczniów uczestniczyła
również w gminnych uroczystościach
zorganizowanych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, a następnie
złożyła wieńce pod pomnikiem „Ku
czci Obrońcom Ojczyzny poległych
na polu chwały pod wodzą Józefa
Piłsudskiego w latach 1918 – 1920.”
Jako Polacy powinniśmy pamiętać o
tak znaczących wydarzeniach i z zadumą pochylać się nad ideą Ojczyzny.
Dzięki walce naszych przodków, możemy żyć dzisiaj w wolnym kraju.

Aneta Roman

11 listopada w Czerwonem odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W SP im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego spotkali się przedstawiciele władz gminy, jednostek podległych, mieszkańcy wsi. Mszę świętą w
intencji Ojczyzny odprawił proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie ks. Wojciech Stefaniak.
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SPORT

Trzymajmy kciuki za drużynę!
W
dniach 21-22.11.2009r. na hali
w Kolnie odbyła się Powiatowa Gimnazjada Siatkówki. Zgłosiło
się 5 drużyn chłopców i 6 dziewcząt.
Po raz kolejny reprezentacje z Gimnazjum w Zabielu stanęły na najwyższym podium. Dziewczęta nie
straciły nawet jednego seta, a podczas meczu finałowego z Kolnem w
drugim secie, przy stanie 11:1 dla naszej drużyny, Kolno (ku zdumieniu
wszystkich obserwujących) oddało
mecz walkowerem! Chłopcy również spisali się znakomicie, tylko w
finale z Kolnem oddali jednego seta.
Nasze gimnazjum ma już wiele
siatkarskich osiągnięć na swoim koncie, dziewczęta już 8 razy zajmowały
I miejsce w powiecie, a chłopcy 7.
Nasze gimnazjum reprezentowało
powiat kolneński w półfinale grupy
zachodniej województwa podlaskiego. Dziewczęta grały w Danówku
28.11.2009r., spisały się znakomicie
zajmując I miejsce. Okazały się lepsze
od drużyn z Gimnazjum Nr 8 w Łomży, Szczuczyna i Danówka. Kolejnego
dnia w Grajewie rywalizowali chłopcy.
Mimo zaciętej walki zajęli III miejsce.
Dla dziewcząt kolejnym etapem
były Mistrzostwa Grupy Zachodniej

Magda Kordal,
Małgorzata
Murawska, Aneta
Sielawa, Katarzyna
Dobrowolska, Eliza
Wilińska, Sylwia
Chilińska, Iza
Wieczorek, Monika
Podsiad, Patrycja
Sekścińska, Katarzyna
Podeszwik, Justyna
Korwek; opiekun:
Agnieszka Rogińska.

województwa podlaskiego, które
odbył się 01.12.2009r w Wysokiem
Mazowieckiem. Po zaciętej rywalizacji nasze siatkarki ponownie zajęły I
miejsce! Tym razem pokonały drużyny z Wysokiego Maz. i Piątnicy. Na-

sza drużyna po raz pierwszy zakwalifikowała się do finału województwa,
który odbędzie się w lutym 2010r.

Agnieszka Rogińska

Krystian Banach, Szymon
Cwalina, Damian
Podeszwik, Robert
Ruchała, Andrzej Zuzga,
Mariusz Kuliś, Mateusz
Kopacz, Przemysław
Rutkowski; opiekun:
Grzegorz Serafin
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Z ŻYCIA PARAFII

Wiernemu synowi tej ziemi...
5

grudnia w kościele Najświętszego
Serca Jezusowego w Koźle odbyła się uroczysta Msza św. w intencji
śp. Romualda Kozła oraz odsłonięcie
tablicy poświęconej jego pamięci.
Odsłonięcia dokonali burmistrz Pisza Jan Alicki, wójt gminy Kolno Tadeusz Klama oraz starosta Henryk Duda
w asyście pocztów sztandarowych
Światowego Związku Armii Krajowej
Oddział w Piszu na czele z Witoldem
Szczechem i OSP Zabiele z komendantem Antonim Lewandowskim oraz
mieszkańców Kozła. Poświęcenia tablicy dokonał ks.proboszcz Sławomir
Banach, który był pomysłodawcą i
inicjatorem tego przedsięwzięcia.
Umieszczono na niej napis następującej treści: Pamięci inż. Romualda Kozła ps. ,,Masław’’ , ,,Łużyca’’,
,,Pojawa’’ ur. w 1909 r. w Koźle, zm.
w 1986 r. w Piszu, żołnierza AK i
NSZ, więźnia politycznego w latach
komunizmu, budowniczego kościołów, do końca wiernego syna tej ziemi.
Romuald Kozioł był wybitną postacią, a choć urodził się w Koźle, o jego
życiu i dokonaniach wiedzieli nieliczni

spośród nas. Po latach zakłamywania
historii przez komunistyczne władze,
pora byśmy poznali prawdziwy obraz
historii naszej Ojczyzny i ludzi takich,
jak Romuald Kozioł - wiernych jej
synów, dla których ,,najwyższym odznaczeniem było przeświadczenie, że
jest się człowiekiem zasad i honoru’’.
Odkłamując
przeszłość,
pokazując
bohaterskie
postawy ludzi takich,
jak Inżynier,
spłacamy
nasz
dług
wdzięczności
wobec nich.
Jesteśmy to
winni tym,
którzy wlcząc
w antykomunistycznym
podziemiu,
odrzucili

możliwość egzystencji pod rządami
kolaborantów. To o nich - ludziach zasad i honoru, ,,żołnierzach wyklętych’’
-zniesławionych przez komunistyczną propagandę, pisał Marian Hemar :
Bezdomni i Podziemni,
w bajce szli, widmowi
Z niczyjego rozkazu,
z własnego wyboru Już tylko na te próby
męstwa i honoru,
Już tylko by tych prochów
nie oddać wrogowi
Romuald Kozioł był jednym z
nich. Był też człowiekiem odznaczającym się głęboką pobożnością, angażował się w budownictwo sakralne
w całej Polsce, przez 30 lat pomagał
oo. Paulinom na Jasnej Górze w licznych pracach remontowo - budowlanych, budował i remontował dziesiątki kościołów i obiektów sakralnych.
Dlatego powinniśmy być dumni, że człowiek tego pokroju urodził się i żył w naszej miejscowości.
Halina Kalinowska

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
Zbliża się okres Świąt
Bożego Narodzenia, i Wigilia czas gdy na naszych
stołach niepodzielnie przez
krótki czas w roku królują
ryby.
Wszelkich gatunków i
przyrządzone na wszystkie
możliwe sposoby, na słodko, na kwaśno, na ostro.
Dlatego też w tym numerze
dwa przepisy na bardzo smaczne dania z ryb.
Wesołych Świąt i Smacznego!

Czerwone śledzie

Składniki:
5 płatów śledziowych
4 cebule
Ketchup
smalec (do zeszklenia cebuli)
zalewa:
2 łyżki octu
pół litra wody
liść bobkowy
ziele angielskie

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

Sposób przyrządzenia:
Pół litra wody zagotować z dodatkiem octu i przypraw(zalewa).
Zostawić do ostygnięcia i włożyć w nią śledzie.
Trzymać ok 3 godzin.
Śledzie wyjąc z wody i pokroić na małe kawałki.
Cebule pokroić na kostkę, wsypać na patelnię i zeszklić.
Wlać kilka łyżek ketchupu do zeszklonej cebuli.
Poczekać aż ostygnie.
Zmieszać ze śledziami.

Karasie w śmietanie

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

Składniki:

Biuro Powiatowe w Kolnie

* karasie 1 kg
* śmietana 1 szklanka
* włoszczyzna 1 opakowanie
* cebula 1 szt.
* liść laurowy 1 szt.
* pieprz 5 ziarenek
* ziele angielskie 4 ziarenka
* sól 1 szczypta
* masło 1 łyżka
* mąka 1 łyżeczka

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

Sposób przyrządzenia:
Ugotować wywar z włoszczyzny, korzeni i cebuli,
przecedzić. Oczyszczone, umyte i nasolone ryby
ułożyć w rondlu, zalać wywarem, gotować 15 minut.
Zrobić zasmażkę z masła i mąki, rozprowadzić wywarem z ryby i śmietaną, mieszając podgrzewać. Do
tego sosu włożyć ugotowane karasie i chwilkę razem
dusić na małym ogniu.

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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OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE
Urzędu

Gminy Kolno

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717 z póź. zm.),
zawiadamia się

właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu
14 grudnia 2009 r. została wydana na żądanie PGE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmująca działki nr:
w m.Kolno
-

obręb Kolno - 2478; 2318/1; 2479; 1451; 2480/1; 1452; 1456/1; 1456/2; 1457/2; 1458/2; 1459/2; 119/1,

w gminie Kolno
- obręb Stary Gromadzyn - 356; 322; 321; 307; 320; 256/1; 256/3; 256/4; 255/3; 358; 273; 305; 277; 278; 225; 246;
187; 283; 203,
- Obręb - Gromadzyn – Wykno - 23/1; 22; 21/1; 23/2; 28/3; 25/1; 25/2; 64; 26/1; 43; 65; 27/2; 27/1; 28/1; 29/2;
29/1; 25/4; 67; 41; 42/1; 56/1; 26/2; 44/1; 44/2; 45,
- Obręb Tyszki – Łabno - 156; 112; 117; 157; 67; 167; 158; 159; 160; 161; 162; 163/2; 163/1; 164; 165; 166,
- Obręb Czernice - 31/3; 31/2; 32/1; 33; 35; 36; 37; 44; 162; 161/2; 161/1; 160/2; 160/1; 147; 146; 141; 218; 219; 45;
46; 47; 48; 49; 50; 51; 56; 57; 177; 175; 174; 173/1; 171; 170; 169; 167; 166; 165; 164; 163,
- Obręb – Pachuczyn -12; 38; 39; 40; 58; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 107;
80; 56; 57; 60; 81; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 96; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105,
- Obręb – Obiedzino - 23; 24; 40; 78; 153; 154; 168; 169; 207; 208; 209; 206; 210; 233; 170; 171; 234,
- Obręb – Wścieklice - 288; 291; 292; 293; 295/5; 296/1; 296/2; 682/1; 521/2; 521/1; 522; 523; 524; 527; 528; 529;
530; 531; 532; 684; 655; 681,
- Obręb – Zaskrodzie - 34/1; 36; 38/1; 253; 23; 22/3; 263; 21/1; 264; 14; 15/1; 13/3; 13/5; 481; 372; 10; 9/3; 8/1; 8/2;
265/3; 368; 369; 370; 3; 4/1; 4/2; 5; 6; 371,
w gminie Stawiski
- Obręb – Skroda Mała - 26/2; 27; 28/2; 28/1; 29; 30/1; 30/2; 31/1; 31/2; 32; 33/1; 33/2; 37/3; 138; 42/2; 44; 49/1,
- Obręb – Dzierzbia - 458; 363; 362; 361; 360; 359; 302; 456; 455; 454; 453; 452; 459; 686; 688; 679,
- Obręb – Barzykowo - 129/1; 148; 149; 150; 169; 153; 154; 160; 161; 166; 167; 168; 185; 186; 254; 255; 256; 257;
258; 259; 240; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383;
384; 385,
- Obręb – Chmielewo - 167; 39/1; 38/1; 37/1; 159/1; 156; 155; 154; 153; 145; 126; 127; 128; 129; 130; 68; 158; 125;
123; 124; 121; 103; 96; 97; 95/2; 95/1; 94; 93; 92; 91; 90; 89; 88; 70; 71; 72; 73; 69; 67; 131,
-

Obręb – Stawiski - 938/9; 938/10; 939; 938/1,

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznej kablowej SN w relacji GPZ Kolno-Stawiski wraz z
kablem światłowodowym do sterowania przesyłem energii w powyższej linii.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem
Wójta Gminy Kolno, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji.

