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Mamy sztandar!
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WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Gmina Kolno ma sztandar!
Do historii gminy Kolno przejdzie
dzień 23 maja. To data poświęcenia i przekazania sztandaru gminie.
W tym roku w Zabielu świętowaliśmy wyjątkowy Dzień Gminy Kolno.
W Koźle powstaje ośrodek kultury
>> str.4

Kolejny gminny plac w kostce brukowej
>> str.6

Nasi wygrywają w konkursie
>> str.7

Ś

więto gminy, które w tym roku odbywało się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa i Biskupa Diecezji Łomżyńskiej rozpoczęła
msza święta w Kościele pw. Św. Jana
Ewangelisty w Zabielu. Mszę prowadził i poświęcenia sztandaru dokonał
J.E. ks. bp. Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.
Po mszy świętej na placu przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu odbyła się ceremonia przekazania sztandaru.
Symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru wbijali ks. bp. Tadeusz Bronakowski, Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski, Mieczysław Bagiński,
przewodniczący sejmiku województwa
podlaskiego, Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno i Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno.
- Ceremonia przekazania poświęconego sztandaru naszej gminy, to zwieńczenie kilku lat starań o to, byśmy mieli
własne insygnia - powiedział wójt Ta-

deusz Klama. - Herb, flaga, pieczęć, a
od dziś także sztandar to symbole, które
nas wyróżniają, podkreślają naszą tożsamość, jednoczą społeczeństwo gminy.
Po ceremonii przekazania sztandaru bryg. Jan Gradkowski, Podlaski
Komendant Wojewódzki PSP w Białymstoku odznaczył nasz sztandar Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Potem był czas przemówień.
Ze sceny padło wiele słów uznania dla
władz i mieszkańców naszej gminy.
- Wójt wie gdzie szukać pieniędzy dla
gminy, wie jak o nie zabiegać - podkreślił Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego. - Jest jednym z
tych, którzy robią to bardzo skutecznie.
Po części oficjalnej nadszedł czas na
zabawę. Na dużej scenie, po raz pierwszy w nowych strojach, zaprezentował
się zespół śpiewaczy z CKR w Czerwonem, śpiewali też m.in. seniorzy z Zabiela i cudne dzieciaki z CKR w Lachowie.
Gospodynie z Czerwonego, Brzozowa,
Lachowa i Zabiela przygotowały lokalne
smakołyki. Z programem wystąpili też
uczniowie z SP w Lachowie i ZSS w Zabielu. Były występy, koncerty, konkursy.
Jak się bawiliśmy - fotorelacja na str.
10 - 11 oraz na stronie interentowej
www.gminakolno.pl
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Będzie nowy most
Fotorelacja z Dnia Gminy Kolno
		
>> str.10 - 11

W maju o kapliczkach
		

>> str.15

Rolnicy z okolic Danowa wreszcie będą
mieli łatwy dostęp do swoich pól i łąk.
W porozumieniu z samorządem miasta i gminy Biała Piska władze gminy
Kolno zbudują most na rzece Wincenta.
Urząd Gminy Kolno ogłosił już
przetarg na wykonanie inwestycji.
Długi na 8 i szeroki na 6 metrów wraz
z balustradami most będzie miał stalową
konstrukcję i drewniany pomost. Przeznaczony będzie dla pojazdów o łącznej
masie do 20 ton. Ma powstać do 29 paź-

dziernika br. Znacznie ułatwi życie rolnikom z gminy Kolno, którzy do swoich
gruntów po drugiej stronie rzeki teraz
docierają jadąc w bród, ale to tylko przy
niskim stanie wody, lub nadkładając sporo kilometrów, by dotrzeć do najbliższego mostu. Nowa przeprawa powstanie
dzięki porozumieniu dwóch samorządów.
Władze Białej Piskiej na budowę
mostu przeznaczyły 40 tys. zł co pokryje ok. 20 proc. kosztów związanych z jego budową. Reszta pochodzić będzie z budżetu gminy Kolno.
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Absolutorium - wszyscy radni byli za
Radni Gminy Kolno udzielili absolutorium wójtowi
za ubiegły
rok. Za przyjęciem uchwały w tej
sprawie głosowali wszyscy radni.
Wójt Tadeusz Klama zanim przyjął bukiet kwiatów i gratulacje,
przedstawił w formie prezentacji
multimedialnej najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2009 roku.

T

o był wyjątkowo dobry rok dla
naszej gminy - podkreślał wójt
pokazując radnym na sesji kolejne slajdy z najważniejszych inwestycji, a jest się czym pochwalić:
Drogi: Łącznie w poprawę dróg
gmina zainwestowała w ub. roku 3
498 400 zł. Zrealizowano aż 7,72 km
dróg o nawierzchni asfaltowej i 1,8
km o nawierzchni żwirowej.Inwestycje drogowe zrealizowano m.in.
w Czerwonem, Obiedzinie, w Koźle, Starym Gromadzynie, Bialikach,
na trasie Borkowo - Wścieklice, w
Niskowiźnie i Glinkach. Największą
inwestycją drogową była modernizacja ponad 3 km drogi Lachowo - Danowo - Filipki Duże - Filipki Małe.
Wodociągi: W minionym roku zbudowano sieć wodociągów we wsiach:
Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno, Czerwone - kolonia, Rydzewo - Obiedzino - Koziki, Filipki
Małe, Filipki Duże. Do sieci podłączono 116 gospodarstw. Opracowano
mapy do celów projektowych na kolejne 53 kilometry sieci wodociągów.
Sala gimnastyczna: Jedną z największych inwestycji było rozpoczęcie w czerwcu ub. roku budowy
sali gimnastycznej przy gimnazjum
w Zabielu. Koszt inwestycji to ok.
2,1 mln zł z czego 683 tys. zł gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, a 495 tys. zł z PFRON.

Gmina wyremontowała chodniki i place w sześciu wsiach,
postawiła 10 nowych wiat przystankowych, kupiła koparko - ładowarkę i ciężarowe IVECO.
Całą prezentację przedstawioną
radnym można obejrzeć na stronie
interentowej www.gminakolno.pl.
Udzielenie absolutorium wójtowi,
to uznanie nie tylko jego wysiłków.
- We wszystkich działaniach najważniejsze jest wsparcie radnych
gminy i rzetelna praca ludzi zatrudnionych w urzędzie i jednostkach podległych - mówi wójt Tadeusz Klama.
Ze sprawozdań z działalności za ub.
rok przedstawianych radnym przez
dyrektorów na ostatnich sesjach wynika, że to był dobry i intensywny czas
również dla poszczególnych jednostek.
Zakład Obsługi Placówek Oświatowych:
W ub. roku w każdej z dziewięciu gminnych szkół prowadzony był
remont. W niektórych na dużą skalę,
w innych na mniejszą, ale gmina systematycznie inwestuje w polepszanie
warunków do nauki. Wspiera też
działania na rzecz rozwoju uczniów
angażując się m.in. w organizowanie
wycieczek, konkursów, zawodów, zajęć pozalekcyjnych. Szkoły starają się
o środki z zewnątrz. W ub. roku udało
im się pozyskać 300 tys. zł. Na szczególna uwagę zasługuje w ub. roku fakt
zorganizowania edukacji dla dzieci w
wieku od 3 do 5 lat. Potwierdzeniem
wysiłków gminy było uzyskanie certyfikatu „Gmina Przyjazna Dzieciom”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
W 2009 r. ośrodek pomocą finansową objął ogółem 309 rodzin i
osób. W ramach
realizacji programu „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
ośrodek
pokrywał koszty
wyżywienia w
szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach
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ponadgminazjalnych oraz wypłacał
zasiłki celowe na zakup żywności.
Skorzystało z tego 486 uczniów ze
193 rodzin. Poza szeregiem wielu
innych działań w roku 2009 GOPS
realizował projekt „Rozwijam skrzydła” w ramach POKL. Kontynuowany był również Poakcesyjny Program
Wsparcia Obszarów Wiejskich. W
ramach obu programów podjęto szereg ważnych dla mieszkańców gminy
działań. Ponadto w roku 2009 przy
GOPS powstały Klub Wolontariusza
i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno – INTEGRACJA”.
Gminna

Biblioteka

Publiczna:

W 2009 r. biblioteki działające na terenie gminy odwiedziło 8 319 czytelników i wypożyczyło 24 874 wol.
i 4 440 czasopism bieżących. Z czytelni skorzystało 18 347 czytelników
i udostępniono 1 289 wol. oraz 6
141 czasopism bieżących. Z Internetu
skorzystało 17 347 użytkowników,
udzielono ogółem 6 922 informacji w
tym elektronicznych 6 306.Biblioteka
organizuje i przygotowuje uczestników do licznych konkursów, prowadzi lekcje biblioteczne i dyskusyjne
Kluby Książki, organizuje głośne
czytanie, spotkania z ciekawymi ludźmi i okolicznościowe spotkania np.
na Dzień Babci. Placówka pozyskuje środki z zewnątrz i uczestniczy w
wielu projektach dzięki czemu wzbogaca się nowoczesny sprzęt, a pracownicy uczestniczą w szkoleniach.

INWESTYCJE
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Nad Pisą powstaje ośrodek kultury
Ruszyły prace przy rozbudowie
ośrodka kultury w Koźle. Dawna
świetlica wiejska zmieni się w nowoczesny, w pełni wyposażony obiekt,
a władze gminy Kolno już myślą o
kolejnych remizach do remontu.

W

dawnych czasach wieś Kozioł
pełniła rolę kurortu, jest tu specyficzny i korzystny dla zdrowia mikroklimat - mówi wójt Tadeusz Klama. Poprzez nasze działania chcemy przywrócić tej miejscowości dawny blask
Nowe chodniki, zagospodarowanie terenu nad Pisą, a teraz nowy
ośrodek kultury - to wszystko ma
służyć głównie lokalnej społeczności, ale również turystom i gościom.
Jak ujęto w dokumentach sporządzonych na potrzeby rozbudowy
świetlicy w Koźle celem inwestycji
jest „podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych poprzez
powiększenie sali klubowej i wykonanie drugiej dodatkowej, urządzenie
zaplecza sanitarnego i dostosowanie
budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu wokół, wykonanie parkingu.”
Koszt inwestycji zamknie się kwotą
ok. 600 tys. zł z czego blisko połowa

Rozbudowa świetlicy w Koźle jest wspólfinansowana z pieniędzy z PROW

pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013 z działania „Odnowa i rozwój
wsi”. Zgodnie z harmonogramem prace nad rozbudową świetlicy w Koźle
zakończyć się mają jeszcze w tym roku.
Władze naszej gminy już myślą o kolejnych świetlicach do remontu.W Urzędzie Gminy Kolno
przygotowana jest już dokumen-

tacja na kompletną przebudowę
kolejnych trzech obiektów.
Gmina będzie zabiegała o środki w
ramach PROW na świetlice w Czerwonem, Lachowie i Zabielu. Opracowywana jest też dokumentacja dotycząca
remontu świetlicy w Janowie. Na te
działania gmina będzie starała się pozyskać pieniądze w ramach Leader +.
A. Szyc - Kaczyńska

Z POLICJI

Niewybuch w lesie
Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziono w lesie w gminie
Kolno. Groźne miejsce do czasu przyjazdu saperów zostało zabezpieczone.

Dyżurny
Policji w
Kolnie został zaalarm o w a n y,
że w lesie
niedaleko
jednej z
miejscowości pod
Kolnem
leży niewybuch.
Na miejsce
natychmiast
pojechali
policjanci.
Okazało się, że był to pocisk artyleryjski
pochodzący najprawdopodobniej z
czasów II wojny światowej. Groźne znalezisko zostało zabezpieczone
do czasu przyjazdu saperów, któgazeta gminna nr 05 (31) maj 2010

rzy w bezpieczny sposób zneutralizowali odnaleziony niewybuch.
Głosuj na swojego policjanta
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia
ma przyjemność poinformować o
trwającej III edycji ogólnopolskiego
plebiscytu pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”, służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony
ofiar przemocy domowej. Zgłoszenia
w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2010 roku.
Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń do III edycji plebiscytu wśród
osób zgłaszających rozlosowanych
zostanie 10 nagród książkowych.
Szczegóły na internetowej stronie
www.policja.pl/portal/pol/1/53326/
asp. Joanna Makarewicz,
oficer prasowy KPP w Kolnie
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Prace idą zgodnie z planem
Ze sprawozdaniem z realizacji zadania: „Budowa systemu gospodarki
odpadami komunalnymi dla miasta
Łomża i okolicznych gmin” zapoznali się samorządowcy zaangażowani w realizację przedsięwzięcia.
W tym gronie był też Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Nasza gmina
jest jedną z kilkunastu, które przystąpiły do tego ważnego projektu.

C

elem realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu jest
zbudowanie Zakładu Gospodarki Odpadami w Czartorii w gm. Miastkowo.
Służył będzie mieszkańcom trzech powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego
i grajewskiego. Wartość projektu to
aż 37,6 mln zł, z czego dofinansowanie z UE ma wynieść ok. 17,8 mln zł.
Zadanie podzielono na kilka etapów. W ramach pierwszego wykonano m.in.: kwatery składowania
odpadów innych niż niebezpieczne, zbiornik odcieków wraz z przepompownią, kanalizację sanitarną
i deszczową ze zbiornikiem wód
deszczowych, brodzik dezynfekcyjny do odkażania kół samochodów.

Samorządowcy oceniali stan prac w Czartorii, W Nowogrodzie zapoznali się ze sprawozdaniem
fot. arch. UM Łomża

W ramach realizowanego w
tym roku drugiego etapu inwestycji zaplanowano wykonanie m.in.:
hali sortowni na odpady zmieszane wraz z linią technologiczną
sortowania odpadów, wiatę magazynową odpadów i wiatę czasowego magazynowania odpadów
niebezpiecznych, plac przygotowania kompostu z placem kompostowania pryzmowego. Wszystko
ma być gotowe do 30 września br.
Do 15 grudnia br. mają być dostarczo-

ne maszyny, urządzenia i wyposażenie
niezbędne do funkcjonowania ZGO.
Etap czwarty to budowa dwóch kolejnych niecek na odpady komunalne i
azbest oraz budowa drogi dojazdowej.
Z przedstawionego samorządowcom sprawozdania przygotowanego
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży wynika, że „wszystkie dotychczasowe prace przebiegały terminowo, a całość projektu
realizowana jest bez opóźnień”.

W poszukiwaniu przodków z Janowa
Argentyńczyk Oskar Szymańczyk
odnalazł swoją rodzinę w Janowie.
Jego ojciec wyemigrował stąd w 1910
roku. W poszukiwaniach bardzo
pomogła mu Bożena Duda, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
W Polsce 76 - letni Oskar Szymańczyk spędził kilka dni. Odwiedził nie tylko rodzinną miejscowość,
ale też m.in. Mazury. Ponieważ
urodzony w Argentynie mężczyzna nie zna języka swego ojca w
podróży towarzyszyła mu Krystyna Wardyga, prezes Stowarzyszenia
Ognisko Polskie w Buenos Aires.
To właśnie m.in. dzięki Stowarzyszeniu Ognisko Polskie i zaangażowaniu dyrektor Szkoły Podstawowej w
Janowie po tylu latach pan Oskar mógł

wreszcie odnaleźć bliskich i wieś z której pochodził jego ojciec. Jego rodzina
mogła dowiedzieć się, że ich argentyński krewny jest inżynierem, specjalistą z dziedziny telekomunikacji.
gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010

W trakcie tej sentymentalnej podróży Oskar Szymańczyk
spotkał się nie tylko z rodziną. Wraz z
towarzyszącymi mu osobami odwiedził też Urząd Gminy Kolno.
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Kolorowo wokół szkoły
Po placach przy OSP w Zaskrodziu,
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem, Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie przyszedł czas na układanie kostki w kolejnych miejscach.

E

kipa remontowa, jeśli tylko kapryśna ostatnio pogoda na to pozwala, układa kostkę przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. To właśnie tu
w tym roku kostką brukową wyłożona zostanie największa powierzchnia
bo aż 1600 metrów kwadratowych.
- Do tej pory w różnych miejscach
na terenie naszej gminy ułożyliśmy

już około ośmiuset metrów kwadratowych kostki - mówi Andrzej Kleczyński, kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno. - W ubiegłym roku było to cztery
i pół tysiąca metrów kwadratowych.
Wykonywanie aż takiej ilości tego
typu prac jest możliwe dzięki porozumieniu Gminy Kolno z Urzędem
Marszałkowskim w Białymstoku.
Urząd Gminy otrzymał dotację na
kostkę , bo w ramach prac interwencyjnych
zatrudniał
pracowników
spalonego zakładu JBB w Łysych.
Prace przy szkole w Czerwonem mają
potrwać do końca lipca. Potem ekipa
remontowa wkroczy na kolejny plac.

Kolorowa kostka układana wokół Szkoły Podstawowej w Czerwonem

Kangur
W

dniu 18
marca
2010 roku w
naszej szkole
odbyła się XIX
edycja Międzynarodowego
Konkursu „Kangur Matematyczny” oraz Konkursu Matematycznego „Kangurek”. Swoich „sił”
próbowało 12 uczniów z klas II –
VI. Niektórzy zawodnicy starowali
już po raz kolejny, lecz byli też i
nowicjusze – uczniowie kl. II. Najlepszy wynik w szkole – bardzo
dobry – uzyskała Patrycja Paliwoda, uczennica kl. II, która po raz
pierwszy uczestniczyła w Konkursie Matematycznym „Kangurek”.
Uczniowie kl. III Łukasz Góralczyk oraz Natalia Banach otrzymali
wyróżnienia II stopnia w „Kangurze Matematycznym”. Wszystkim
uczestnikom konkursu składamy
gratulacje, a zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Udział uczniów w różnego rodzaju
konkursach daje im możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami, talentami. Pozytywnie wpływa
na samoocenę ucznia, ale również
daje możliwość posmakowania
porażki. Dziecko staje się bogatsze
o nowe doświadczenia. Ponadto
przygotowania do konkursu skłaniają dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.
Jadwiga Elżbieta Konstanty

Naprawiony przepust na drodze
U
lewne deszcze zatapiają mieszkańców na południu Polski, wezbrane rzeki zalewają kolejne miejscowości, ale i w naszej gminie kiedy solidnie popada
niektórzy mają sporo kłopotów.
Właśnie deszcz sprawił, że zapadł
się przepust na drodze prowadzącej do
Wykowa co uniemożliwiało przejazd
nią. Ekipa remontowa z Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno nieźle się natrudziła, by jak
naszybciej usunąć zgłoszoną awarię.

gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Sukces czytelniczek naszej biblioteki
Dwie czytelniczki Gabriela Jermacz i
Kornelia Jermacz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą
w Czerwonem zajęły dwa pierwsze
miejsca ex - aequo w konkursie recytatorskim powiatu łomżyńskiego.
Katarzyna Polewko z Filii Bibliotecznej w Lachowie zajęła II
miejsce w kategorii gimnazjum.

B

iblioteka Gminy Kolno już po raz
kolejny uczestniczyła w Konkursie Recytatorskim Wierszy Patriotycznych organizowanym przez Bibliotekę
Gminy Łomża w Podgórzu. W związku z obchodzonym w 2010 r. Rokiem
Chopina, VIII edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „ Spotkajmy się
z Chopinem” Udział w powiatowym
konkursie poprzedziły eliminacje środowiskowe i gminne przeprowadzone
w każdej z czterech bibliotek funkcjonujących na terenie Gminy Kolno.
Ogółem we wszystkich etapach konkursu uczestniczyło 60 czytelników.
Eliminacje gminne, do których zakwalifikowało się 21 osób, odbyły się
17 maja 2010 r. w Bibliotece Publicznej w Borkowie. W komisji zasiadły
cztery panie, Katarzyna Kalinowska,
nauczyciel bibliotekarz z ZSS w Zabielu, Aneta Zyskowska, nauczyciel
jęz. polskiego z ZSS w Zabielu,
Agata Cudnik, radna Gminy Kolno i
Aleksandra Szyc – Kaczyńska, red.
Gazety Gminnej. Komisja najwyżej
oceniła recytację następujących osób:
I Szkoła Podstawowa kl. I-III
1.Weronika Sielawa
2.Joanna Piekarska
II Szkoła Podstawowa kl. IV-VI
1.Kornelia Jermacz

Katarzyna Polewko, Kornelia Jermacz i Gabriela Jermacz odniosły sukces w Podgórzu

2.Monika Chodnicka
3.Gabriela Jermacz
Wyróżnienie – Aleksandra Cudnik
Wyróżnienie - Małgorzata Wróbel
III Gimnazjum
1.Katarzyna Polewko
2.Katarzyna Dobrowolska
3.Justyna Kalwejt
Do finału konkursu jury wytypowało: Monikę Chodnicką, Gabrielę Jermacz Kornelię Jermacz i Katarzynę
Polewko. Nagrody ufundowane ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok laureatom wręczał wójt Tadeusz Klama.
W finale konkursu powiatowego
Gminę Kolno reprezentowały cztery
czytelniczki, dwie spośród nich wyrecytowały pierwsze nagrody, Kornelia Jermacz mówiła wiersz pt: „Koncert” - Wandy Chotomskiej, a jej sio-

stra Gabriela wiersz pt.: „Mickiewicz
słucha Chopina”- Leopolda Lewina.
W kategorii gimnazjum - II i jedyne miejsce w tej kategorii otrzymała
czytelniczka z Filii Bibliotecznej w
Lachowie Katarzyna Polewko. Mówiła wiersz „ Spotkanie” – Jarosława
Iwaszkiewicza oraz fragment prozy
Jerzego Broszkiewicza „Opowieść
o Chopinie”.Wszystkie laureatki z
rąk wójta gminy Łomża otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.
Sukcesy naszych czytelniczek to
wspólny wysiłek uczniów, bibliotekarzy i nauczycieli, z którymi współpraca bibliotek układa się bardzo
dobrze. Mam na myśli szkoły podstawowe w Borkowie, Czerwonem,
Lachowie, Gimnazjum w Glinkach i
ZSS w Zabielu. Za umożliwienie dojazdu czytelnikom na konkursy do
GBP w Czerwonem i do Biblioteki
w Podgórzu dziękuję Józefowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi ZOPO.

Teresa Zajk

Bardzo dziękuję kolegom druhom
ze wszystkich jednostek OSP z naszej gminy
za poświęcenie własnego czasu i trud włożony w pracę przy
usuwaniu skutków lokalnych podtopień.
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010
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Z Pachuczyna na Wybrzeże
20 mieszkańców Pachuczyna, w
tym gronie większość dzieci, spędziło dwa dni nad morzem. Wycieczkę zorganizowano za pieniądze z funduszu sołeckiego.
- Ja nie pojechałem, ale wszyscy
wrócili zadowoleni - mówi Wojciech
Zakrzewski, sołtys wsi Pachuczyn.
W pierwszym dniu mieszkańcy
Pachuczyna zwiedzili m.in. Zamek
Krzyżacki w Malborku, Muzeum
- były hitlerowski obóz zagłady w
Sztutowie, a wcześniej zatrzymali
się też na polach pod Grunwaldem.
Na drugi dzień organizator wycieczki firma „Podróżniczek” Organizator Turystyki Przyrodniczej w
Łomży zaplanował zwiedzanie najważniejszych zabytków w Gdańsku,
Sopocie, Gdyni. Mieszkańcy Pachu-

czyna byli też m.in. na Westerplatte
czy w Muzeum ORP „Błyskawica”.
Jak zgodnie podkreślają uczestnicy wycieczka na Wybrzeże była

bardzo udana, a obcowanie z miejscami, w których działy się ważne
w historii naszego kraju wydarzenia, było szczególnym przeżyciem.

Uczniowie z Janowa na wycieczce w Łomży

U

czniowie kl. IV – VI Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie pod opieką
pań: Anety Roman i Agnieszki Korzep byli na wycieczce w Łomży.
Najpierw udaliśmy się pod pomnik
patrona naszej szkoły Kardynała Stefana Wyszyńskiego usytuowany przy
Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła.Zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcia. Następnie odwiedziliśmy Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Uczestniczyliśmy w edukacji teatralnej
prowadzonej przez Bogumiłę Wierzchowską - Gosk. Aktorka przedstawiła najważniejsze instrumenty swojej pracy, zapoznała z ćwiczeniami,
jakie wykonuje przed rozpoczęciem
gry na scenie tzn. gimnastyka buzi i
języka, frazowanie. Udzieliła również

wskazówek dotyczących występów
na scenie, pracy z tekstem poetyckim
na przykładzie interpretacji wiersza
„Leń” Jana Brzechwy. W roli tytułowego lenia wystąpił uczeń kl. VI –
Rafał Cudnik w towarzystwie chórku donosicielek i raperów.Po
tej nietypowej lekcji
obejrzeliśmy
spektakl pt.: „Szczęśliwy
książę”
ukazujący
nieszczęśliwą miłość,
dokonywanie wyborów i poświęcenie.
Przedstawienie skłoniło widzów do refleksji
nad sprawiedliwością,
dobrem, egzystencją,
pobudziło wrażliwość
gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010

dzieci poprzez wyeksponowanie na
scenie nieszczęść, z jakimi niektórzy
ludzie muszą się zmagać.Wyjazd był
ciekawy, sprawił dużo radości i wzbogacił uczestników w nową wiedzę.

Aneta Roman
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Szkolenia

Szkoła ma przyjaciół
W dniu 5 maja 2010 roku obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość tę powołaliśmy do istnienia
wspólnie z rodzicami i uczniami.

W

czasie święta uczniowie mieli możliwość poznania historii
szkoły, ludzi i wydarzeń z nią związanych. Zorganizowany był też uroczysty
apel, na który zaprosiliśmy wszystkich,
którzy w ciągu roku wspierali działalność szkoły finansowo lub własną pracą.
W tym dniu podziękowaliśmy Im
wręczając tytuł Przyjaciela szkoły.
Niezmiernie było nam miło przyjąć
do grona przyjaciół szkoły Tadeusza

Klamę -Wójta Gminy Kolno, Józefa
Bogdana Wiśniewskiego, dyrektora
ZOPO w Kolnie, Ryszarda Podchula radnego Gminy Kolno, sponsorów zakupu pomocy dydaktycznych: Roberta
Chodnika i Ryszarda Kiełczewskiego.
Za pomoc przy pracach na rzecz
szkoły
podziękowania
otrzymali rodzice i mieszkańcy Wykowa: P. Bernatowicz, I. Romatowski, W. Truszkowski i A. Zduńczyk.
Uroczystość zakończyła się wspólną kawą i wyśmienitym tortem.
Dyrektor szkoły
Ewa Irena Romatowska

Edukacja - naturalnie!
O

d końca listopada uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zabielu biorą udział
w projekcie ,,Edukacja – naturalnie! dla
młodzieży szkolnej z obszarów Natura
2000 Polski północno-wschodniej”.
30 listopada 2009 roku w szkole odbyły
się warsztaty ekologiczne przeprowadzone przez edukatora z Białegostoku.
Kolejnym krokiem było gromadzenie
informacji i materiałów o ochronie
przyrody na terenie województwa podlaskiego.W rezultacie tych działań powstała prezentacja multimedialna pod
kierunkiem nauczyciela informatyki
oraz galeria prac plastycznych pod tytułem ,,Chronione rośliny i zwierzęta”,
która można oglądać na korytarzu szkol-

nym.Na zakończenie projektu , 26 marca na sali gimnastycznej odbył się apel
szkolny skierowany do uczniów klas
0- VI. Był on świetną lekcją o ochronie środowiska. Społeczność szkolna
uświadomiła sobie jak, ważną rolę pełni przyroda w naszym codziennym życiu i jakie korzyści płyną z jej ochrony.
Czyste środowisko podkreśla piękno krajobrazu i stanowi bogactwo
każdego regionu więc nigdy nie możemy o tym zapominać.O projekcie Natura 2000 i ochronie przyrody
uczniowie i ich bliscy mogą się dużo
dowiedzieć z
ulotek przygotowanych przez panią Joannę Korwek.
ZSS w Zabielu
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S

zkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Borkowie została zarejestrowana
jako ośrodek szkoleniowy w
projekcie współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej
w ramach EFS „Podniesienie
umiejętności osób pracujących
– likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”.
W ramach cyklu BEZPŁATNYCH szkoleń uczestnicy mogą
nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć posiadane kwalifikacje i umiejętności w zakresie
technologii
informacyjnych.
Uczestnikami szkoleń mogą
być osoby dorosłe zamieszkałe
na terenie województwa podlaskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane projektem. Szkoleniami objęte będą
osoby wykonujące pracę na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę,
umowy zlecenia lub umowy o
dzieło, zatrudnione w szczególności w edukacji (nauczyciele,
pracownicy
administracyjni).
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.edukacjapodlasie.pl – tam też dokonają
Państwo rejestracji i wyboru tematyki szkolenia. Zachęcamy do
udziału w szkoleniach organizowanych na terenie naszej placówki. Dzięki tej aktywności uczniowie i nauczyciele naszej szkoły
będą mogli w nauce i pracy wykorzystywać tablicę interaktywną.
Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę
internetową www.borkowo.internetdsl.pl
SP Borkowo
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Przekazanie sztandaru, koncerty i

Wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski
symbolicznie wbija gwóźdź w drzewiec

Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno wpisuje się do księgi pamiątkowej

Ks. bp. Tadeusz Bronakowski w Kościele
pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu
Honorowi goście na Dniu Gminy Kolno w Zabielu z przedstawicielami władz
kościelnych, województwa, powiatu kolneńskiego, miast i gmin z terenu
powiatu oraz służb mundurowych - straży i policji

Wiele ciepłych słów padło ze sceny pod kierunkiem władz gminy i
Bryg. J. Gradkowski, Podlaski Komendant PSP w Białymstoku odznacza
jej mieszkańców m.in. z ust bryg. J. Gradkowskiego i J. Piorunka
sztandar Gminy Kolno Brązowym Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa

PATRONAT HONOROWY

DOFINANSOWANIE

SPONSORZY
Marszałek
Biskup
Województwa Podlaskiego Diecezji Łomżyńskiej
PATRONAT MEDIALNY
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pokazy - tak bawiliśmy się 23 maja

Zespół z CKR w Czerwonem po raz pierwszy w nowych strojach

Gospodynie z CKR w Czerwonem, Brzozowie, Lachowie i Zabielu
przygotowały pyszne dania i smakołyki

Przekazanie sztandaru to historyczna chwila
Dzieci z Lachowa zaśpiewały z ogromnym wdziękiem

Gala Disco Polo - zagrały Grand, Bosman, Robbins

Gwiazdą festynu 23 maja był zespół Nazir

Uczestnicy festynu z okazji Dnia Gminy Kolno w Zabielu bawili się doskonale
gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010
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Asy z naszej klasy
27 kwietnia 2010 r. w Szkole
Podstawowej w Lachowie odbył
się Gminny Konkurs Ortograficzny „As ortografii” zorganizowany
pod patronatem Wójta Gminy
Kolno przy współpracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie.

C

elem konkursu było propagowanie idei dbałości o poprawność ortograficzną od najmłodszych
lat szkolnych, wdrażanie uczniów
do samokontroli i samokształcenia w zakresie pisowni, sprawdzenie poziomu opanowania ortografii przez uczniów klas kształcenia
zintegrowanego oraz wyłonienie
„Asa ortografii” wśród uczniów
klas pierwszych, drugich i trzecich.
Teksty dyktand przygotowali nauczyciele kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. H.
Sienkiewicza w Kolnie. W jury konkursu zasiedli: Małgorzata Tyszka,
Bożena Wiśniewska, Ewa Miłosek.
Uczniowie piszący dyktando byli
oceniani w trzech kategoriach- klasy I, klasy II, klasy III Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Borkowie, Lachowie, Wykowie, Zaskrodziu, Filipkach Dużych, Zabielu. O tytuł „Asa
ortografii” walczyło 15 uczniów.
Wyniki konkursu:
Klasa pierwsza
- Karolina Malinowska, SP Wykowo- I miejsce
- Izabela Bagińska, SP LachowoII miejsce

- Julia Rakowska, SP ZaskrodzieIII miejsce
Klasa druga
- Patrycja Paliwoda, SP Borkowo
oraz Paweł Wszeborowski, SP Lachowo- I miejsce
- Patrycja Ałajko, SP Zabiele- II
miejsce
- Anna Niedźwiecka, SP Zaskrodzie- III miejsce
Klasa trzecia
- Paulina Wyrwas, SP Wykowo- I
miejsce
- Sylwia Pijanowska, SP ZabieleII miejsce
- Julia Truszkowska, SP Lachowo- III miejsce
Laureaci wykazali się wysokimi umiejętnościami w zakresie
poprawnej pisowni. Szczególne
podziękowania składamy Wójtowi Gminy Kolno, który na zakup
nagród dla uczestników przeznaczył środki finansowe z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii oraz
nauczycielom kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w
Kolnie za przygotowanie dyktand.
Laureatom i ich opiekunom
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy na kolejną edycję Gminnego Konkursu Ortograficznego „As ortografii” w 2011 roku.
Ewa Miłosek

Turniej
W

dniu 21 kwietnia 2010 w Gimnazjum w Małym Płocku odbyły się powiatowe eliminacje Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Uczestniczyły w nich 3 osobowe
zespoły z 11 szkół podstawowych.
Naszą szkołę (SP Filipki Duże) reprezentowała drużyna w składzie:
•Robert Zduńczyk (kl.VI)
•Marcin Kosk (kl. V)
•Sebastian Zduńczyk (kl. IV)
• Opiekun: Bożena Zajączkowska
Po zaciętej walce reprezentacja naszej
szkoły zajęła II miejsce. Gratulacje!!!
B. Zajączkowska

PIP w Lachowie

D

nia 5 maja, do Szkoły Podstawowej w Lachowie przyjechał przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy
Powiatu Kolneńskiego. Inspektor prowadził pogadankę dla uczniów klas
4-6 na temat bezpiecznej pomocy rodzicom w gospodarstwie rolnym.Delegat
PIP oznajmił, iż wypadki w gospodarstwie rolnym najczęściej zdarzają się
przy pracach polowych, zwłaszcza w
okresie żniw. Podkreślił też, że duże
zagrożenie stanowi przebywanie w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń
rolniczych. A zaprezentowana prezentacja multimedialna pokazała nie tylko zagrożenia, ale również podała gotowe rady, które pozwolą bezpiecznie
mieszkać, przebywać i bawić się na wsi.
Natalia Weronika Rybak,
klasa 5 SP w Lachowie
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Dzieci z Wykowa znają swoje prawa
Dorośli z wielu krajów postanowili
uchwalić dokument, który chroni przed prześladowaniem, wyzyskiem, gwarantuje opiekę, prawo do odpoczynku czy edukacji.
Te ważne prawa zostały spisane
w Konwencji o Prawach Dziecka i przyjęte przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.

U

czniowie naszej szkoły poznawali konwencje praw dziecka,
omawiali znaczenie poszczególnych zapisów tego dokumentu.W
związku z tym 23 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie odbył się szkolny konkurs
„Znamy Swoje Prawa” zorganizowany przez nauczyciela historii.
Głównym celem konkursu było
upowszechnienie wśród uczniów
znajomości konwencji praw dziecka,
zapoznanie uczniów z prawami przysługującymi wszystkim dzieciom.
Konkurs przeprowadzony był w
dwóch etapach. W I etapie uczniowie
mieli do wykonania prace plastyczne
pod tytułem „Jestem starszym kolegą, pomagam młodszym uczniom”.
17 marca został rozstrzygnięty I etap.
W II etapie konkursu na uczestników czekało 5 konkurencji
sprawdzających konkretną wiedzę:

1.Test składający się z 15 pytań dotyczący znajomości praw dziecka
2.Zadanie to polegało na wyborze
spośród wypisanych na żółtych paskach tylko tych haseł, które wiążą się z prawami dziecka i przyklejeniu ich wokół napisu PRAWA
DZIECKA, tak aby powstało słońce,
3.Ta konkurencja nosiła nazwę „Jakie to prawo”. Do opisanych sytuacji z życia rówieśników należało wybrać te prawa, jakie w
poszczególnych sytuacjach zostały zagwarantowane ich kolegom,
4.Rozwiązywanie krzyżówki
5.Ostatnia konkurencja to wiersz, w
którym ktoś powycinał słowa. Za-

danie polegało na wpisaniu w puste
miejsca wybranych z ramki wyrazów.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji, komisja pod przewodnictwem
dyrektor Ewy Romatowskiej zsumowała punkty i wyłoniła zwycięzcę
konkursu „Znamy Swoje Prawa”.
Bezkonkurencyjna okazała się Magdalena Koprowska z klasy VI zdobywając 57 punktów, drugie miejsce zajęła Magdalena Bernatowicz z klasy
V uzyskując 53 punkty, a trzecie miejsce przypadło Pawłowi Truszkowskiemu również z klasy V, który na
swoim koncie zgromadził 50 punktów.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody
książkowe i pamiątkowe dyplomy.
Adam Grzymała

Ekologiczna impreza na Dzień Ziemi

P

iękne położenie naszej szkoły
wśród drzew i w otoczeniu zawsze
soczysto zielonej trawy zobowiązuje.
22 kwietnia 2010 r. za sprawą naszych
uczniów i nauczycieli wszyscy poczuliśmy odpowiedzialność za losy naszej
planety. Ekologicznie przygotowana
ogólnoszkolna impreza wyzwoliła u

wszystkich ogromne pokłady radości. Były konkursy, multimedialne
prezentacje i śpiewy zespołowe. Aktywni byli wszyscy: uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Na
zakończenie wszyscy zostali nagrodzeni słodkim „co nieco” a uczestnicy
konkursów dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Dzięki Wiesławie Bazydło, Elżbiecie
Konstanty oraz pozostałym
aktywnym nauczycielom i
uczniom klasy VI nasza planeta zyskała zwarte szeregi
ekologów z naszej szkoły.
Przygotowany przez Wiesławę Bazydło scenariusz szkolnej imprezy dostępny jest na
stronie internetowej w dziale
do pobrania. Ponieważ artykuł powstaje w Światowym
gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010

Dniu Książki i Praw Autorskich (23.
kwietnia) czujemy się w obowiązku
przypomnieć, że wykorzystywanie
całości lub części materiałów udostępnianych on-line wymaga uzyskania
zgody autora. Zainteresowanych szerszą relacją odsyłam do strony www.
borkowo.internetdsl.pl, gdzie zobaczyć można galerię zdjęć z naszych
obchodów Dnia Ziemi. Pełne żywiołowych reakcji zdjęcia z konkursów,
zabaw i dekoracji zwycięzców zainteresują, bez wątpienia, uczestników
oraz ich najbliższych. Pozostali goście odwiedzający naszą stronę mogą
zobaczyć, dzięki serwisowi YouTube,
muzyczny wkład Michaela Jacksona
w ochronę Ziemi. Nieżyjący już artysta poświęcił tej tematyce wzruszający utwór pod tytułem Earth Song.
SP Borkowo

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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Biblioteka jest dla wszystkich
W związku z obchodami Tygodnia
Bibliotek w dniach 10-14 maja w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Kolnie z siedzibą w Czerwonem
odbyły się Dni Otwarte Biblioteki.
Akcja ta w tym roku przebiegała pod
hasłem: „Biblioteka-słowa, dzwięki, obrazy”. Pracownicy biblioteki
w Czerwonem przygotowali szeroką ofertę warsztatów czytelniczych.
Rok 2000 jest rokiem Chopinowskim, w związku z tym przygotowano
m. in. prezentację multimedialną „Chopin największy kompozytor i pianista”. Prezentację tę wraz z pogadanką
obejrzało Koło Gospodyń Wiejskich.
Dla czytelników z Klubu Seniora
przygotowano spotkanie autorskie
z Marią Tocką redaktorką „Kontaktów”. Pani redaktor przedstawiła historię tygodnika. Zdradziła w jaki

sposób szuka tematów do artykułów.
Opowiedziała kilka zdarzeń-tematów,
które najbardziaj zapadły jej w pamięci. Na zakończenie spotkania zaproszeni wspólnie obejrzeli prezentację.
W ram a c h
współpracy ze
szkołą
podstawową
n a j -
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młodsi czytelnicy biblioteki mieli
także okazję obejrzeć przygotowany
materiał o Chopinie. W konkursie bibliotecznym na „Tuczytajki do bajki”
czyli zakładkę do książki zwyciężyli:
Aleksandra Piekarska, Iza Kałęka,
Kornelia Jermacz, Monika Gleba, Maja
Bazydło, Damian Piwowarski, Monika Okurowska, Wiktoria Jermacz.
Bibliotekarze starali się przedstawić
swoją placówkę jako miejsce spotkań dla całej społeczności lokalnej.
Iza Murawska

Z HISTORII GMINY KOLNO
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Historia zapisana w kapliczkach
Maj w Kościele Katolickim jest okresem szczególnym. Każdego wieczoru
wielu ludzi gromadzi się przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.
Modląc się i śpiewając pieśni ku czci
Matki Bożej przypominamy sobie o
tajemnicach i historii tych miejsc.

K

rajobraz Gminy Kolno nierozerwalnie związany jest z obrazem
krzyży i kapliczek przydrożnych.
Istniejąc w naszej rzeczywistości, są
symbolem nie tylko wielowiekowej
wiary katolickiej, ale także elementem naszej historii.Przetrwały dzięki
pobożności prostego ludu i dzisiaj
stanowią wartość zabytkową i historyczną, oraz przypominają o naszej
kulturze i tradycji.Stawiano je z różnych powodów i w różnych czasach.
Mieszkańcy do dzisiaj zbierają się
wokół nich, aby wspólnie się modlić,
podczas nieszczęść i ważnych dla narodu wydarzeń. Krzyże stawiane na
rozstajach dróg stanowiły dawniej
dla podróżnych punkty orientacyjne,
wskazywały właściwy kierunek. Do

tego miejsca idzie też kondukt żałobny, tutaj następuje pożegnanie zmarłego i odwiezienie do kościoła. W dawnych czasach grzebano tu osoby, które
zostały zabite lub zmarły w przypadkowy sposób oraz nieochrzczone
dzieci. Przy krzyżu żegnano idących
do wojska i składano przysięgi w różnych okolicznościach. Pod krzyżami
odbywały się też egzekucje. Krzyże
przypominają czasy, gdy ludzie umierali wskutek powstań i wojen, oraz
epidemii.Formą oddawania czci krzyżowi było i jest zdejmowanie czapki,
odmówienie modlitwy, zdobienie go
kwiatami i palenie przy nim świec. Do
zwyczaju należy sadzenie drzew przy
krzyżach, kapliczkach oraz figurach.
J. Bagiński

Na zdjęciach od góry:
Kapliczka
poświęcona
pomordowanym przez własowców w lipcu 1944 roku – Stary Gromadzyn.
Krzyż powstańczy z 1864 roku – Czerwone
Miejsce stracenie Bernarda Kajki, Stodupa i Stanisława Banacha za
udział w powstaniu styczniowym.
Krzyż z 1882 roku – Czerwone
Krzyż przypomina o epidemii, która
miała miejsce we wsi w 1852 roku.

gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010
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Strażacy obchodzili swoje święto
W dniu Świętego Floriana 4 maja
strażacy obchodzą swoje święto.
To najlepszy czas na podziędkowania za ich trud i ciągłą gotowość do ratowania życia i mienia.
W naszej gminie strażacy również
świętowali. 2 maja członkowie OSP
w Czerwonem spotkali się m.in. z
paniami z Koła Gospodyń Wiejskich
i członkami Klubu Seniora. 3 maja
świętowali strażacy w Zabielu. Powiatowy Dzień Strażaka odbył się
natomiast 9 maja. Gościem był st.
bryg. Antoni Ostrowski, zastępca
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.

Święto strażaków w Zabielu

Wójt Tadeusz Klama otrzymał Brązowy
Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa.
fot. M. Góralczyk
fot. J. Bielawski

Dzień Strażaka w OSP w Czerwonem upłynął w bardzo serdecznej atmosferze

VI Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę
Strażacy z gminy Kolno pojechali na VI Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę.
24 kwietnia w koncercie 160 Orkiestr Dętych OSP i uroczystej mszy
świętej w intencji pożarnictwa na
Błoniach Jasnogórskich uczestniczyli członkowie: OSP Zabiele ze
sztandarem, OSP Lachowo ze sztandarem, OSP Borkowo ze sztandarem,
OSP Czerwone, OSP Wykowo, OSP
Janowo i OSP Stary Gromadzyn.
Wyjazd na Jasną Górę był możliwy dzięki wsparciu wójta gminy Kolno za co strażacy dziękują.
gazeta gminna nr 05 (31) maj 2010
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Dawid w finałach województwa
S
W dniu 14 maja 2010 roku na
Stadionie MOSiR w Białymstoku
odbyły się półfinały wojewódzkie w lekkiej atletyce. Na
najwyższym miejscu podium stanął reprezentant naszej gminy.

zkołę Podstawową w Lachowie
reprezentował Dawid Piotrowski,
który w skoku w dal z wynikiem 5,25
m zajął pierwsze miejsce pozostawiając przeciwników daleko w tyle.
Również w biegu na dystansie
60m stanął na podium na miejscu

drugim. Będzie reprezentował Szkołę Podstawową w Lachowie i Gminę Kolno w finałach wojewódzkich.
Wcześniej w sobotę 1 maja 2010r
na Stadionie Miejskim w Kolnie na
Igrzyskach lekkoatletycznych Dawid
Piotrowski już wtedy sprawił miłą
niespodziankę. W biegu na 60 m zajął pierwsze miejsce osiągając wynik 8,05 s i w skoku w dal również
pierwsze miejsce z wynikiem 4,55 m.
Bartosz Radzikowski (na zdjęciu niżej z Dawidem) zajął drugie miejsce w rzucie dyskiem.
A.R.

Kolejne sukcesy siatkarek z Zabiela
W
Powiatowej
Gimnazjalnej Lidze Siatkówki dziewcząt wzięły udział trzy gimnazja: Kolno, Stawiski i Zabiele.

K

ażda ze szkół wystawiła po
dwa zespoły dając tym samym
młodszym siatkarkom możliwość
doskonalenia swoich umiejętności i nabywania doświadczenia.
Po raz kolejny zdecydowanie
zwyciężyło Gimnazjum w Zabielu.
Pierwszy zespół nie przegrał nawet jednego seta, zdobywając komplet punktów. Młodsze siatkarki również spisały się znakomicie, zajmując II miejsce. Najlepszą zawodniczką turnieju
była bezapelacyjne Magda Kordal,
lecz na sukces naszych drużyn ciężko pracowały wszystkie dziewczęta.
Wynik rywalizacji

pkt.

1 miejsce – Zabiele I
2 miejsce – Zabiele II
3 miejsce – Stawiski I
4 miejsce – Kolno I

30
22
18
14

5 miejsce – Stawiski II 6
6 miejsce – Kolno II
0
Skład drużyn:
Zabiele I: Magda Kordal, Małgorzata Murawska, Aneta Sielawa,
Eliza Wilińska, Katarzyna Dobrowolska, Iza Wieczorek, Sylgazeta gminna nr 05 (31) maj 2010

wia

Chilińska,

Monika

Podsiad

Zabiele II: Patrycja Sekścińska, Weronika Kordal, Ewelina Rejka, Magda Cwalina, Katarzyna Podeszwik,
Justyna Korwek, Daria Kotlewska,
Paulina Gołaszewska, Joanna Patalan.
Agnieszka Rogińska
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18

Justyna z brązowym medalem!
Justyna Korwek z Zabiela zdobyła
brązowy medal w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Taekwondo Olimpijskim! Nasze gratulacje!

W

dniach od 24.04.2010 do
25.04.2010 w Ciechanowie
odbył sie finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostw Polski
w kat.juniora młodszego). Gospodarzem Olimpiady było woj. mazowieckie. Na arenie sportowej rywalizowali
zawodnicy z całej Polski w kilkunastu olimpijskich dyscyplinach sportowych takich jak: judo, taekwondo, zapasy, lekka atletyka, boks,
podnoszenie ciężarów, łucznictwo.
O kwalifikacje i możliwość startu w finale Olimpiady w Taekwondo Olimpijskim walczyło ponad 500
zawodników z 60 klubów z całej
Polski w tym reprezentacja Kadry
Narodowej Polski.Czwórka reprezentantów woj. podlaskiego ( wszyscy mieszkańcy Zabiela) wywalczyło kwalifikacje i reprezentowało
województwo w finale Olimpiady.

W tej grupie zdecydowanie najlepiej
wypadła Justyna Korwek. Walcząc w
kategorii wagowej + 63 kg, w pierwszej walce wysoko 7 do 0 pokonała
swoją przeciwniczkę. W kolejnym pojedynku zawodniczka z Zabiela trafiła
na późniejszą zwyciężczynię OOM
TKDO i walkę tę przegrała wyraźnie
2 : 9. Podczas repasażu, po zaciętym
pojedynku - po trzech rundach było
3 : 3 - Justyna przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść zdobywając

tzw. „złoty punkt” i brązowy medal Olimpijski .
Pozostała trójka podopiecznych Tomasza
Myślińskiego w Ciechanowie nie radziła sobie tak dobrze.
Sylwia Chilińska
startująca w kategorii
wagowej 47 kg została
sklasyfikowana na miejscu 5 ( pierwsza walka
wygrana, w walce o brąz
niestety uległa zawodniczce z Warszawy).
Joanna
Sekscińska
(kat -41 kg) doznała kontuzji i ostatecznie uplasowała
sie na 8. miejscu w Polsce. Czwartym zawodnikiem był Mateusz Rejka (- 45kg), który przegrywając
obie walki zajął miejsce 9-16.Zawodnicy od niespełna roku ćwiczą
pod okiem Tomasza Myślińskiego
w Kolneńskiej sekcji Taekwondo
Olimpijskiego. Zawodnikom i trenerowi życzymy dalszych sukcesów.
T. M.

Turniej piłki nożnej w Lachowie
30 kwietnia 2010 r. przy Szkole Podstawowej w Lachowie z
inicjatywy UKS „Arkadia Lachowo” odbył się Turniej piłki
nożnej w ramach eliminacji Ligi
Małych Mistrzów – Orliki 2010
Wśród drużyn chłopców miejsca na
podium zajęły drużyny: I miejsce:
Szkoła Podstawowa w Lachowie, II
miejsce: Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych, III miejsce: Szkoła Podstawowa w Zabielu. Kolejność drużyn
dziewcząt przedstawia się następująco:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w
Zabielu, II miejsce: Szkoła Podstawowa w Lachowie, III miejsce:
Szkoła Podstawowa w Wykowie.
Pierwsze trzy drużyny, zarówno w
kategorii dziewcząt jak i chłopców
otrzymały okazałe puchary z dotacji
Urzędu Gminy na realizację zadań
publicznych w 2010 roku z zakresu sportu, kultury, oświaty i zdro-

wia przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego.
Zwycięskie drużyny reprezentowali: Szkołę Podstawową w Lachowie w
kategorii chłopców: Dawid Piotrowski - kapitan zespołu, Maciej Radzikowski – bramkarz, Adam Chodnicki,
Norbert Bogdański, Daniel Kołakowski, Tomasz Zduńczyk, Maciej Wszeborowski, Tomasz Nerkowski, Jakub
Parda, Karol Załęcki, Paweł Górski,
Kacper Karwowski. Szkołę Podstawową w Zabielu w kategorii dziewcząt: Paulina
Karwowska – kapitan,
Karolina Karwowska –
bramkarz, Joanna Sekścińska, Katarzyna Góralczyk, Małgorzata Góralczyk, Karolina Pijanowska, Justyna Kowalczyk, Dominika Bednarska, Martyna Brzydło.
Wszystkim zespogazeta gminna nr 05 (31) maj 2010

łom biorącym udział w zawodach
serdecznie dziękujemy i zapraszamy już w przyszłym roku szkolnym.
Arkadiusz Rybak
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