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Pracowita sesja
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Rolnicy z Kumelska są na medal
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a ostatniej sesji radni gminy Kolno podjęli szereg istotnych uchwał
w tym m.in. Plan Odnowy Miejscowości Czerwone na lata 2010 - 2016, oraz
Miejscowości Zabiele i Janowo. Uchwalenie takich planów umożliwia Urzędowi Gminy Kolno
ubieganie się o
unijne pieniądze na
realizację rozmaitych projektów w
tym np. remontów
wiejskich świetlic.
Radni podjęli też
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie
w wodę, zgodnie z którą, od 1 lipca br.
wchodzą w życie następujące stawki:

- cena 1 metra sześciennego - 2,22 zł
netto + 7% VAT
- opłata abonamentowa miesięczna 8,24 zł netto + 7% VAT.
Radni podjęli też uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycji
i
w
sprawie
odwołania Skarbnika Gminy.
- Dziękuję za współpracę, podjąłem taką
decyzję, bo to dla mnie
zdobywanie
nowych
doświadczeń - powiedział
Piotr Glinka,
który będzie teraz pracownikiem
Starostwa
Powiatowego w Kolnie.
Wójt wręczył Skarbnikowi kwiaty dziękując za dotychczasową
współpracę.

Z POLICJI

26 wspaniałych ambasadorów gminy
>> str.7

Po raz 5. biegaliśmy w Koźle

		

>> str.10

Historyczny spór o łąki
		

>> str.15

Ziłem w mercedesa
Kierowca ziła nie ustąpił pierwszeństwa
przejazdu mercedesowi i uszkodził go. Policjanci sprawcę kolizji ukarali mandatem.
Do zdarzenia doszło na trasie Borkowo
– Mały Płock na skrzyżowaniu w okolicach miejscowości Korzeniste. Z zebranych dotychczas informacji wynika,
że kierujący ziłem, 51-letni mieszkaniec
Łomży będąc na skrzyżowaniu za mocno
wychylił się na drogę główną. Jadący od
strony Kolna mercedes zaczepił o wystający na dachu ziła maszt, który uszkodził
pojazd. Na szczęście żaden z kierowców na szczęście w zdarzeniu tym nie
ucierpiał. Nieodpowiedzialny kierowca
ziła został ukarany mandatem karnym.
Traktor przygniótł rolnika
59-letni mieszkaniec Zaborowa nie żyje.
Rolnik został przygnieciony przez traktor, który ciągnął przyczepę z sianem.
06 czerwca około godziny 13.00 dyżurny kolneńskiej Policji otrzymał informację o tragicznym wypadku w miejscowości Zaborowo w gminie Stawiski.

Mundurowi na miejscu wstępnie ustalili, że 59-latek wracał z pola traktorem i
ciągnął przyczepę z sianem. Najprawdopodobniej zjeżdżając z górki maszyna rozpędziła się i przewróciła. Ciągnik
rolniczy przygniótł mężczyznę. Rolnik
zginął na miejscu. Okoliczności tragicznego wypadku badają policjanci z Kolna.
Zatrzymany z narkotykami
Policjanci zatrzymali 22-latka, który uciekał z narkotykami. Teraz mężczyzna za
swoje postępowanie odpowie przed sądem.
08 czerwca około godziny 19., 22-letni
kierowca forda nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać. Jednak
po krótkim pościgu został zatrzymany
przez mundurowych. Jak się okazało
mężczyzna posiadał przy sobie ponad 4,5
grama zielonego suszu, który po zbadaniu
narkotesterem okazał się być marihuaną.
22-latek usłyszał zarzut nielegalnego posiadania narkotyków. Grozi za to kara
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
asp. Joanna Makarewicz,
oficer prasowy KPP w Kolnie
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Pomagamy powodzianom
Poruszeni tragicznymi doniesieniami z terenów dotkniętych powodzią, świadomi tego, że dramat dotknął też mieszkańców naszej partnerskiej gminy Lubień
nie mogliśmy pozostać obojętni.
o zakończeniu ostatniej sesji Rady
Gminy Kolno wójt Tadeusz Klama zwrócił się do sołtysów i radnych z prośbą o rozpatrzenie formy
pomocy mieszkańcom Małopolski.
Ustalono, że najlepszą formą wsparcia dla rolników z gminy Lubień będzie zbiórka pieniędzy, a sołtysi i radni
zaproponowali, że przeznaczą na ten
cel pieniądze z diet za ostatnią sesję.
Wójt wystąpił więc z apelem do
mieszkańców naszej gminy, by okazali pomoc poszkodowanym i upoważnił sołtysów do zbierania pieniędzy
na rzecz powodzian z gminy Lubień.
Na odzew nie trzeba było długo czekać. Nawet w małych wsiach sołtysi
od mieszkańców zebrali sporo: Kossaki - 790 zł, Żebry - 750 zł, Rupin -

P

Wójt, radni i sołtysi razem ustalili jak pomóc mieszkańcom partnerskiej gminy Lubień

900 zł. Najwięcej jak dotychczas udało się zebrać sołtysowi wsi Stary Gromadzyn - 2085 i Wykowo - 1610 zł.
Pieniądze na ten cel dali też radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Kolno.

W sumie już udało się zgromadzić ponad 26 tys. zł, a jeszcze
nie wszystkie wpłaty wpłynęły.
Zebrane
pieniądze
zostana przekazane gminie Lubień.

Kwota jaką gmina miała zabezpieczyć w budżecie na wykonanie tego
zadania to 223 000 zł. W związku z
powyższym podjęto decyzję o unieważnieniu przetargu i ogłoszno przetarg po raz drugi.
3. Przygotował dokumentację geo-

dobne czynności odbywają się też na
drodze w Borkowie.

SPRAWOZDANIE
Wójt Tadeusz Klama w okresie od 26
kwietnia 2010 r. do 31 maja 2010 r. :
Wydał dwa zarządzenia dotyczące:
- określenia układu wykonawczego
budżetu gminy Kolno na 2010 rok z
podziałem na jednostki organizacyjne
- zmian w budżecie gminy Kolno
na 2010 rok.
Ponadto w tym okresie wójt:
1. Zorganizował zebrania wiejskie
w miejscowościach: Janowo, Zabiele, Czerwone. Przedmiotem tych
zebrań było przedstawienie Planów
Odnowy Miejscowości i ich przyjęcie do realizacji uchwałą z zebrania
wiejskiego
2. Ogłosił przetarg na budowę
mostu drogowego na rzece Wincenta w pobliżu miejscowości Danowo.
Do udziału w przetargu zgłosiło się
dwóch wykonawców. Najniższą cenę
w wysokości 302.651,85 zł zaoferowała spółka BIG - projekt z Łomży.

dezyjną do uregulowania przebiegu
linii granicznych drogi gminnej w
miejscowości Stary Gromadzyn. Po-

4.Ogłosił konkurs na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu
5. Uregulował stan prawny
nieruchomości położonych w
miejsowościach: Okurowo, Filipki Małe, Filipki Duże, Tyszki
Wądołowo, których wcześniej
gmina była posiadaczem samoistnym. W tych przypadkach
wojewoda podlaski potwierdził
prawo własności na rzecz Gminy
Kolno.
6. Zakończono prace dotyczące
utwardzenia placu przy GBP w
Czerwonem i przy Szkole Podstawowej w Czerwonem oraz
porządkowanie placu (boiska) na
terenie miejscowości Kozioł.
7. Złożył wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę oświetlenia
boiska w Lachowie i ogłosił przetarg
na budowę boiska.
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Gmina Kolno jest skuteczna
Rozmowa z Jackiem Piorunkiem,
Członkiem Zarządu Województwa
Podlaskiego
W maju był Pan honorowym gościem na uroczystości wręczenia
sztandaru Gminie Kolno w Zabielu, zerknął Pan na salę gimnastyczną przy gimnazjum, której budowa współfinansowana jest między
innymi z pieniędzy z PFRON?
Hala w Zabielu została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podlaskiego. Samorząd Województwa
przeznaczył na budowę hali 680 tys.
złotych, co przy całkowitej wartości
zadania wynoszącej 2 mln 180 tys.
zł, stanowi 30% wartości inwestycji.
Powstała hala sportowa jest szansą
nie tylko na poprawę kondycji fizycznej naszych najmłodszych mieszkańców, ale także formą popularyzacji
sportu i zdrowego stylu życia poprzez organizację różnego rodzaju
zawodów, rozgrywek i ciekawych
imprez
sportowo-rekreacyjnych.
Unijne środki – o to walczą dziś
wszystkie samorządy. Czy w Pana
ocenie Gmina Kolno jest skuteczna
w tych działaniach?
Tak, Gmina Kolno jest skuteczna w
działaniach dotyczących pozyskiwania środków unijnych. W ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Kolno otrzymała następującą pomoc:
- działanie „Odnowa i rozwój
wsi” na operację pn. „Rozbudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej
– Wiejskiego Ośrodka Kultury”
całkowita
wartość
inwestycji:
580 741, 17 złotych w tym kwota pomocy: 238 729 złotych
- działanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”
na operację w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł
odnawialnych pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych do
szkoły podstawowej w Borkowie”
całkowita
wartość
inwestycji: 105 440, 94 złotych w tym
kwota pomocy: 64 800 złotych

- działanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”
na operację w zakresie gospodarki wodno-ściekowej pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w
miejscowości Zabiele, budowa sieci wodociągowej w Czerwonem”
całkowita wartość inwestycji: 4
314 817,52 złotych w tym kwota pomocy 2 652 500 złotych
Z jakich nowych programów i projektów mogą skorzystać gminy i
mieszkańcy naszego województwa?
Możliwości jakie stoją przed Gminą Kolno w zakresie ubiegania się o
dofinansowanie w ramach RPOWP
na lata 2007-2013 są następujące:
W okresie czerwiec-lipiec planowany
jest konkurs w ramach Działania 3.1
Rozwój atrakcyjności turystycznej
regionu - W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu
infrastruktury turystycznej, infrastruktury rekreacyjnej, infrastruktury
kulturalnej wyłącznie przyczyniającej się do wzrostu atrakcyjności turystycznej, infrastruktury uzdrowisk,
infrastruktury rekreacyjnej i sportowej spełniającej warunki do wykorzystania obiektów sportowych.
Z końcem czerwca planowany jest
konkurs w ramach osi priorytetowej V
Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w zakresie odnawialnych źródeł energii jak i gospodarki odpadami
Kolejnymi konkursami planowanymi
na rok 2010 jest nabór wniosków w
ramach Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa historycznego i kulturowego - Wsparcie uzyskają projekty
związane z rozbudową, modernizacją i zwiększeniem dostępności do
obiektów kulturalnych oraz budową
nowych ośrodków i centrów kultury.
Przewiduje się także realizację projektów mających na celu ochronę i
konserwację obiektów dziedzictwa
kulturowego, historycznego, konserwację zabytków ruchomych, księgozbiorów, archiwaliów. W ramach
Działania dopuszcza się realizację
inwestycji zapewniających odpowiedniej jakości infrastrukturę z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa

kulturowego przy wykorzystaniu
bogactwa historycznego i zróżnicowania kulturowego, etnicznego i wyznaniowego województwa podlaskiego.
Jak również w ramach (lipiec – sierpień) Działania 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej, który
będzie będzie dotyczył jedynie gminnych zakladów opieki zdrowotnej.
Za kilka dni rozpoczną się wakacje,
czy członek zarządu województwa
podlaskiego odpowiedzialny też za
turystykę ma czas na wypoczynek?
Jak najchętniej spędza Pan urlop?
Okres wakacyjny dla wielu powoli
już się rozpoczyna, jednak dla mnie
jest to wciąż czas intensywnej pracy.
Szereg obowiązków i zaplanowanych
zadań póki co nie pozwalają mi na
dłuższy odpoczynek. Mam jednak
głęboką nadzieję, że pomimo tego
uda mi się wraz z rodziną wyjechać
nad polskie morze choćby na jeden
tydzień, aby wypocząć i zregenerować siły do dalszej pracy. Ponadto w
miarę możliwości będę starał się spędzić trochę czasu nad Jeziorem Rajgrodzkim, gdzie są świetne warunki
do uprawiania żeglarstwa, które od
kilku lat stało się moją wielką pasją.
Korzystając z okazji chciałbym życzyć Państwu - Czytelnikom Gazety
Gminnej, jak i wszystkim mieszkańcom Gminy Kolno, aby zbliżające się
wakacje były pełne słońca, radości oraz
odpoczynku od spraw codziennych.
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Gospodarze z Kumelska są na medal!
D

Ewa i Ireneusz Chodniccy z Kumelska mają jedno z bezpieczniejszych gospodarstw. Dowód to III
miejsce, które zajęli w regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Sukcesu wyjątkowym gospodarzom gratulował wójt Tadeusz Klama i Jerzy Chaberek,
kierownik PT KRUS w Kolnie.

o regionalnego etapu prestiżowego konkursu organizowanego
pod honorowym patronatem Prezydenta RP zgłoszono 27 gospodarstw
z terenu działania placówek KRUS
w Grajewie, Kolnie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.
- Uczestniczyliśmy w tym konkursie
juz po raz drugi - mówi Ewa Chodnicka. - Za pierwszym razem, to było kilka
lat temu, zdobyli-

śmy wyróżnienie.Teraz udało się zająć
trzecie miejsce, co nas bardzo cieszy.
Państwo Chodniccy przeszli też do
etapu wojewódzkiego konkursu.W
gospodarstwie na każdym kroku widać dbałość nie tylko o ład i porządek,
ale przede wszystkim o bezpieczeństwo. Jak wciąż bardzo ważna jest to
kwestia podkreślał kierownik Jerzy
Chaberek odwołując się do statystykdotyczących wypadków w rolnictwie.

Goście zwiedzają bezpieczne gospodarstwo państwa Chodnickich
W gościnnym domu państwa Chodnickich wójt Tadeusz Klama i J. Chaberek, kierownik PT KRUS w Kolnie

Ewa i Ireneusz Chodniccy w KRUS w Zambrowie na
podsumowaniu regionalnego etapu konkursu.

PROMOCJA
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie
oferują Państwu
własnoręcznie wykonane huśtawki ogrodowe.
Nasz produkt charakteryzuje się
atrakcyjnym wyglądem, wytrzymałością oraz
atrakcyjną ceną.
Bliższe informacje o produktach wytwarzanych
w WTZ Kolno można uzyskać w siedzibie warsztatów w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 48
(budynek przy Powiatowym Zarządzie Dróg)
gazeta gminna nr 06 (32) czerwiec/lipiec 2010
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Festyny, warsztaty i kolonie
Coraz więcej działań podejmuje nowe Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. Dzięki aktywności jego
członków w wakacje w naszej
gminie będzie się wiele działo.

T

o z inicjatywy Stowarzyszenia
od 5 czerwca w Szkole Podstawowej w Lachowie odbywają się zajęcia z taekwondo. Młodzież trenuje
tu pod okiem Tomasza Myślińskiego, który fascynację tym sportem
zaszczepił w młodych mieszkańcach
naszej gminy w trakcie działań podejmowanych w ramach Programu
Integracji Społecznej. Po roku treningów dzieci osiągają sukcesy na
mistrzostwach Polski. Dzięki Stowarzyszeniu mogą kontynuować naukę.
- Dzieci z wiosek to nieodkryta
kopalnia talentów - twierdzi trener
taekwondo Tomasz Myśliński. - Wyróżnia je duża pracowitość i niespotykany duch walki.Choć treningi
ukierunkowane są na naukę walki
sportowej to wplata się w nie również
gry i zabawy ruchowe mające za za-

Marcin Sekściński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” wręcza
nagrodę na podsumowaniu konkursu historycznego „Grunwald 1410 - 2010” współorganizowanego przez Stowarzyszenie

danie usprawnienie i zachęcenie dzieci do sportu. Zapraszam na treningi!
Stowarzyszenie współorganizuje
festyny, które w wakacje odbędą się w
naszej gminie. Pierwszy - „Noc Świętojańska”- już 27 czerwca w Koźle,
potem festyny w Brzozowie i Czer-

wonem. Stowarzyszenie organizuje
też warsztaty i kolonie. Na początku
sierpnia dzieci z naszej gminy wraz z
wolontariuszami wyjadą nad morze.
- Jeśli uda nam się zdobyć środki
zorganizujemy też półkolonie - zapowiada prezes Marcin Sekściński.

Nawet skoki dodawano
o raz drugi niezwykłego przekładańca matematyczno- sportowego
gościło Gimnazjum w Glinkach. Osiem
drużyn ze szkół podstawowych i trzy
gimnazjalne rywalizowało 9 czerwca w turnieju „Matematyka i sport”.
Połączenie dobrej, zdrowej zabawy sportowej z gimnastyką umysłu przypadło młodzieży do gustu.
Sześcioosobowe drużyny mieszane

P

Więcej zdjęć z turnieju na www.gminakolno.pl

rywalizowały w pięciu zabawach
sportowych i miały za zadanie rozprawić się z testem matematycznym.
Wśród drużyn ze szkół podstawowych najlepszą okazała się po raz
kolejny ekipa z kolneńskiej „Dwójki” przed Filipkami Dużymi i Janowem. Poza wspomnianymi startowały jeszcze reprezentacje szkół
z Wykowa, Lachowa, Grabowa,

Zabiela i z kolneńskiej „Jedynki”.
Po zawziętej rywalizacji gimnazjalistów najlepsi okazali się zawodnicy
z Glinek przed Zabielem i Grabowem.
Turniej został zorganizowany przez
Towarzystwo „Jan z Kolna” i Gimnazjum w Glinkach dzięki wsparciu
finansowemu Urzędu Gminy Kolno.

Iwona Korzep

Poniżej zamieszczamy jedno z zadań turniejowych. Wśród czytelników, którzy je prawidłowo rozwiążą rozlosujemy nagrody – niespodzianki. Odpowiedzi prosimy przesyłać na kartkach pocztowych na
adres: Towarzystwo „Jan z Kolna”,
ul. Konopnickiej 4, 18 – 500 Kolno
z dopiskiem „matematyka i sport”.
Oto zadanie:
Gdyby babcia chciała każdemu ze
swoich wnucząt dać po 10 cukierków,
to dla jednego z nich nie zostało by
nic. Jeśli jednak babcia da po 8 cukierków, wówczas pozostanie jej 6
cukierków. Ile wnucząt ma babcia?
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26 wspaniałych ambasadorów
Repreznetują naszą gminę w konkursach i zawodach sportowych na
szczeblu województwa i kraju. Są
wyjątkowi i utalentowani w różnych dziedzinach. To właśnie Ci
wyróżniający się uczniowie zasłużyli na nagrody wójta gminy Kolno.
esteście wspaniałymi ambasadorami naszej gminy - powiedział w
Dniu Dziecka zebranym w sali konferencyjnej w ZOPO uczniom Tadeusz Klama, wójt naszej gminy.
Na spotkaniu w obecności dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy pracowali z uczniami wójt gratulował sukcesów. Dzieciom w dniu ich święta wręczył dyplomy i nagrody. Nauczyciele
otrzymali specjalne podziękowania.
Wśród nagrodzonych znaleźli się
uczniowie:
Szkoły Podstawowowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie: Ewa Wykowska i Aleksandra Kordal z klasy VI
za II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Gazetkę Szkolną. Patrycja
Paliwoda, klasa II – nagroda I stopnia
w konkursie matematycznym Kangurek, Łukasz Góralczyk - nagroda II
stopnia w międzynarodowym konkursie „Kangur Matematyczny”, Banach
Natalia, klasa III - wyróżnienie (nagroda II stopnia) w międzynarodowym
konkursie „Kangur Matematyczny”
Szkoły
Podstawowej
im.
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem: Gabriela Jermacz, finalistka wojewódzkiego
konkursu historycznego
kl. VI

J

Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych: Julia Filipkowska – III miejsce w
wojewódzkim festiwalu piosenki przedszkolnej „Mama, tata i ja”
Szkoły Podstawowowej w Lachowie:
Dawid Piotrowski – został wicemistrzem województwa podlaskiego w biegu na dystansie 60 m z wynikiem
8.05s. oraz mistrzem
województwa podlaskiego w skoku w dal
z wynikiem 5m 31cm
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie: Magdalena Bernatowicz, –
wyróżnienie II stopnia w „Kangurze”
Zespołu Szkół Samorządowych
w
Zabielu: Sekścińska Joanna – klasa VI, II miejsce (srebrny medal)
w
finale Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzików w taekwondo
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu: Patrycja Hermanowska kl.
VI, zakwalifikowała się do wojewódzkich biegów przełajowych
Gimnazjum w Glinkach: Damian Zieliński - otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur” 2010 r.
oraz uzyskał tytuł finalisty na etapie

Silna reprezentacja zdolnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borkowie

Julia Filipkowska, najmłodsza z nagrodzonych

wojewódzkim w II Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu: Justyna Świecik - klasa
IB – I miejsce (złoty medal) w Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzików w Karate Fudokan, Radosław
Wierzbowski, klasa IIIC - tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego oraz dużyna siatkarska dziewcząt w składzie: Justyna
Korwek, uczennica klasy IB, która
zdobyła też brązowy medal w finale
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w Taekwondo Olimpijskim, Kordal
Magda, Sielawa Aneta, Podsiad Monika, Murawska Małgorzata, Wilińska Eliza, Sekścińska Patrycja, Kordal Weronika, Dobrowolska Katarzyna, Chilińska Sylwia, Wieczorek Iza,
Podeszwik Katarzyna – za I miejsce
w półfinale województwa podlaskiego oraz udział w finale wojewódzkim.
Dyplomy z podziękowaniami
otrzymali nauczyciele, dzięki którym dzieci osiągnęły taki sukces: Beta
Szewczyk, Elżbieta Jadwiga Konstanty, Jacek Bagiński, Bożena Zajączkowska, Arkadiusz Rybak, Barbara Kiełczewska, Marek Stachelek,
Barbara Wądołowska, Wiesława
Wiśniewska, Agnieszka Rogińska.
galeria zdjęć na www.gminakolno.pl
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Niezapomniany dzień

W skrócie

Moc atrakcji dla
blisko
czterdzieściorga maluchów
przygotowali
na
Dzień Dziecka rodzice z Czerwonego.

Nie pal!
Palenie papierosów to brzydki nałóg,
zagrażający zdrowiu palacza i osób z
nim przebywających. Bierne palenie

zień Dziecka w
Centrum Kulturalno Rozrywkowym
był radosny jak nigdy,
a wszystko za sprawą pań: Małgorzaty
Antosiewicz i Sylwii Piwowarskiej
z Koła Gospodyń w Czerwonem. To
właśnie one wpadły na pomysł, by
zorganizować zabawę dla dzieci.
Czasu miały niewiele, ale się udało.
Były lody, ciasta pieczone przez
mamy, specjalnie wypożyczony ba-

D

sen z piłeczkami, zabawy z balonami
i w pociąg, a nawet „wojna” na papierowe śnieżki. Panie zdążyły też uszyć
specjalny tunel do zabawy dla dzieci.
Wszyscy uczestnicy, w tym też
uczniowie SP w Czerwonem, byli
zachwyceni, a panie z Koła już myślą, co by tu jeszcze zorganizować.

szkodzi niepalącym, dlatego w całej
Europie stopniowo wchodzą w życie
zakazy palenia w miejscach publicznych, takich jak puby, restauracje
i miejsca pracy.W ramach działań
profilaktycznych młodzież z klasy
pierwszej Gimnazjum w Glinkach
przedstawiła skecz w którym pokazano jakie szkody wyrządza ciału i
umysłowi palenie. Dziewczęta zaprezentowały montaż słowno- muzyczny w którym uświadomiły wadliwy
wpływ palenia na wygląd i urodę.
IwonaKorzep

Uczniowie z Borkowa w nowej roli

Gimnazjaliści dla mam
6 maja obchodzimy najpiękniejsze i najbardziej osobiste święto
w roku – święto naszych Mam. Matka dla każdego jest uosobieniem miłości, ciepła rodzinnego, szczęścia,
przywiązania, przyjaźni i wiary we
wszystko, co piękne i szlachetne.
Gimnazjaliści z Glinek przygotowali w tym dniu dla swoich mam
przedstawienie, w którym wyrazili im

2

swoją wdzięczność za trud wychowania. Nie omieszkali przypomnieć, że
matka od wieków była natchnieniem
dla artystów. Opiewano ją w pieśniach, utrwalano na płótnie i pisano
przepiękne strofy. Uwieczniono każdą matkę - tę spracowaną i zmęczoną,
i tę uśmiechniętą, radosną. Tę dumną
ze swego macierzyństwa i wreszcie
współczesną - objuczoną zakupami i
wciąż zagonioną. Przedstawienie nie
mogło obyć się bez skeczów i humoresek, mających na celu rozweselenie zaproszonych mam. Krótkie
migawki z życia współczesnej, wielopokoleniowej rodziny, rozbawiły
do łez widownię. Po tak dużej dawce humoru przygotowany dla mam
poczęstunek smakował lepiej.

Rok szkolny 2009-10 obfituje w wiele atrakcji. Nasi uczniowie (Szkoła
Podstawowa im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie), w roli lektorów, wystąpili w łomżyńskim Radiu Nadzieja.
Dołączyliśmy do grona czytających
„Nowe przygody Mikołajka”, które zostaną wydane w formie audio book’a.
To pierwsza wizyta, ale nie ostatnia.
Więcej zdjęć z wizyty w studio Radia Nadzieja na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej w Borkowie
www.borkowo.internetdsl.pl

I. Korzep
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Dzień patrona szkoły w Janowie
Dnia 28.05.2010 r. po
raz trzeci w naszej
szkole
obchodziliśmy Dzień Patrona
Szkoły. Tegorocznym
obchodom towarzyszyło motto: „Sztuką
jest umierać dla Ojczyzny, ale najważniejszą sztuką jest
dobrze żyć dla niej”.

U

roczystości rozpoczęliśmy
mszą świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Po mszy św.
zaproszeni goście i cała społeczność
szkolna przybyła na plac szkolny
na dalszy przebieg uroczystości.
Na naszym święcie gościliśmy
Dziekana ks. Stanisława Uradzińskiego z parafii pw. Świętej Anny w
Kolnie, ks. Andrzeja Stypułkowskiego, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie,
Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno,
radnych: Agatę Cudnik i Alfreda Sa-

mula, Józefa Wiśniewskiego, dyrektora ZOPO w Kolnie, naszych przyjaciół ze Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II oraz przedstawicieli innych szkół z gminy Kolno.
Uczniowie przedstawili montaż
słowno – muzyczny poświęcony Prymasowi Tysiąclecia przygotowany
pod kierunkiem Agnieszki Korzep.
Po części artystycznej rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Plastyczny pod hasłem „ Kardynał Stefan
Wyszyński – zasłużona postać dla
Kościoła i Ojczyzny”. Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez wójta gminy Kolno.
Ogłoszono także wyniki IV edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy
o Patronie, gdzie nagrody i dyplomy najlepszym uczniom wręczał
ks. Dziekan Stanisław Uradziński.
Kolejnym elementem był międzyszkolny konkurs pt. „Jaka to
melodia”. Uczniowie kl. IV – VI
naszej szkoły oraz SP im. Papieża

Jana Pawła II w Borkowie musieli wykazać się znajomością pieśni religijnych. W międzyczasie młodzież bawiła się przy muzyce zespołu EMAUS.
Na zakończenie nastąpiło wręczenie nagród za konkurs muzyczny i
I edycję konkursu poetyckiego pn.
„Kardynał Stefan Wyszyński - Wielki Polak” pod opieką p. Anety Roman. Laureaci mieli okazję zaprezentować swoje utwory liryczne.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
i Uczniowie serdeczne dziękują:
Wójtowi Gminy Kolno Tadeuszowi
Klamie, Radzie Rodziców,zespołowi
EMAUS i ks. Tomaszowi Olszewskiemu, Arkadiuszowi Korytkowskiemu, Bogusławowi Samul oraz
Andrzejowi Konopko
za pomoc i życzliwość okazaną naszej placówce przy organizacji
Dnia Patrona Szkoły.
Dyrektor szkoły
Bożena Duda

Rozmowy o bezpieczeństwie

9

czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie gościliśmy
inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z Suwałk – Grażynę Ostrowską.
Celem wizyty pracownika PIP
było spotkanie profilaktyczne poświęcone bezpieczeństwu i higienie
pracy na wsi, pedagogizacja dzieci
zmierzająca do przewidywania skutków niewłaściwych, ryzykownych
zachowań, do których należy uczestnictwo najmłodszych w pracach po-

lowych, obsługa maszyn rolniczych.
Wypadki z udziałem dzieci najczęściej mają miejsce latem, gdyż wtedy
nasilają się prace, są żniwa. Wiele
osób często nie zdaje sobie sprawy
z ryzyka, jakie ponosi, z niebezpieczeństw wynikających już z samego
przebywania dzieci w pobliżu urządzeń mechanicznych. Prezentacja
multimedialna i pogadanka z panią
Ostrowską ukazała udokumentowane
zagrożenia, filmy obrazujące tragedie,
które już się zdarzyły. Prowadząca

spotkanie zapoznała uczniów z przepisami, ze skutkami włączania dzieci
do prac w gospodarstwach rolnych,
udzieliła również wiele cennych wskazówek, dzięki którym nasi wychowankowie przypomnieli sobie, w jaki
sposób mogą bezpiecznie przebywać,
mieszkać na wsi, jeśli będą przestrzegać tych rad i przewidywać skutki
niewłaściwych postaw.Mamy nadzieję, że to szkolenie przyniesie zamierzone efekty i wyeliminuje wypadki.
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W Koźle każdy mógł biec po medal
S
etki
tych,
którzy
lubią
biegać
spotkało się w Koźle na 5. edycji Wojewódzkich Biegów im. Sługi Bożego Jana Pawła II.
Gościem szczególnym imprezy organizowanej przez
Urząd Gminy Kolno i Parafię pw. NSJ w Koźle był
Karol Pocheć, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, który po mszy św. w Kościele Parafialnym w
Koźle przeczytał fragment „Tryptyku Rzymskiego”.
W rożnych kategoriach wiekowych, od sześciolatków po dorosłych, pobiegło w tym roku ok. 300 osób.
Relacja z imprezy oraz lista najlepszych biegaczy
na naszej stronie interentowej www.gminakolno.pl

Karol Pocheć, aktor Teatru Narodowego w Warszawie w Kościele pw.
NSJ w Koźle przedstawił fragment „Tryptyku Rzymskiego”

Pierwsze na starcie do biegu ustawiły się maluszki do lat 6

Puchary i medale wręczali m.in. wójt Tadeusz Klama, Teresa Zajk, dyrektor
GBP w Czerwonem, Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO i Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady gminy Kolno

Pokaz taekwondzistów trenujących pod okiem T. Myślińskiego

PATRONAT HONOROWY

Biegi w Koźle to impreza w której sprawdzić samego siebie może każdy

PATRONAT MEDIALNY

Biskup
Diecezji Łomżyńskiej
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Grunwald 1410 - 2010 rok
Inscenizacja wydarzeń sprzed 600
lat, wystawa prac plastycznych i
wręczenie nagród laureatom - tak
wyglądało podsumowanie Gminnego Konkursu Historycznego
„Grunwald 1410 – 2010”. Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem pękała w szwach.
organizowany przez Szkołę Podstawową w Czerwonem, Gminną
Bibliotekę Publiczną w Kolnie z siedzibą w Czerwonem oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” konkurs składał się z dwóch części.
Pierwsza to konkurs plastyczny w którym udział wzięło 34
uczniów, druga - tekst z wiedzy o wojnie z zakonem krzyżackim, który rozwiązywało 20
uczniów. Konkurs gminny poprzedzały eliminacje szkolne.
Laureatami gminnego konkursu wiedzy historycznej zostali: I
miejsce - Kamila Wądołowska
z SP Filipki Duże, II miejsce
– Magdalena Kossakowska SP
Czerwone i Ewa Wykowska SP
Brokowo, III miejsce- Magdalena Bernatowicz SP Wykowo
i Gabriela Jermacz SP Czerwone. Wyróżnienie otrzymali:
Julia Braun – ZSS Zabiele, Jan
Kalinowski ZSS Zabiele i Magdalena Koprowska SP Wykowo.
W konkursie plastycznym naj-

Z

lepsze w kategorii klas 0-III były Julia Filipkowska – I miejsce i Paulina
Koprowska – II miejsce z SP Filipki
Duże. W kategorii klas IV – VI najlepsze prace stworzyły: Martyna
Podlaska ZSS Zabiele i Magda Pisiak SP Czerwone. II miejsce zajęła
Agnieszka Pietruszka SP Czerwone, a
III miejsce Martyna Prusinowska SP
Czerwone. Wyróżnienia otrzymały:
Małgorzata Grużewska SP Lachowo, Kamila Wądołowska SP Filipki
Duże, Małgorzata Wróbel SP Czer-

wone, Patrycja Kuliś SP Czerwone.
Nagrody ufundowane ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok wręczali: wójt Tadeusz Klama, Marcin Sekściński, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” , Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO i Iwona Bielamowicz, dyrektor SP w Czerwonem.
Gośćmi organizatorów konkursu
byli nie tylko uczniowie, ale też radny
Alfred Samul, Krystyna Kajko,
dyrektor GOPS oraz przedstawicielki Koła Gospodyń i
Klubu Seniora z Czerwonego.
Inicjatorem i pomysłodawcą
konkursu oraz odpowiedzialnym za przygotowanie inscenizacji był Jacek Bagiński, nauczyciel z SP w Czerwonem.
Organizatorzy konkursu dziękują: Mariuszowi Kędzierskiemu, nauczycielowi z Gimnazjum w Kolnie za ułożenie testu
do etapu gminnego konkursu,
Łucji Kajko za użyczenie elementów dekoracji do inscenizacji, Ewie Kiełczewskiej, nauczycielce z ZSS w Zabielu za
stroje do inscenizacji i uczennicy ZSS w Zabielu Justynie Korwek za namalowanie herbów.
galeria zdjęć na
stronie interentowej
www.gminakolno.pl

Uczniowie z Borkowa podbijali Mazury
ok szkolny 2009-10 zbliża się do
końca. Wiele miesięcy wytężonej pracy musiało zostać nagrodzone. Pierwsi tego zaszczytu dostąpili
uczniowie klas IV-VI naszej szkoły.
Przy finansowym wsparciu wójta
gminy Kolno 26 maja 2010 edukacja nabrała ciekawszej formy. Nasi
uczniowie pod opieką nauczycieli
podbijali mazurskie miejscowości, jeziora, parki i sklepiki pełne pamiątek.
Jezioro Nidzkie (Ruciane Nida)
- niezapomniany rejs statkiem.
Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie - oko w oko z wilkiem. Galindia - tutaj sękata maczuga stała
się pierwszą tegoroczną cenzurką.

R

Niektórzy mieli z
nią bliskie spotkanie ;)
Pieniądze (pochodzące też z puli na
realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok) wydane na takie emocje
i uśmiech dziecka
to dobra inwestycja.
Dziękujemy!
Szkoła Podstawowa
w Borkowie
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Goście w Gimnazjum w Glinkach
To już tradycja i nawyk – otwieramy drzwi szeroko i zapraszamy
gości. Tym razem 13 maja br. gościliśmy przyszłych gimnazjalistów
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie, Filipkach Dużych i Wykowie.

O

godzinie 10.00 przybyłych
uczniów wraz z opiekunami
powitała serdecznie dyrektor Gimnazjum pani Elżbieta Banachowska.
Na początek szóstoklasiści
obejrzeli prezentację multimedialną,
podczas której została zaprezentowana historia i tradycje szkoły, osiągnięcia gimnazjalistów, oferta zajęć
pozalekcyjnych, działalność Samorządu Uczniowskiego oraz krótkie
sprawozdania z projektów realizowanych przez nasze gimnazjum.
Następnie uczniowie - goście byli
czynnymi uczestnikami „Randki w
ciemno” przygotowanej przez klasę I.
Uczennice należące do koła poetycko-recytatorskiego przygotowały scenkę kabaretową pod tytułem:.
„Miłosny niezbędnik”, „Wywiadówka” oraz skecz - monolog „Urodziny Gabryśki”. W rolę „Mariolki” wcieliła się Katarzyna Polewko.
W przerwach między występami
czas umilały nam piosenki w wykonaniu Justyny Kalwejt i Katarzyny
Polewko. Przy dźwiękach muzyki i
w doskonałych humorach zwiedzający poznawali szkołę: pracownie

przedmiotowe, salę komputerową,
bibliotekę oraz świetlicę szkolną. Na korytarzach uczniowie mogli zapoznać się z wystawami prac
plastycznych
naszej
młodzieży.
Przewodnikami po szkole byli wytypowani uczniowie klasy pierwszej.
W dalszej części spotkania przewidziano przerwę na gorącą zupę serwowaną w stołówce szkolnej oraz degustację surówek i kanapek przygotowanych przez uczniów każdej klasy.
Kolejnym etapem imprezy były zajęcia sportowe. Uczniowie rywalizowali ze sobą w takich konkurencjach
jak: przeciąganie liny, rzut do celu, gra
w dwa ognie, żonglerka. Na koniec
zmagań sportowych rozegrali mecz
w piłkę nożną zakończony remisem.
Pogoda była kapryśna, ale nie przeszkodziła w zjedzeniu pysznych kiełbasek z ogniska. Na zakończenie dy-

rektor szkoły podziękowała wszystkim
uczniom i ich opiekunom za przybycie i wręczyła najlepszym drużynom
sportowym pamiątkowe dyplomy.
Czekamy na Was we wrześniu.
Serdecznie
zapraszamy!
Danuta Rybak

Strażacy uczyli jak udzielać pierwszej pomocy

W

Polsce od kilkunastu lat wzrasta liczba wypadków. Najważniejsze tego przyczyny to: rozwój
mechanizacji rolnictwa, nasilenie ruchu drogowego i cywilizacyjne
wyposażenie naszych mieszkań.
Rośnie liczba wypadków drogowych i ich ofiar. Ocenia się, że w
Polsce na każde 100 wypadków
ginie średnio 12 osób, gdy w innych krajach – przeciętnie 4,5.
Dzieje się tak chociażby dlatego, że w naszym społeczeństwie
zbyt mało osób umie poprawnie udzielać pierwszej pomocy.
Strażacy z PSP w Kolnie
zapoznali gimnazjalistów z
Glinek z podstawowymi za-

sadami udzielania pierwszej pomocy. Chętni mieli okazję przećwiczyć
na fantomie sztuczne oddychanie.
Strażak poinformował uczniów,

iż z bezpośrednim zagrożeniem życia mamy do czynienia wtedy, gdy u
poszkodowanego dojdzie do utraty
przytomności lub upośledzenia oddychania, dużych krwotoków, rozległych i głębokich oparzeń oraz
bólu w klatce piersiowej. U osoby
nieprzytomnej, leżącej na plecach,
w wyniku osłabienia napięcia
mięśniowego język może opaść
na dno jamy ustnej i zablokować
drożności dróg oddechowych.
Pokazy kolneńskich strażaków
były przygotowane profesjonalnie i uświadomiły wszystkim, jak
trzeba dbać o to, co najcenniejsze
dla człowieka – życie i zdrowie.
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Cudownych Rodziców mam!
2 czerwca 2010 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lachowie
po raz kolejny udowodnili, że to
nie tylko fragment dobrze znanej
wszystkim piosenki. Tego dnia, jak
co roku odbyła się bowiem w naszej
szkole niezwykle ważna dla wszystkich uroczystość – Dzień Rodzica.

L

icznie przybyłych rodziców serdecznie powitała pani dyrektor Jadwiga Filipkowska. Po miłym
wstępie nadeszła pora na część artystyczną, którą z wielkim zapałem i zaangażowaniem, przez wiele dni przygotowywali uczniowie
wraz ze swoimi wychowawcami.
Jako pierwsi zaprezentowali się
„Mali Aktorzy” naszego koła teatralnego, przedstawiając refleksyjną sztukę „Oscar i pani Róża”.
Nastrój zadumy nie potrwał jednak
zbyt długo, gdyż jako kolejni na scenę wkroczyli najmłodsi. Pięciolatki
i sześciolatki w swoich wystąpieniach skwapliwie, ochoczo i z wdziękiem wyśpiewały i wyrecytowały
rodzicom, jak bardzo ich kochają.
Następnie zaprezentowali się ko-

lejno uczniowie klas I, II i III. Oni
również, w każdym rymowanym słowie i wersie piosenki, raz na wesoło a
raz z łezką w oku, podkreślali ogrom
uczuć, jakimi darzą swoich rodziców.
Część artystyczną zakończyły występy uczniów klas IV – VI: skecz i
piosenka, które rozbawiły publiczność do łez oraz wzruszający utwór
„Jesienne róże” w wykonaniu ucznia
klasy IV – Dawida Gołębiewskiego.
Zwieńczeniem
uroczystości
był poczęstunek, na który zaproszeni zostali przybyli rodzice.

Wszyscy byli wzruszeni i dumni ze swoich pociech, co przejawiało się w licznych uśmiechach,
uściskach i słowach uznania. Dzieci również promieniały radością,
gdyż tym razem to one mogły sprawić niespodziankę swoim rodzicom.
Tegoroczne obchody Dnia Rodzica
każdego zatem wprawiły w dobry nastrój, a teraz z niecierpliwością czekamy
na następne – na pewno równie udane!
Justyna Góralczyk,
nauczycielka SP Lachowo

Wycieczka w prezencie na Dzień Dziecka

W

tym roku 1 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczo – rekreacyjną.
Grupa uczniów z kl. I - VI pod opieką nauczycieli wczesnym rankiem
wyjechała do Mikołajek, by zażywać
kąpieli w aquaparku Hotelu „Gołębiewski”. Tropikana okazała się największą atrakcją wyjazdu. Uczestnicy
wycieczki z przyjemnością oddawali
się urokom kompleksu basenów. Relaksowali się w ciepłych morskich
falach, rzeczce, korzystali z gigan-

tycznych rur – zjeżdżalni pod troskliwym okiem opiekunów i ratowników.
Najmłodsi przebywali w basenach dla
dzieci. Odwiedzili też jaccuzzi oraz
sauny: śnieżno – lodową, a także parowe o różnych nutach zapachowych.
Z Mikołajek udaliśmy się do tak
zwanego Mazurskiego Edenu, czyli
do Galindii w Iznocie, gdzie zamieszkiwało historyczne plemię Galindów
od V wieku p. n.e. do XII wieku. Pod
opieką przewodnika i wodza plemienia
wybranego spośród naszych uczniów

zwiedzaliśmy nietypowe budowle:
pieczary, lochy demonów, uroczyska
leśne, oglądaliśmy rytualny krąg kamienny i labirynt Galindów oraz inne
atrakcje. Wśród niezwykłych rzeźb
galindzkich bóstw, młodzież wczuwała się w role i postacie legendarnych
postaci. Odbyliśmy zabawną i ciekawą lekcję historii. Ciesząc się urokiem mazurskich jezior zajechaliśmy
do restauracji do Rucianego Nidy.
Pełni niezapomnianych wrażeń, z radością udaliśmy się w drogę powrotną.
Dzieci z oddziału przedszkolnego
pod opieką wychowawczyni korzystały z uciech podczas otwarcia
pierwszego miejskiego placu zabaw
w Kolnie. Czekało tu na nich wiele
atrakcji, m. in. zjeżdżalnie, liniowy
pająk, drewniane domki i inne, poza
tym zwiedziły muzealną kolejkę.
Był to z pewnością niezapomniany
Dzień Dziecka.

Aneta Roman,
nauczycielka w SP im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie
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Miłość bez zapłaty
„Stoisz przed niepowtarzalną
szansą, by sprawdzić stan swoich
zmysłów. Przed Tobą kilka zadań
do wykonania. Wierzę, że Ci się
uda choć trochę pobudzić swój
wzrok, dotyk, słuch, węch i przeżyć
nowe doświadczenia. Trzymam za
Ciebie kciuki. Do dzieła!!” Przed
taką listą zadań stanęły mamy,
które przyszły do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą
w Czerwonem i Filii w Lachowie.
o zabaw logicznych włączyły
się również dzieci, które pomagały swoim mamom przejść przez
wszystkie próby. W nagrodę mamy
zostały obdarowane pierwszymi
wiosennymi kwiatami. Właśnie w
maju, kiedy rozkwitają bzy i tulipany, a śpiew ptaków przypomina, że
to już wiosna w kalendarzu jest dzień
poświęcony najdroższej osobie na
świecie – MATCE. Z tym słowem
związane są zawsze najpiękniejsze,
niczym nie zmącone wspomnienia
z najwcześniejszego dzieciństwa,
nasze pierwsze radości i troski, ma-

D

Na żagle!

rzenia i tęsknoty. Wracamy do tych
lat często, szczególnie w chwilach
trudnych, gdy życie smaga, szukamy wtedy w pamięci chwil, w których byliśmy najszczęśliwsi i pewni,
że nic nam nie grozi, bo Matka o
wszystkim dobrze wiedziała i chroniła nas przed trudnościami. Każdy z
nas w swoim sercu chowa wdzięczność za to, że dała nam największy
skarb – życie. W bibliotece w Lachowie mali czytelnicy przygotowali montaż słowno – muzyczny pt.
,,Miłość bez zapłaty”, który odbył się
na placu przed biblioteką. Na koniec
uczestnicy imprezy mogli skosztować wypieków przygotowanych
przez stażystki i zaproszone mamy.
I. Murawska

edną z misji szkoły jest poszerzanie horyzontów. Horyzont zaś
nigdzie nie jest tak wyraźny, jak na
wodzie. Zatem poszerzanie horyzontów na wodzie powinno przynosić
efekt natychmiastowy. Uczniowie
naszej szkoły mają szczęście, gdyż
pozyskaliśmy patrona żeglarskiego.
Kilkuletnie zabiegi znalazły swój pomyślny finał w postaci porozumienia
nawiązanego przez dyrektora Szkoły
Podstawowej im.Papieża Jana Pawła
II w Borkowie z dyrektorem Ośrodka Szkoleniowo - Wypoczynkowego Exploris w Piaskach. Wiedzione chęcią nawiązania współpracy
obie instytucje podpisały deklarację
na rzecz rozwoju turystyki żeglarskiej oraz wszelkich działań ją upowszechniających a pozostających w
obszarach zainteresowań oraz działań statutowych stron. Oznacza to, że
nasi uczniowie mają możliwość bezpłatnego odbywania podstawowego
szkolenia żeglarskiego. Pod opieką
rodziców i okiem szkolnego instruktora żeglarstwa (dyrektora) uczniowie dostaną szansę odkrycia wspaniałej pasji, jaką jest żeglarstwo. Dostępna na stronie www.borkowo.internetdsl.pl galeria przedstawia port
ośrodka Exploris. Wakacje tuż tuż...

J

Uczniowie z Janowa z wizytą w Zabielu
czerwca 2010 r. uczniowie kl. IV
– VI SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie pod opieką Marka Szymańskiego kolejny już
raz uczestniczyli w imprezie rekreacyjno – sportowej pn. „Zabiele wita”
zorganizowanej przez Uczniowski
Klub Sportowy „Sprint” w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu.
Najbardziej zainteresowani wizytą byli szóstoklasiści zamierzający po wakacjach kontynuować
naukę w tutejszym gimnazjum.
Zaprezentowano im prezentację

7

multimedialną krótką część artystyczną, po której zwiedzali placówkę.
Następnie wybrani uczniowie wytrwale zmagali się w IV Otwartym
Turnieju Piłki Siatkowej
– dziewczęta i IV Otwartym Turnieju Piłki Nożnej – chłopcy. Nagrodą był
puchar dyrektora ZSS w
Zabielu. Ich trud się opłacił, gdyż obie drużyny
wróciły z pamiątkowymi
pucharami i dyplomami.
Impreza ta, popularnie zwa-

na dniem otwartym, zawsze jest z niecierpliwością wyczekiwana przez zawodników, wracających z nagrodami.
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Spór o uroczysko pod „Młynikiem”
Spór rozgorzał w latach dwudziestych XX wieku, podczas kolonizacji wsi Czerwone. Powodem
sporu pomiędzy wsiami Kozioł
i Czerwone były łąki „pod Młynikiem”, z których wspólnie
korzystali włościanie obu wsi.
nia 21 marca 1927 roku z Urzędu
Ziemskiego w Kolnie wysłano
do Okręgowego Urzędu Ziemskiego
w Białymstoku pismo z prośbą o nadesłanie akt urządzenia wsi Kozioł i
Czerwone gmina Czerwone. Dnia 5
kwietnia tego samego roku Komisarz
Ziemski w Kolnie Włodzimierz Miszewski zatwierdził ważność uchwały
podjętej przez mieszkańców Kozła z
22 czerwca 1925 roku, w której czytamy: „Działo się we wsi Kozioł dnia 20
VI 1925 r. pod przewodnictwem sołtysa Piotra Kozła zwołane zostało zgromadzenie wiejskie, na które z ogólnej
liczby 76 osób mających prawo głosu
zgłosiło się 39 osób. Zebrani po porozumieniu się pomiędzy sobą postanowili: wybrać Ignacego Kalinowskiego, Marcelego Rydelka i Mateusza
Kozła jako przedstawicieli wiejskich
przy określaniu granic wsi przy tworzącej się obecnie kolonizacji wsi
Czerwone, przy rozgraniczaniu obszaru obu wsi na wszystkich granicach.”
W Czerwonem jako przedstawicieli
wybrano: Franciszka Ruchałę, Macieja
Olszaka, Jana Połomskiego, Stanisława
Kubraka, Franciszka Olszaka, Ignacego Kubraka i Bolesława Pastorczyka.
W wyniku przestudiowania przez
urzędników z Kolna nadesłanych

D

z Okręgowego Urzędu
Ziemskiego w Białymstoku dokumentów doszło
do podpisania protokołu,
w którym podzielono pastwisko „Pod Młynikiem”.
Do protokołu dołączono
układ pojednawczy: „5 IV
1927 roku w Czerwonem
gm. Czerwone pow. kolneński doszło do układu
pojednawczego, który został dołączony do protokołu. Wspólne pastwisko
na uroczysku „pod Młynikiem” zostało podzielone w
sposób następujący: część
nadmienionego wspólnego
pastwiska ograniczona z
północnego-zachodu lasem
państwowym, z północno-wschodniej strony linią
łamaną z gruntami wsi Kozioł, ze wschodu obecnie
wydzielonymi z uroczyska
„pod Młynikiem” – dla wsi
Czerwone i z południowozachodniej strony gruntami wsi Kozioł i oznaczonymi kopcami NNo 169, 170, 662a,
167a, 167 i 168, o przestrzeni ok. 3
morgów (1,68 ha) zostało wydzielone dla wsi Kozioł. Pozostało zaś
przestrzeń wspólnego pastwiska „pod
Młynikiem” przydziela się do gruntów wsi Czerwone, oprócz gruntów
znajdujących się w indywidualnym
posiadaniu włościan wsi Kozioł.”
28 maja 1927 roku Okręgowy Urząd
Ziemski w Białymstoku nakazał Po-

wiatowemu Urzędowi Ziemskiemu w
Kolnie, aby podpisany przez przedstawicieli obu wsi układ pojednawczy
przedłożyć celem zaakceptowania
na zebraniach gromadzkich. Dnia 10
czerwca 1927 roku we wsi Kozioł
gm. Czerwone pod przewodnictwem
sołtysa Piotra Kozła i w obecności
Wójta Gminy Czerwone Bolesława
Ruchały podjęto uchwałę akceptującą
podział gruntów „pod Młynikiem”. Z
76 osób mających prawo głosu stawiło się 57 osób, wszyscy głosowali
za podziałem. Tego samego dnia odbyło się głosowanie w Czerwonem,
z 200 osób mających prawo głosu
stawiło się 147, wszyscy byli za.
Jacek Bagiński
fot. Monika Zajk
Autor korzystał z dokumentów:
1. Powiatowy Urząd Ziemski w Kolnie, Archiwum Państwowe w
Białymstoku, oddział w Łomży
2. Uchwała zebrania wsi Kozioł z dnia 20 VI 1925r.(odpis), Powiatowy Urząd Ziemski w Kolnie, Archiwum Państwowe w Białymstoku,
oddział w Łomży
3. Układ pojednawczy dołączony do Protokołu w sprawie podziału pastwiska, „pod Młynikiem”, z dn. 5IV 1927r., Powiatowy Urząd
Ziemski w Kolnie, Archiwum Państwowe w Białymstoku, oddział w
Łomży
4. Uchwały wsi Kozioł i Czerwone z dnia 10 VI 1927r.4. , Powiatowy Urząd Ziemski w Kolnie, Archiwum Państwowe w Białymstoku,
oddział w Łomży
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I Majowy Turniej Siatkówki
W dniach 26-27.05.2010r na boisku trawiastym przy ZSS w Zabielu z inicjatywy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Sprint” odbył
się I Majowy Turniej Siatkówki
o puchar Prezesa UKS „Sprint”.
Impreza dla uczniów gimnazjum
i szkół średnich Gminy i Miasta Kolno mogła odbyć się dzięki
dotacji z budżetu Gminy Kolno.
rywalizacji sportowej wzięły
udział 4 szkoły: ZST im Teofila Kubraka w Kolnie i trzy Gimnazja:
Glinki, Kolno i Zabiele. W każdym zespole znaleźli się zawodnicy zamieszkujący naszą gminę. Turniej rozpoczęła dyrektor Ewa Lipnicka. Mieliśmy
też zaszczyt gościć wójta Tadeusza
Klamę oraz Józefa Wiśniewskiego
(dyrektora ZOPO). Pan wójt zaprosił
wszystkich do wzięcia udziału w turnieju również za rok, już w nowo wybudowanej sali gimnastycznej.
Pierwszego dnia mimo bardzo

W

wietrznej i chłodnej aury zmagania
na boisku rozpoczęły dziewczęta.
Wszystkie mecze były bardzo zacięte i niejednokrotnie rywalizacja kończyła się dopiero w trzecim secie.
Najlepsze okazały się dziewczęta z
ZST w Kolnie. Nas jako gospodarzy zwycięstwo tej drużyny bardzo
cieszy, ponieważ aż cztery zawodniczki tej drużyny to absolwentki
naszego gimnazjum. Kolejnego dnia
sportowe emocje nie opadły nawet
na chwilę. Chłopcy również stoczyli wspaniałe, pełne emocji mecze, a
poziom gry był bardzo wyrównany.
Wyniki rywalizacji
Dziewczęta:
I miejsce - ZST w Kolnie
II miejsce - Gimnazjum w Zabielu
zespół I
III miejsce - Gimnazjum w Kolnie
IV miejsce - Gimnazjum w Zabielu
zespół II
Chłopcy:
I miejsce - ZST w Kolnie

II miejsce - Gimnazjum w Zabielu
III miejsce - Gimnazjum w kolnie
IV miejsce - Gimnazjum w Glinkach
Wszystkim uczestnikom organizatorzy zagwarantowali napoje. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy,
a trzy pierwsze również puchary.
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”
w Zabielu serdecznie dziękuje
wszystkim uczestnikom za aktywny
udział w imprezie. Mamy nadzieję, że
za rok impreza będzie równie udana.

Agnieszka Rogińska
Prezes UKS „Sprint”

Dziewięć drużyn walczyło o Puchar Wójta
3.06.2010 r. na boisku LZS w
Lachowie odbył się turniej piłki
nożnej o Puchar Wójta Gminy Kolno. W rozgrywkach uczestniczyło 9.
drużyn LZS: Bialiki, Borkowo, Czernice, Glinki, Kozioł, Lachowo 1, Lachowo 2, Łosewo, Zabiele. Przybyli
też zaproszeni goście: wójt Tadeusz
Klama, Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno, Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO, radni gminy, opiekunowie drużyn oraz kibice.
Wójt Tadeusz Klama powitał miłośników piłki nożnej, poinformował
uczestników o modernizacji boiska

1

w Lachowie
i
zachęcał
do sportowej
rywalizacji.
Z rąk wójta
dwie drużyny otrzymały
nowe
stroje sportowe.
Drużyny podzielono na 3
grupy. Mecze
w grupie rozgrywane były systemem
„każdy z każdym”. Wyniki w grupach przedstawiały się następująco:
I grupa:
Łosewo - Lachowo 11:1
Łosewo - Bialiki - 0:1
Lachowo 1 - Bialiki 1:1
II grupa:
Borkowo - Glinki - 0:1
Borkowo - Lachowo 2 - 0:3
Glinki - Lachowo 1:0
III grupa:
Zabiele - Kozioł - 0:1

Zabiele - Czernice - 0:3
Kozioł - Czernice - 1:0
Do półfinału zakwalifikowały się
drużyny: Bialiki, Kozioł i Glinki. Po
rozegraniu meczów wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła drużyna LZS
Kozioł, II miejsce LZS Glinki, a III LZS
Bialiki. Drużyny te otrzymały Puchary Wójta Gminy Kolno. Gratulujemy!
Rozgrywki odbyły się w miłej i kulturalnej atmosferze pod patronatem
Gminy Kolno. Sędziował Jan Pietruszka. Turniej piłki nożnej to głównie mecze i sportowa rywalizacja,
ale również czas wspólnych spotkań.

Tadeusz Boryszewski, przewodniczący
Rady Gminnej Zrzeszenia LZS w Kolnie
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Dawid reprezentował naszą gminę
W Białymstoku odbyły się X Podlaskie Igrzyska w lekkiej atletyce im. Zbigniewa Orzeszko. Są
to zawody wysokospecjalistyczne
uczniów ze szkół podstawowych.
by się tam zakwalifikować należy przejść poszczególne etapy:
etap gminny, powiatowy, półfinały
wojewódzkie. Z każdego szczebla
kwalifikuje się po kilka osób, by w
finale wojewódzkim mogła spotkać
się tylko szesnastka najlepszych z całego województwa, po cztery osoby
z każdego półfinału wojewódzkiego.
W tym roku wśród finalistów ze
Szkoły Podstawowej w Lachowie

A

znalazł się jeden uczeń, który również jako jedyny reprezentował
Gminę Kolno. Był to Dawid Piotrowski uczeń szóstej klasy, który
okazał się najlepszy zajmując pierwsze miejsce w skoku w dal z wynikiem 5,32m. Tym samym został mistrzem województwa podlaskiego.
Na tym nie koniec, ten sam uczeń
zajął drugie miejsce w biegu na dystansie 60m. z wynikiem 8.05s. ( tylko 0.05s zabrakło do przekroczenia
bariery 7s.). Dwa tak wysokie wyniki
w dwóch dyscyplinach spowodowały
iż uczeń Szkoły Podstawowej w Lachowie Dawid Piotrowski na X Podlaskich Igrzyskach został wyróżniony

jako jeden z najlepszych zawodników.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej biorą udział również w innych
zawodach do najważniejszych można zaliczyć udziały w turniejach wojewódzkich takich jak: XV Turniej
im. Marka Wielgusa organizowany
w tym roku w Sokółce, Turniej „Z
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, który odbył się w Białymstoku, w tych dwóch turniejach Szkoła
Podstawowa w Lachowie zajęła VI
miejsca. Chłopcy będą reprezentować szkołę w Turnieju Ligi Małych
Mistrzów w Dąbrowie Białostockiej.
Arkadiusz Rybak

Zmagania samorządowców
R
eprezentacja
naszej
gminy
uczestniczyła w V Olimpiadzie
Samorządowej Powiatu Kolneńskiego. W sportowych rozgrywkach
rywalizowaliśmy z drużynami z
Miasta Kolno, Gminy Mały Płock,
Gminy Stawiski, Gminy Turośl i
Starostwa Powiatowego w Kolnie.
Co prawda w klasyfikacji generalnej zajęliśmy 6. miejsce,
ale mamy się czym pochwalić!

W trójboju władz Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno, zajął drugie miejsce.
W przeciąganiu liny w kategorii
kobiety
nasza
drużyna
wywalczyła
III
miejsce.
Również na III miejscu za-

Reprezentacja naszej gminy na V Olimpiadze Samorządowej Powiatu Kolneńskiego
fot. arch. Starostwa Powiatowego w Kolnie

kwalifikowaliśmy się
w konkurencji - slalom sprawnościowy.
Trzecie miejsce reprezentacja
gminy Kolno zajęła też w sztafecie mieszanej 4 x 100 metrów.

Andrzej
Kleczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w UG Kolno wywalczył II
miejsce w rzucie piłką do kosza,
a Beata Ciszewska - III miejsce.
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Kolejne sukcesy taekwondzistów
W jednej z największych hal widowiskowo sportowych „Łuczniczka” w Polsce odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Bydgoszcz
Cup w Taekwondo Olimpijskim.
Województwo podlaskie reprezentowało 8 zawodników z czego szóstka to mieszkańcy gminy Kolno,
ćwicząca w Kolneńskiej sekcji Taekwondo Olimpijskiego pod okiem
trenera Tomasza Myślińskiego.
awodnicy z Kolna już kilkakrotnie brali udział w zawodach krajowych zdobywając medale, jednak
był to ich pierwszy start w zawodach międzynarodowych. Nasi zawodnicy wielokrotnie pokonywali
taekwondzistów z Ukrainy, Litwy,
Rosji czy Łotwy, często większość
swoich walk wygrywając przed czasem, poprzez przewagę punktową.
Spośród 6 zdobytych przez kadrę województwa podlaskiego medali aż 5 to
dorobek zawodników z gminy Kolno.
Na wyróżnienie też zasługuje Mateusz Rejka (Zabiele Zakaleń) który
mimo przegranej walki z Ukraińcem- członkiem kadry narodowej,
posiadaczem czarnego pasa, stoczył bardzo ładny i wyrównany pojedynek ostatecznie uznając wyższość taekwondzisty z Ukrainy.

Z

Utytułowani taekwondziści z Gminy Kolno ćwiczą pod okiem trenera Tomasza Myślińskiego

Dla zawodników był to ostatni start przed zgrupowaniem
Kadry Wojewódzkiej - następne zawody już w październiku.
Uzyskane wyniki podczas turnieju – „Bydgoszcz Cup 2010”
1. Joanna Sekścińska - kategoria
wagowa - 37 kg - I miejsce
2. Sylwia Chilińska - kategoria wa-

gowa - 43 kg- I miejsce
3. Justyna Korwek - kategoria wagowa +65 kg - II miejsce
4. Angelo Miller - kategoria wagowa
- 36 kg - I miejsce
5. Damian Szeligowski - kategoria
wagowa - 55 kg - I miejsce
6. Piotr Szczepański - kategoria wagowa +65 kg - I miejsce

Z podwórka na stadion i po medal!
7 czerwca 2010 r. o godz. 10 na stadionie MOSP w Białymstoku odbył się wojewódzki finał X turnieju
„Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, czyli Mistrzostwa Polski U-10 chłopców i dziewczyn.
W rozgrywkach wzięła udział
drużyna dziewcząt SP Lachowo w
składzie: Oliwia Bogdańska, Dominika Foltyńska, Anna Gołębiewska, Ewa Jaroś, Natalia Kuczyńska,
Karolina Staniszewska, Aleksandra
Śmiarowska, Julia Truszkowska,
Kamila Wojsław, Klaudia Wyka.
Gra w każdym meczu była bardzo zacięta, mimo wielkiego upału. Ostatecznie drużyna SP Lachowo zajęła VI miejsce. Dziewczynki
otrzymały puchar, medale i upominki
ufundowane przez firmę Tymbark.
Jadwiga Duda
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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 16 czerwca 2010 r. została wydana, na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na działkach:
- w obrębie wsi Górskie – 36/1; 36/2; 302; 303/1; 281/1; 304/1; 265/1;
- w obrębie wsi Rupin – 40/1; 222/1; 31/1; 224/1; 33/1; 34/1; 35/1; 45/1; 223/1; 63/1; 62/1; 36/1; 61/1;
38/1; 212/1; 64/1; 222/2;
- w obrębie wsi Bialiki – 113/1; 112; 74/1;
położonych na terenie gm. Kolno.
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki – Rupin –
Górskie na odcinku w km 0+000 – 1+927,83.
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.
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Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno

godz. 17:00 Msza Œwiêta w Koœciele Najœwiêtszego
Serca Jezusowego w KoŸle,
Przejœcie nad rzekê Pisê, œwiêcenie figurki Œw. Jana
Nepomucena,
godz. 18:30 Wystêpy zespo³ów wokalnych
skupionych przy Centrach Kulturalno - Rozrywkowych
w Czerwonem, Zabielu i Lachowie,
godz. 19:00 Wystêp zespo³u dzieciêcego z Lemana
godz. 20:30 Obrzêdy Nocy Œwiêtojañskiej - Zespó³
Grabowianie.

`INTEGRACJA`

