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Autorem zdjęcia na okładce tego
wydania Gazety Gminnej jest
Robert Wilczewski

W dniach od 30
czerwca do 31 sierpnia 2010 roku wydałem 15 zarządzeń.
Ponadto w okresie
od ostatniej sesji:
1. Podpisałem umowę z wykonawcą na
budowę boiska sportowego w Lachowie.
2. Podpisałem umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego
na
dofinansowanie
Dni Gminy Kolno, które odbyły się w
maju w Zabielu, a środki pochodziły z
PROW na lata 2007 - 2013 z działania
LEADER. Na przedmiotowe zadanie
złożyłem w Urzędzie Marszałkowskim
wniosek o płatność.
3. Odebrałem sieć wodociągową o długości 11,5 km w m. Czerwone - Kolonie.
Do sieci zostało podłączonych 60 gospodarstw. Na powyższe zadanie wydatowano 502 090 zł
4. Dokonałem odbioru sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu. Całość
prac budowalnych zamknęła się kwotą 2
mln 175 tys. zł. Na tę inwestycję otrzymałem środki z Ministerstwa Sportu i Tu-

rystyki - 680 tys. zł i z PFRON - 495 tys.
zł. Z budżetu gminy wydatkowaliśmy na
ten cel 1 mln zł. Środki zewnętrzne stanowiły 54 proc. wartości zadania, a własne
46 proc.
5. Uregulowałem stan prawny remizy
OSP w Wykowie, która stała się własnością gminy Kolno. Wojewoda Podlaski
potwierdził prawo własności na rzecz
Gminy Kolno.
6. Wystąpiłem z zaproszeniem do składania ofert na koncepcję zagospodarowania terenu i opracowania koncepcji i wizualizacji budowy świetlicy w Borkowie.
7. Sołtysem wsi Janowo został wybrany
Jerzy Samul.

Gmina ma nowego Skarbnika

N

owym Skarbnikiem Gminy Kolno
jest pani Halina Boryszewska. Poprzednio pracowała w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunku ekonomia i studia podyplomowe
w zakresie finansów i rachunkowości
przedsiębiorstw oraz kurs starszych
księgowych zorganizowany przez BGŻ
OW w Kolnie i kurs „Ekspert ds. projektów EFS” zorganizowany przez białostocką Fundację Kształcenia Kadr.

Skarbnik Halina Boryszewska z wójtem gminy
Kolno Tadeuszem Klamą
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zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
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Po pierwszym dzwonku

W skrócie
Porozumienie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 w Szkole Podstawowej w Czerwonem

1 września nowy rok
szkolny
w naszej gminie rozpoczęło 939
uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalistów, 96 „zerówkowiczów” oraz 76 przedszkolaków.
W tym wyjątkowym dniu wójt
Tadeusz Klama towarzyszył nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

W

akacyjna przerwa w tej szkole
została wykorzystana na intensywne prace remontowo - budowalane. Ekipa fachowców zatrudnionych
w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno przez
kilka tygodni ułożyła ok. 1600 metrów kwadratowych kostki, by uporządkować teren wokół budynku.
Przy szkole w Czerwonem powstały
chodniki z kolorowej kostki i miejsca

parkingowe. Nowy chodnik prowadzi
ze szkoły do budynku przedszkolnego.
Teraz jest tu bezpiecznie i wygodnie.
Remont przeprowadzony został również w budynku przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu, a przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie trwa właśnie budowa ogrodzenia.
- W nowym roku szkolnym dyrektorom i nauczycielom ze wszystkich
naszych szkół i przedszkoli życzę
wielu zawodowych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.Niech
swoje umiejętności i talenty wykorzystają najlepiej jak potrafią dla dobra naszych dzieci - powiedział wójt
Tadeusz Klama. - Uczniom życzę
jak najmniej złych ocen, a rodzicom
jak najwięcej powodów do dumy
ze szkolnych osiągnięć ich pociech.

Uchwałę dotyczącą zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Kolno w
sprawie wspólnej realizacji projektu
„Rekultywacja wysypiska miejsko
– gminnego odpadów komunalnych
w miejscowości Górskie Gmina
Kolno” podjęli radni na nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno.
Porozumienie zawarte między
władzami Kolna i Gminy Kolno
umożliwi ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach RPO
Województwa Podlaskiego na lata
2007 – 2013. Wartość tej inwestycji
to ok. 1 662 660 tys. zł . Zgodnie
z porozumieniem udział środków
własnych Gminy Kolno w tym
projekcie wyniesie 110 tys. zł.
Konkurs

Fotograficzny

WAŻNE

UWAGA
WŚCIEKLIZNA ZWIERZĄT
w obrębie wsi Zabiele i Zabiele Zakaleń
Zakazuje się pozostawiania zwierząt bez nadzoru
oraz wypuszczania kotów i psów luzem.
Nakazuje się trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknęciu!
Psy wyprowadzać tylko na smyczy i w kagańcu!
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Dobry start
gwarancją sukcesu
Dużym sukcesem poszczycić się
może Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie. Projekt złożony przez
Bożenę Dudę, dyrektor szkoły, został zakwalifikowany do realizacji. Placówka otrzyma blisko 200
tys. zł unijnego dofinansowania.

U

mowę na dofinansowanie projektu „Dobry start - gwarancją
sukcesu” dyrektor Bożena Duda wraz
z wójtem gminy Tadeuszem Klamą
podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku 7 września br.
Teraz szkoła koncentruje się na
rozpropagowaniu informacji o projekcie wśród uczniów i rodziców.
Ulotka informacyjna jest już opracowana. Na co liczyć mogą uczniowie?
Na ciekawe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
w tym m.in. tablicy interaktywnej.
Organizowane będą następujące
formy zajęć:
rozwijające umiejętności informatyczne
- specjalistyczne zajęcia wspierające rozwój:
• korekcyjno- kompensacyjne,
• logopedyczne,

Projekt współfinansowany w ramach działania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

• psychologiczne
• dydaktyczno- wyrównawcze z
języka polskiego i matematyki
• koło polonistyczne ,,Młody redaktor”
• koło matematyczne
• koło rozwijające porozumiewanie
się w języku angielskim
- warsztaty ,,Szkoła komunikacji”
- warsztaty ,,Skuteczne rozwijanie

pamięci”
Uczestnicy projektu wezmą udział
w atrakcyjnych wyjazdach edukacyjnych do dużych ośrodków miejskich
np. do Krakowa, czy Warszawy.
Przewidywany termin realizacji zajęć od 01. 10. 2010r. do 31.05. 2010r.
Chęć uczestnictwa w zajęciach można zgłaszać do dyrektora szkoły do końca września 2010r.

Państwo Sarnaccy razem już 70 lat!
Zofia i Bolesław Sarnaccy z miejscowości Żebry w gminie Kolno
świętowali 70. rocznicę ślubu. Z
tej okazji w Kościele parafialnym
w Lachowie odbyła się uroczysta
msza święta celebrowana przez biskupa pomocniczego diecezji łomżyńskiej Tadeusza Bronakowskiego.
Państwo Sarnaccy wychowali dziewięcioro dzieci. Najstarsza córka,
w specjalnie przygotowanym przemówieniu podkreślała, jak wiele zawdzięczają swoim rodzicom.
Życzenia Czcigodnym Jubilatom
złożył Tadeusz Klama, wójt gminy
Kolno wręczając kwiaty i pamiątkowy grawerton. Państwu Sarnackim
życzymy wszelkiej pomyślności!

Zofia i Bolesław Sarnaccy ślub brali 70 lat temu w Kościele parafialnym w Lachowie
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Gmina Lubień dziękuje za pomoc
- Jesteśmy bardzo wdzięczni mieszkańcom partnerskiej gminy Kolno, za pomoc okazaną nam po
powodzi - podkreślał Kazimierz
Szczepaniec, wójt gminy Lubień w
trakcie uroczystości związanych z
obchodami 650 - lecia lokacji Lubnia. O tym, że mieszkańcy naszej
gminy mają wielkie serca dowiedzieli się też obecni na obchodach
przedstawiciele partnerskich gmin
z Francji, Niemiec i Słowacji.
odziękowania dla sołtysów, którzy
przeprowadzali zbiórkę pieniędzy
oraz dla wszystkich, którzy odpowiedzieli na apel przyjął w Lubniu wójt
gminy Kolno Tadeusz Klama. Dzień
przed świętem gminy wójt Lubnia pokazywał naszej delegacji spustoszenia dokonane przez powódź. Zerwany
most na rzece Rabie, zniszczone kładki pieszo - jezdne na potokach górskich, zniszczone drogi, podtopione
domostwa - to efekt nocnej ulewy z 17
na 18 maja br. Potrzeba było 2000 ton

P

głazów, by zabezpieczyć podmywane
drogi. Z 3 na 4 czerwca kolejna ulewa zalała gminę, a 22 lipca oberwanie
chmury w Tenczynie i kolejne straty.
Koszt naprawy zniszczonej infrastruktury jest ogromny, pomocy potrzebowali też poszkodowani mieszkańcy,

dlatego każde wsparcie jest tak cenne.
- Sprawdziliście się jako partnerska gmina, jeśli będzie taka potrzeba, wy też możecie na nas liczyć
- mówił wójt Lubnia. - Jeszcze raz
bardzo dziękujemy za wsparcie.

Darowizny dla mieszkańców Gminy Lubień:
Bialiki - 188,00 zł, Stare Kiełcze - 250,00 zł, Niksowizna - 480,00 zł, Kossaki - 790,00 zł, Kosewo- 500,00 zł,
Rupin - 900,00 zł, Filipki Małe - 600,00 zł, Brzozowo - 860,00 zł, Rydzewo Świątki - 165,00 zł, Danowo - 440,00 zł
Gietki - 230,00 zł, Górskie - 470,00 zł, Zaskrodzie - 710,00 zł, Kolimagi - 300,00 zł, Filipki Duże - 1050,00 zł,
Czernice - 190,00 zł, Czerwone - 1070,00 zł, Gromadzyn Wykno - 1050,00 zł, Koziki Olszyny - 410,00 zł
Tyszki Łabno - 420,00 zł, Wścieklice - 1040,00 zł, Pachuczyn - 650,00 zł, Kozioł - 490,00 zł, Okurowo - 730,00 zł,
Wszebory - 400,00 zł, Borkowo - 1500,00 zł, Wykowo -1610,00 zł, Górszczyzna - 150,00 zł, Janowo - 750,00 zł,
Żebry - 750,00 zł, Obiedzino - 760,00 zł, Stary Gromadzyn - 2085,00 zł, Zabiele - 905,00 zł,
diety radnych - 6533,85 zł, diety sołtysów - 1610,00 zł, pracownicy UG, ZOPO, GOPS- 1452,15 zł
Łącznie - 32489,00 zł

Awans na nowy rok szkolny
T

uż przed pierwszym dzwonkiem awans na
nauczyciela mianowanego odebrały z rąk
wójta gminy Kolno Tadeusza Klamy panie:
Małgorzata Nikonowicz z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu, Aneta Roman ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie oraz Małgorzata Dawid
z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu.
Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu wójt powierzył ponownie pani Ewie Lipnickiej. Paniom gratulujemy!
Na zdjęciu obok od lewej: Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO,
Małgorzata Nikonowicz, Aneta Roman, Małgorzta Dawid, Ewa Lipnicka i wójt Tadeusz Klama.
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W edukacji jesteśmy prekursorami
W ramach projektu „Ośrodki Wychowania Przedszkolnego wg Marii
Montessori” w województwie podlaskim stworzono pięć tego typu ośrodków. Jedno z nich działa w Zabielu.
rojekt realizowany przez białostocką Fundację Edukacji i Twórczości cieszył się dużym zainteresowaniem samorządów. Do konkursu
zgłosiło się 21 gmin. Wybrano gminy:
Augustów, Gródek, Kolno, Dubicze
Cerkiewne i Zawady. Każdy ośrodek
został wyposażony w specjalne, sprowadzane z Holandii pomoce dydaktyczne, opiekunki mogły korzystać z
konsultacji merytorycznych, były też
spotkania z neurologiem dziecięcym.

P

- To metoda, która łączy ludzi na
całym świecie –podkreślała Monika Kondracka, konsultant merytoryczny pedagogiki M. Montessori.
– Przedszkole prowadzone tą metodą
w Japonii, Afryce czy w Europie będzie wyglądało tak samo. Chciałam
podziękować gminom za odwagę,
jesteście prekursorami tej metody.
Na konferencji w Białymstoku
podsumowującej projekt gminy nim
objęte zaprezentowały swoje ośrodki, a przedszkolaki to, czego się
nauczyły. Nasze maluchy z ośrodka wychowania przedszkolnego w
Zabielu zaśpiewały kilka piosenek.
Józef
Wiśniewski,
dyrektor
ZOPO w multimedialnej prezen-

tacji przedstawiał też inne dokonania naszej gminy w dziedzinie
rozwijania edukacji przedszkolnej.
-Zaczynaliśmy od zera, a dziś
mamy się już czym pochwalić - podkreślał dyrektor. - Z naszych doświadczeń korzystali przedstawiciele Gruzji, jeśli Państwo uznacie,
je za cenne chętnie służymy radą.
Jak cenne i ważne są to działania podkreślała przedstawicielka
Kuratorium Oświaty w Białymstoku przywołując statystyki, z których wynika, że dostęp do edukacji
przedszkolnej w naszym województwie, a szczególnie na terenach wiejskich wciąż jest niewystarczający.

Występ naszych maluszków z Zabiela na konferencji w Białymstoku zainteresował nawet dziennikarzy z TVP Białystok

Trzecie miejsce w województwie!

Na podsumowaniu konkursu państwo Chodniccy odbierają puchar z rąk wójta gminy Kolno

Ewa i Ireneusz Chodniccy zajęli trzecie miejsce w wojewódzkim etapie
ogólnopolskiego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Wręczenie nagród najlepszym odbyło się w
Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Puchar gospodarzom z Kumelska wręczył wójt Tadeusz Klama.
Państwo Chodniccy oraz państwo
Barbara i Dariusz Filipkowscy z m.
Kiełcze Kopki (laureaci Podlaskiej
Agroligi 2010) na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Borkowie
otrzymali z rąk wójta Tadeusza Klamy scpejalne nagrody za zajęcie
tak wysokich miejsc w konkursach.
Gratulujemy!
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To rolnicy są siłą i dumą tej gminy
Zgodnie z gminną tradycją w ostatnią niedzielę sierpnia obchodziliśmy
święto plonów. W tym roku Dożynki Gminne odbyły się w Borkowie.

N

ajważniejsze
święto
rolników rozpoczęła msza święta
w Kosciele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Borkowie.
Po mszy św. korowód dożynkowy
przeszedł na boisko przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Borkowie, gdzie odbył się festyn. Na
początek, zgodnie z tradycją, starosta i
starościna Dożynek Gminnych - Anna
i Sławomir Cudnik z Borkowa przekazali bochen chleba wójtowi gminy.
- Organizując dożynki gminne chcemy Wam drodzy gospodarze oddać
hołd i z głębi serca podziękować
- powiedział wójt Tadeusz Klama. Dziękujemy za trud włożony w zbiór

W dożynkowym korowodzie prowadzonym przez zespół „Klekociaki” szły delegacje z wieńcami
z parafii w Borkowie, Lachowie, Łosewie, Zabielu oraz delegacja z wieńcem gminnym.

plonów, za dobrą pracę i za godną
postawę. Za to, że szanując tradycje
przodków, nie boicie się korzystać z
nowych możliwości. To wy, rolnicy
jesteście siłą i dumą naszej gminy.
Relacja i galeria zdjęć z Dożynek Gminnych na stronie www.gminakolno.pl
Organizatorzy składają szczególne podziękowania wszystkim delegacjom z wieńcami

Wystawę nowoczesnych maszyn rolniczych
zorganizowali gospodarze z Borkowa.

Uczniowie SP w Borkowie wystąpili w przedstawieniu „Nasz piracki szkolny rejs”

oraz Annie i Sławomirowi Cudnik, Dariuszowi Przestrzelskiemu, Adamowi i Izabeli
Greloch, Krzysztofowi i Bożenie Wieczorek, Bogdanowi Rafałowskiemu, Władysławowi Podsiad, Marcinowi Sekścińskiemu,
Renacie Popielarz, pracownicom Gminnej
Biblioteki Publicznej, Kołom Gospodyń
Wiejskich, wszystkim grupom i zespołom
z CKR w Czerwonem, Brzozowie, Lachowie i Zabielu, oraz strażakom ochotnikom.

ORGANIZATORZY

Parafia pod wezwaniem
Trójcy Przenajświętszej
w Borkowie

SPONSORZY

W tym roku gwiazdą festynu była Renata Dąbkowska z zespołem Dystans

Współfinansowano ze środków
Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
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Giełda pomysłów
Pod takim hasłem odbyły się warsztaty zorganizowane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich. Uczestnicy
spotkania dowiedzieli się, co w gminie Kolno udało się osiągnąć, dzięki
działaniom realizowanym w ramach
tego programu w latach 2008 - 2010.
mina Kolno otrzymała na realizację tego projektu najwyższą alokację środków w województwie podlaskim - ponad 502 tys. zł.
- Działania, które wykonywaliśmy
wpłynęły niewątpliwie na podniesienie poziomu integracji, pobudziły
również społeczność do większej
aktywności - powiedziała Krystyna Kajko, koordynator projektu.
- Myślę, że program społeczny spełnił w jakiejś części swój cel główny i wskazał dalszy kierunek rozwoju mieszkańcom naszej gminy.
Dzięki temu programowi powstały w naszej gminie cztery Centra
Kulturalno Rozrywkowe w Brzozowie, Czerwonem, Lachowie i

G

Zabielu, a w nich prężnie działające Koła Gospodyń Wiejskich,
Kluby Seniora, zespoły wokalne.
Działanie na tak szeroką skalę nie
byłoby możliwe bez wsparcia władz.
- Każdy projekt czy też program
wymaga wsparcia władz lokalnych
- mówi Krystyna Kajko. - Bez tego
bardzo trudno realizuje się jakiekolwiek działania, a ten program był
szczególnie trudnym, bo po raz pierwszy na naszym terenie próbowaliśmy
wprowadzić zmiany w ludziach, w
społeczności, w ich sposobie myślenia i podejściu
do
działań.
W związku z
tym, gdyby nie
wsparcie
ze
strony władz
gminnych, na
pewno rezultaty
nie byłyby takie jak w chwili obecnej odnotowujemy. Dlatego
na zakończenie chcialam serdecznie
podziękować panu wójtowi i Radzie
Gminy za udzielone wsparcie i pomoc.
W tym wydaniu Gazety Gminnej relacje
z szeregu imprez organizowanych ostatnio w ramach PPWOW w naszej gminie.

Dni Rodziny w Zabielu

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Zabiela II Zabielskie Dni Rodziny były niezwykle udane. Na stołach mnóstwo pyszności. Na scenie tutejsze zespoły: Felis
oraz rozśpiewane seniorki, którym Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno wręczył kolorowe chusty. Ze specjalnym repertuarem wystąpiły też szkolne grupy: taneczna i
teatralna, działające pod kierunkiem nauczycielek: Joanny Sekścińskiej i Marii Sosnowskiej z ZSS w Zabielu. Mały pokaz przygotowali strażacy ochotnicy z OSP
Zabiele. Nie zabrakło atrakcyjnych konkursów i zabaw dla najmłodszych, a kiedy zagrała kapela „Maki” wszyscy ruszyli do tańca. Dni Rodziny to impreza zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie w ramach PPWOW.

W skrócie

W Parafii pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Koźle już od czterech
lat rozwija się kult męczennika Biskupa Św. Brunona z Kwerfurtu. W
ramach obchodów kolejnej BRUNONIADY ks. Sławomir Banach zorganizował dla młodzieży spływ kajakowy rzeką Pisą. W tym roku, 3 lipca,
uczestnicy spływu (ok. 80 osób) mieli
do pokonania odcinek rzeki na trasie
Kozioł – Cieciory. Trasa rzeczywiście okazała się bardzo piękna. Pisa
to wymarzone miejsce dla kajakarzy.
Jest rzeką typowo nizinną z licznymi,
malowniczymi meandrami i starorzeczami. Podczas spływu mogliśmy
podziwiać soczystą zieleń lasów, łąk i
trzcinowisk, będących ostoją dzikiego ptactwa. Na mecie naszej trasy na
wioślarzy czekała pyszna gorąca grochówka, którą specjalnie dla uczestników spływu przygotował wójt gminy
Turośl Piotr Niedbała, za co serdecznie mu dziękujemy. Uwieńczeniem
spływu była polowa Msza Święta,
odprawiona przez ks. Sławka. Kajakowy ołtarz i niesamowita atmosfera - ta Msza z pewnością na długo
pozostanie w pamięci uczestników.
Głównym organizatorem BRUNONIADY 2010 był ks. Sławomir Banach, który pomimo tego , iż z dniem
30 czerwca 2010 r. został proboszczem Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach, zapowiedział,
że nie zaniecha tradycji spływów kajakowych z młodzieżą i w przyszłym
roku również zorganizuje kolejny.
Składamy Księdzu serdeczne Bóg
zapłać. Uczestnicy spływu kierują także swoje podziękowania dla
Starostwa Powiatowego w Kolnie,
które wsparło finansowo to przedsięwzięcie oraz dla wójta gminy
Turośl za przepyszną grochówkę.
				
		
R. Popielarz
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Mercedes i remiza po remoncie
Poświęcenie i przekazanie wozu
strażackiego i odnowionej remizy świętowali mieszkańcy Zaskrodzia. Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona w
Szkole Podstawowej w Zaskrodziu przez ks. Janusza Kotow-

skiego, proboszcza parafii Poryte.
W Zaskrodziu OSP działa już od 58
lat. Dziś w szeregach ma 28 członków. Prezesem jest dh. Kazimierz
Szumkowski, a naczelnikiem Henryk
Hermanowski. Marzeniem strażaków

był wóz z wodą. Marzenie spełniło
się dzięki środkom finansowym gminy Kolno. Mercedes 608 typu GBA
pomieści 1200 l wody, ma też dwa
zwijadła po 60 m każde z wysokim ciśnieniem, co ułatwi gaszenie pożarów
np. budynków. Do potrzeb nowego samochodu dostosowano remizę, a plac
przed nią wyłożono kostką brukową.
Kluczyki do mercedesa naczelnikowi
OSP Zaskrodzie przekazał Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, a dowód rejestracyjny, druh Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie.
- Życzę Wam, aby ten wóz jak
najrzadziej jeździł na akcje – powiedział wójt Tadeusz Klama.
- Ten samochód poprawił warunki operacyjne i taktyczne tej
jednostki – podkreślił Antonii Lewandowski,
komendant
miejsko - gminny ZOPS w Kolnie.

Strażacy rywalizowali na odnowionym boisku
2 drużyn pożarniczych wzięło
udział w Gminnych Zawodach
Sportowo – Pożarniczych, które odbyły się w Koźle. Zawody rozegrano na boisku nad Pisą, które zostało
odnowione dzięki zaangażowaniu
sołtysa Ryszarda Kozioł, Dariusza Kalinowskiego i gminy Kolno.

1

- W zawodach wzięło udział dziewięć jednostek OSP w tym osiem
jednostek typ S i jedna typ M oraz
chłopięce drużyny pożarnicze z OSP
Zabiele i Czerwone oraz żeńska
drużyna pożarnicza z OSP Zabiele – mówi druh Antonii Lewandowski, komendant miejsko – gminny
ZOSP w Kolnie. – Podczas zawodów strażacy wykazali wysoki poziom przygotowania i dyscypliny.
Wszystkie jednostki miały do pokonania sztafetę pożarniczą 7 x 50
m z przeszkodami, wykonać musiały tez różne ćwiczenia bojowe.
Klasyfikacja ogólna:
I miejsce – OSP Borkowo
II miejsce – OSP Zabiele
III miejsce - OSP Kumelsk

Wśród drużyn chłopięcych:
I miejsce – OSP Zabiele
II miejsce OSP Czerwone
Jedyna
drużyna
OSP Zabiele zajęła I

żeńska
miejsce.

Zmagania strażaków ochotników
obserwowali: Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno, kpt. Lech Kowalczyk,
Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, licznie
zgromadzona publiczność z Kozła
i terenu gminy
Kolno oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Czerwonem.
Najlepsi otrzymali
nagrody
ufundowane
przez
Wójta
Gminy
Kolno
w postaci sprzętu pożarniczego
oraz wyposażenia
osobistego
dla
strażaków. Były
też nagrody in-

dywidualne dla drużyn oraz puchary
za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Wójt Tadeusz Klama wręczył druhowi Antoniemu Lewandowskiemu
pamiątkowy grawerton oraz koszulkę
strażaka z okazji jubileuszu 25-lecia
pełnienia funkcji komendanta miejsko – gminnego ZOSP w Kolnie.
Na zakończenie zawodów było
ognisko i pieczenie kiełbasek.
Najlepsze drużyny oraz jednostki z KRS 26 września br. wezmą
udział w zawodach powiatowych.
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Zielony Piknik w Brzozowie
Zielony Piknik w Brzozowie to
nie tylko występy, konkursy i
dużo dobrego jedzenia. Po raz
pierwszy w naszej gminie odbyła
się Gala Zielonkarska. Ogromna
w tym zasługa Sławomira Przytuły i Karola Karwowskiego.

ce w konkursie dla
Centrów Kulturalno
– Rozrywkowych.
Zadaniem było przygotowanie potraw z
ziemniaka. Był m.in.
zawijaniec, faszerowane ziemniaki,
szaszłyki ziemniaczano- mięsne z
sosem miętowym,
a nawet ciasteczka.
Wszystko pięknie
wyeksponowane i
podawane z uśmiechem. Jury w składzie: Krystyna Kajko,
dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie, Tadeusz Klama,
wójt naszej gminy i Marek Przybyszewski, Komendant Powiatowy Policji w Kolnie mieli niełatwe zadanie.
- Wszyscy jesteście mistrzami
świata – podkreślił przed rozdaniem nagród przewodniczący jury
komendant Marek Przybyszewski.
Pierwszą nagrodę (robot kuchenny) zdobył CKR w Lachowie, drugą
(czajnik) – CKR w Zabielu, a trzecią (patelnię) – CKR w Czerwonem.
Atrakcyjne nagrody można było wygrać też w konkursach organizowanych

N

a scenie przy Centrum Kulturalno – Rozrywkowym zaprezentowały się nasze najlepsze zespoły. Jako
pierwsze pięknie zaśpiewały seniorki
z Zabiela. Po nich, w barwnych strojach, wystąpił zespół „Czerwieniacy”
, nie zabrakło też grupy wokalnej z
Lachowa. Niespodzianką był występ
młodziutkiego Kabaretu Horrorek.
Niezwykłymi talentami kulinarnymi
wykazały się gospodynie z Czerwonego, Lachowa i Zabiela uczestniczą-

Sponsorzy przygotowali konkursy z nagrodami

przez sponsorów Zielonego Pikniku.
Wydarzeniem Pikniku był pokaz pracy nowoczesnych maszyn rolniczych,
który z powodu deszczu odbywał się
z przerwami. Rolnicy z zainteresowaniem patrzyli jakie możliwości mają
maszyny przywiezione do Brzozowa przez Firmę „Jędruś” z Rajgrodu.
Po Gali Zielonkarskiej koncertował
zespół
ROMIX
2.
Ogromny wkład w imprezę miał Sławomir Przytuła i sołtys Brzozowa Karol Karwowski. Łąk użyczyli: Grzegorz
Kałęka i Dariusz Falkowski, a o bezpieczeństwo uczestników pikniku zadbali strażacy ochotnicy. Dziękujemy!
Galeria zdjęć na www.gminakolno.pl

ORGANIZATORZY

GMINA KOLNO

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”

„Małe Szepietowo” takim określeniem uczestnicy nazwali pokaz maszyn rolniczych w Brzozowie

SPONSORZY

PPHU „JĘDRUŚ”
ANDRZEJ MIKULSKI
19-206 RAJGRÓD
WWW.JEDRUS.COM.PL
tel. 86 272 19 17

Gabinet weterynaryjny
„Zwierzak” s.c.

Maszyny Rolnicze
Krzysztof Ramotowski

Bank Spółdzielczy
w Kolnie
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Warsztaty dla utalentowanych
66. osobowa grupa dzieci, młodzieży oraz dorosłych z gminy Kolno
uczestniczyła w warsztatach artystyczno – dziennikarskich , które
odbyły się w dniach od 12 do 14 lipca 2010 roku w Balikach. Warsztaty zorganizowało Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja” w ramach PPWOW.
rzyjechaliśmy12 lipca. Było gorąco. Wszystkim dopisywały jednak
dobre humory. Zakwaterowaliśmy
się w domkach, poznaliśmy okolicę,
zjedliśmy obiad. Po chwili relaksu,
podzieleni na grupy udaliśmy się na
warsztaty. Zajęcia dziennikarsko-fotograficzne prowadzili Aleksandra
Szyc - Kaczyńska i Piotr Florczyk.
Wpoili nam wiedzę z zakresu zbierania informacji, redagowania tekstu,
przeprowadzania wywiadu, obsługi
aparartu cyfrowego, obróbki zdjęć,
pracy w programach Word i Scribus.
Efektem tych działań było wydanie
gazety obozowej „G jak gazetka”.
Dzięki zajęciom umuzykalniającym,
prowadzonym przez instruktora muzycznego, warsztatowicze mieli możliwość rozwinąć swoje umiejętności

P

wokalne
oraz z zakresu gry
na gitarze.
Naszym
zdaniem
pracowali
ciężko i
wytrwale,
bo efekt
był zniewalający.
NR1
Nie zapoG jak GAZETKA
minajmy
o warsztatach
teatralnych. Jego uczestnicy
włożyli dużo wysiłku w
szlifowanie talentu aktorskiego. Każdy pracował nad rolą w skupieniu, po to, by
później oczarować swym kunsztem workami na śmieci, a Piotra z butelpozostałych uczestników warsz- ką pięciolitrową. W bitwie na szysztatów oraz zaproszonych gości ki między dziewczynami z Zabiela
Nie tylko ciężko pracowaliśmy, ale a chłopakami z Lachowa był remis.
także świetnie się bawiliśmy. Nie
zapomnimy jak mała Lilka drażniła Ewelina Malinowska, Dominika Bednarsię z dziewczynami z Zabiela. Ga- ska, Marta Ruchała, Patrycja Sekścińska,
Izabela Poreda - uczestniczki warsztatów.
niała Patrycję z miotłą, Dominikę z Projekt okładki gazetyobozowej -SzymonTur
GAZETA OBOZOWA

Lachowo na sportowo
U

lewny deszcz pokrzyżował
nieco plany organizatorom festynu „Lachowo na sportowo”.
Impreza odbyła się w remizie,
a nie przy Szkole Podstawowej.
Na scenie zaprezentowały się zespoły
działające w CKR – „Czerwieniacy”,
„Zabielacy” i „Felis”. Nie zabrakło
reprezentacji gospodarzy. Rozśpie-

wane dzieci z Lachowa podbiły serca
publiczności na początku, a na zakończenie części artystycznej zaśpiewała
grupa młodzieżowa. Gościnnie wystąpił działający od niedawna zespół wokalny z Klubu Seniora z Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu. Słodki tort
w podziękowaniu za występy otrzymały od organizatorów wszystkie ze-

społy. Z pokazem Taekwondo wystąpiła grupa zawodników trenujących
pod okiem Tomasza Myślińskiego.
Po części artystycznej przyszedł czas
na aktywną zabawę. Przedstawiciele
CKR rywalizowali w konkursie kulinarnym i w turnieju wiedzy. Bezkonkurencyjna okazała się drużyna z
CKR w Czerwonem za co otrzymali
statuetkę od sołtysa wsi Lachowo
oraz nagrodę ufundowaną przez strażaków ochotników. Statuetki i nagrody otrzymały też pozostałe dwie drużyny. W turnieju sportowym uczestniczyć mógł każdy, ale najwięcej
chętnych było wśród najmłodszych.
W trakcie festynu wystąpił też
zespół Denim, a ludową zabawę poprowadził zespół „Bosman”.
Festyn w Lachowie był kolejną imprezą organizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” w ramach PPWOW.
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Noc Świętojańska w Koźle
Dziewczęta puszczały wianki na
wodę, a chłopcy skakali przez
ogniska. Po raz pierwszy w naszej gminie obchodziliśmy tak Noc
Świętojańską w Koźle nad Pisą.
mpreza zrealizowana w ramach
PPWOW przez gminę Kolno i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” nie byłaby tak
udana, gdyby nie ogromne zaangażowanie mieszkańców Kozła. Efekt
mógł ocenić każdy, kto wybrał się na
noc Świętojańską do tej miejscowości.
Obchody rozpoczęła msza św. odprawiona w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 17.00.
Po mszy uczestnicy przeszli nad Pisę,
gdzie ks. proboszcz Sławomir Banach
poświęcił figurkę Jana Nepomucena.
Od godziny 18.30 na scenie zaprezentowały się zespoły działające
przy Centrach Kulturalno – Rozrywkowych w Czerwonem, Lachowie i
Zabielu, za co każdy z nich otrzymał
od organizatorów specjalne podziękowania. Najmłodsi kredkami tworzyli kolorowy obraz i ustawiali się w
długiej kolejce do malowania twarzy,
starsi mogli skosztować tradycyjnego
chleba ze smalcem i ogórkiem, zjeść
kiełbasę z grilla czy domowe ciasto i

I

obejrzeć wystawę Kozioł w starej fotografii zorganizowaną przez Stowarzyszenie i Gminna Bibliotekę Publiczną.
Gościnnie na scenie w Koźle zaśpiewali „Grabowianie” i zespół
„Palinocka”, który poderwał do tańca starszych i najmłodszych. Zanim
rozpoczęło się niezwykłe widowisko
związane z dawną tradycją rozstrzygnięto też konkurs na najpiękniejszy
wianek. Bezkonkurencyjne okazało
się Zabiele – I nagroda dla koła gospodyń i III dla klubu seniora. Drugie miejsce zdobył wianek stworzo-

ny przez mieszkanki Czerwonego.
Zapalenie ogromnych ognisk nad
Pisą było znakiem, że czas na widowisko obrzędowe „Nocel moja, kopiel
moja” według oryginalnego scenariusza opracowanego przez Dariusza
Piekarskiego, dyrektora Gminnego
Ośrodka Kultury w Grabowie, w którym zaprezentowali się członkowie
zespołu „Grabowianie” wraz z „Palinocką” i kabaretem „Trzynacha”,
wspomagani przez młodzież z Kozła.
Będzie co wspominać!

Kwiaty z bibuły i ... rzodkiewki
T

rzy intensywne dni od 16 do 18
sierpnia spędzili na warsztatach rękodzieła ludowego liderzy
z gminy Kolno. Zajęcia odbywały się w Centrum Kulturalno Rozrwykowym w Czerwonem. Zorganizowano je w ramach PPWOW.
Pierwszego dnia zainteresowani uczyli się jak dekorować stół i
potrawy wykorzystując np. warzywa. Drugi dzień to zajęcia z tworzenia pięknych kwiatów z bibuły.
Trzeci dzień upłynął na tworzeniu
projektów szyldów dla CKR. Wszystkie umiejętności nabyte w trakcie
warsztatów przydadzą się liderom.
Pięknie rzeźbione, drewaniane szyldy wykorzystywane zostały do ozdobienia stoisk ze swojskim jadłem na
festynie z okazji Dożynek Gminnych.
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					 Nowa jakość!
W

roku szkolnym 2009/2010 Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
realizowała projekt „Od fascynacji do
wiedzy i sukcesu” . Powstał on w odpowiedzi na konkurs Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach:
Priorytetu IX. Rozwój kompetencji i
wykształcenia w regionach, Działanie
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego zrealizowano ważne z
punktu widzenia edukacji działania.
Przez cały rok odbywały się zajęcia
pozalekcyjne dla uczniów klas II- III
i IV – VI z informatyki, języka angielskiego, matematyki, przyrody i
ekologii. Łącznie 62 wychowanków,
co stanowi 66 % wszystkich uczniów
tych klas uczestniczyło w zajęciach w
łącznym wymiarze 560 godzin. Prawie
połowa z tych uczniów brała udział w
dwóch, a kilkoro w trzech rodzajach
zajęć. Wyniki końcowej ewaluacji
wskazują, że wszyscy uczestnicy
uważają, że zajęcia spełniły ich oczekiwania, a prowadzący je nauczyciele
– iż przyniosły oczekiwane rezultaty
i cieszyły się zainteresowaniem . Według uczniów zajęcia pozwoliły im
uzupełnić braki w wiadomościach i

umiejętnościach,
poznać nowe, ciekawe zagadnienia
oraz zyskać lepszą motywację do
nauki. Nauczyciele
wskazują
na
podniesienie kompetencji
uczniów w zakresie treści programowych zajęć
oraz zwiększenie
ich
aktywności.
Nastąpiło też poszerzenie horyzontów wychowanków i zwiększenie
zainteresowania udziałem w zajęciach pozalekcyjnych, bowiem 92 %
uczniów deklaruje chęć uczestnictwa w przyszłości w podobnych lub
innych zajęciach pozalekcyjnych.
Dzięki projektowi zostały też zakupione pomoce, sprzęt i książki na łączną kwotę 8358,80 zł.
W ramach projektu odbyły się trzy
wycieczki do parków narodowych:
dwie do Białowieskiego Parku Narodowego i jedna do Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wszystkim
uczniom podobały się zwierzęta,
które mieli okazję zobaczyć, w tym
oczywiście żubry, oryginalnie urządzone Muzeum Przyrodnicze w Białowieży i Park Dinozaurów w Jurowcach. Dzięki wycieczkom uczniowie
poszerzyli swoją wiedzę o parkach
narodowych, poznali ich specyfikę,
mieli okazję w praktyce stosować
zasady zachowania na obszarach
chronionych, a także pogłębiła się

ich świadomość w zakresie zachowań ekologicznych wobec przyrody.
W dniach 14. 06. – 18.06. br. w ramach tzw. „zielonej szkoły” ( to trzeci
typ działań na rzecz uczniów) uczestnicy zajęć pozalekcyjnych z przyrody i ekologii byli w Górach Świętokrzyskich. W ciągu pięciu dni poznali
najważniejsze atrakcje turystyczne
oraz zabytki tego regionu. Mieli okazję zobaczyć wiekowy dąb „Bartek”,
zwiedzić Kielce, podziwiać niezwykłe bogactwo jaskini „Raj” – jednej
z najpiękniejszych jaskiń krasowych,
zwiedzić ruiny zamku w Chęcinach.
Odbyli całodniową wędrówkę na
Łysicę i Święty Krzyż oraz zwiedzili
Muzeum Starożytnego Hutnictwa w
Nowej Słupi. Uczniowie odkryli również uroki królewskiego miasta Sandomierza, a także podziwiali ogromne, na szczęście całkowicie niegroźne dinozaury w Bałtowie. Brali też
udział w zajęciach edukacyjnych
– jak na „zieloną szkołę” przystało.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu uważają, że dzięki niemu poznali najważniejsze atrakcje Gór Świętokrzyskich,
wiele dowiedzieli się o Świętokrzyskim Parku Narodowym, jego faunie
i florze. Uczniowie zdobyli również
pewne doświadczenia w zakresie poruszania się szlakami turystycznymi.
Ewaluacja wskazuje, że projekt jako
całość przyniósł oczekiwane rezultaty. Wniósł do naszej placówki
nową jakość, która dobrze przysłużyła się wychowankom, bowiem
nie tylko aktywnie uczestniczyli
oni w zajęciach pozalekcyjnych, ale
całkowicie bezpłatnie mogli podziwiać urocze zakątki naszego kraju.
Iwona Bielamowicz, koordynator projektu
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Pożytecznie spędzili wakacje
Dwa tygodnie trwał projekt
„Pożyteczne wakacje” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zabielu.
Chętnych było dwa razy więcej niż zakładano, ale nikt
nie został odesłany do domu.

ogrodzenie, poprawiali datę na
kamieniu. W tym samym czasie młodsze dzieci odwiedziły
jedną z seniorek. Było wspólne śpiewanie, oglądanie zdjęć.
Dzieci wysłuchały wspomnień
o trudnych wojennych czasach.
Po zajęciach w terenie uczestnicy projektu spotykali się na
wspólnym posiłku w Centrum
Kulturalno
Rozrywkowym.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowywały dzieciom dwa posiłki dziennie.
Atrakcją pierwszego dnia realizacji projektu była wizyta
dziennikarzy z TVP Białystok.
Na uroczystym podsumowaniu dyplomy i pamiątkowe
breloczki wręczył uczestnikom
projektu wójt Tadeusz Klama.

ożyteczne wakacje współfinansowane z Fundacji
Wspomagania Wsi polegały
na tym, że młodzież odnawiała przydrożne kapliczki,
a młodsze dzieci pomagały
starszym mieszkańcom Zabiela, spędzały z nimi czas.
W pierwszym dniu realizacji
projektu grupa chłopców zajmowała się porządkowaniem
terenu wokół krzyża postawionego w 1888 roku. Malowali

P

Rodzinny Piknik z Klanzą w Czerwonem

T

akiej imprezy w Czerwonem jeszcze nie było. W całej wiosce rozlegały się dźwięki głośnej muzyki, wykorzystanej do zabaw integracyjnych
oraz okrzyki radości, zadowolenia i
zachwytu uszczęśliwionych dzieci.
22 czerwca, w ramach współpracy
z Centrum Kulturalno – Rozrywkowym w Czerwonem, na placu przy
świetlicy wiejskiej, odbył się „Piknik
rodzinny” zorganizowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Pieniądze na zorganizowanie tej imprezy pozyskano od Wójta Gminy
Kolno z funduszy przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
Głównym celem przedsięwzięcia
było zapoznanie uczestników z aktywnymi formami spędzania czasu
wolnego oraz integracja szkoły ze
środowiskiem lokalnym. Uczestnikami pikniku były dzieci z oddziałów
przedszkolnych (4, 5 i 6-latki), uczniowie klas I – III oraz ich rodzice, dziadkowie i młodsze rodzeństwo. Zabawy
integracyjne prowadzili animatorzy z
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów
i Animatorów „KLANZA” z Białego-

stoku. Rodzice przygotowali słodki
poczęstunek. Nagłośnienie i świetlicę udostępnił CKR w Czerwonem.
Wszyscy uczestnicy rodzinnego festynu wspaniale się bawili. Animatorom udało się doskonale zintegrować
całą grupę. Przeprowadzili bardzo
dużo ciekawych zabaw rodzinnych
i wspólnych tańców integracyjnych.
Przez blisko 5 godzin trwania pikniku funkcjonowały również ciekawe
stoiska zabawowe. Dzieci i dorośli
sprawdzali swoje umiejętności konstruktorskie, zręcznościowe. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko
malowania twarzy. Panie, specjalnymi farbami, wykonywały kolorowe
tatuaże i inne ozdoby. Animatorom

udało się także zorganizować, w bardzo krótkim czasie, „Cyrk na Podlasiu”. Dzieci i dorośli poprzebierani w
kolorowe stroje i peruki popisywali
się swoimi umiejętnościami żonglerskimi i akrobatycznymi. Zadowoleni, z kolorowymi tatuażami na twarzach, trochę zmęczeni, ale szczęśliwi
uczestnicy udali się do swoich domów.
Wszystkim osobom, które pomogły
nam zorganizować tak wspaniałą i ciekawą imprezę środowiskową bardzo
dziękujemy. Mamy nadzieję, że przykłady wielu ciekawych form spędzania
czasu wolnego będą wykorzystywane
w domach rodzinnych naszych pociech
Mariola Podchul
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

gazeta gminna nr 07 (33) sierpien/wrzesien 2010

KLUB WOLONTARIUSZA

15

Dzięki sponsorom mogą więcej
Wolontariusze z Klubu działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie
zadbali o to, by ich podopieczni spędzili niezapomniany Dzień
Dziecka. Po wakacyjnej przerwie
wszyscy zabieraja się do pracy.
yjazd do Białostockiego Teatru Lalek, dla jedenaściorga dzieci z którymi wolontariusze pracowali w minionym roku
szkolnym, na długo pozostanie miłym
wspomnieniem. Dzięki sponsorom
dzieci mogły zobaczyć sztukę pt. „Kopciuszek” (reżyseria Żiugżda Oleg).
Przedstawienie bardzo się podobało, ale jeszcze większym przeżyciem
było zwiedzanie Piwinicy Lalek.W
magazynach teatralnych BTL zgromadzono lalki, kostiumy, eksponaty
i rekwizyty z tych przedstawień,
które nie są już wystawiane na scenie. Wszsytkiemu można było się
uważnie przyglądać, a nawet dotknąć.
Nie brakowało chętnych do tego, by
np. posiedzieć na królewskim tronie.
- To było bardzo ciekawe doświadczenie - podkreśla Barbara Pikulińska,
koordynator ds. wolontariatu. - Po wizycie w teatrze wybraliśmy się na lody.
Wolontariusze szczególne podziękowania kierują do tych, dzięki którym
wycieczka się odbyła: Krzysztofa
Kajko, prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie, Kazimierza Florczyka,
Zbigniewa Szymańskiego - Agropasze, Leszka Kmiecia - doradztwo
podatkowe, Józefa Wiśniewskiego,
dyrektora ZOPO w Kolnie oraz
do pracowników GOPS w Kolnie.

W

Wolontariusze zabrali dzieci na wycieczkę do Białegostoku tylko dzięki wsparciu sponsorów

Po wakacyjnej przerwie wolontariusze wracją do pracy z dziećmi.
Wszystkim będzie łatwiej, bo do
dyspozycji
już mają nowe pomoce dydaktyczne, za które należą się kolejne podziękowania:
„Klub Wolontariusza działający
przy Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kolnie w ostatnim okresie zakupił dla swoich podopiecznych
materiały dydaktyczne: gry edukacyjne, dobieranki obrazkowe, kartoniki z
cyframi, malowanki, kredki. Realizacja tego przedsięwzięcia możliwa była
dzięki środkom finansowym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na

2010 rok, który jest częścią składową założeń Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Kolno na lata 2007-2017.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu Klubu Wolontariusza
składa serdeczne podziękowania
za kolejne wsparcie działań na
rzecz dzieci z terenu naszej gminy.”
Ty też możesz dołączyć do grona tych, którzy pomagają innym. Klub Wolontariusza czeka
na Ciebie. Szczegółowych informacji udzieli Barbara Pikulińska
z GOPS w Kolnie w pokoju nr 2
lub telefonicznie - 86 278 20 72

KRÓTKO
Dziękuję Ci Mamo..

wanie za miłość, za ciepło
domowej atmosfery i trud
codziennego dnia. Mamy
nie zawiodły swoich pociech i bardzo licznie przybyły na tę miłą uroczystość
Pamiętajmy , że nie tylko
w tym dniu każdej Mamie
należą się kwiatki i ciepłe
słowa, ale także na co dzień.

Z okazji Dnia Matki uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie
zaprosili swoje Mamy
na inscenizację słowno
muzyczno pt. „Dziękuje Ci Mamo”, aby w ten
sposób wyrazić swoją
wdzięczność i podzięko-

Adam Grzymała
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W 90. rocznicę Cudu nad Wisłą

Z inicjatywy Jacka Bagińskiego, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem i członka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” powstała wystawa okolicznościowa z okazji 90. rocznicy Cudu nad Wisłą.Z zebranych pamiątek, zdjęć i dokumentów możemy się dowiedzieć kto z naszych terenów walczył wtedy za naszą wolność.Otwarcie wystawy było jednym z elementów uroczystości, które odbyły się 15 sierpnia w Czerwonem. Wystawa była prezentowana też w trakcie Dożynek Gminnych. Teraz z tym
ciekawym materiałem zapoznawać się będą uczniowie ze szkół w naszej gminie.

Cud nad Wisłą - historia
„Ta wojna omal nie wstrząsnęła losami całego cywilizowanego
świata, a dzieło zwycięstwa naszego stworzyło podstawy dziejowe.
(...) My wam wywalczyliśmy niepodległość Ojczyzny, w wy będziecie w niej
żyć, pracować i rządzić. Zapamiętajcie: jeżeli zwrócicie się na Wschód, to
minimum o jeden wiek cofniecie się z
kulturą, ekonomią itp. Jeżeli zwrócicie
się na Zachód, minimum o jeden wiek
szybciej Polska będzie się rozwijać”
					
Marszałek Józef Piłsudski
Bitwa Warszawska 1920 roku, zwana też Cudem nad Wisłą, ocaliła nie
tylko niedawno co odzyskaną polską
niepodległość. Była to jedna z osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata, a zarazem jedna z decydujących w całej historii ludzkości.
Tak opisywał wojnę polsko-bolszewicką i Bitwę Warszawską ówczesny ambasador brytyjski w
Berlinie Lord Edgar d`Abernon:
„Gdyby Karol Młot nie powstrzymał
inwazji Saracenów zwyciężając w bi-

twie pod Tours, w szkołach Oksfordu
uczono by dziś interpretacji Koranu,
(...). Gdyby Piłsudskiemu nie udało
się powstrzymać triumfalnego pochodu Armii Czerwonej w wyniku bitwy
pod Warszawą, nastąpiłby nie tylko
niebezpieczny zwrot w dziejach chrześcijaństwa, ale zostałoby zagrożone
samo istnienie zachodniej cywilizacji.
Bitwa pod Tours uratowała naszych
przodków przed jarzmem Koranu; jest
rzeczą prawdopodobną, że bitwa pod
Warszawą uratowała Europę Środkową, a także część Europy Zachodniej
przed o wiele groźniejszym niebezpieczeństwem: Fanatyczną tyranią
sowiecką. (...) w roku 1920 stoczona i
wygrana została bitwa równej doniosłości dla całego świata, przez swoje
znaczenie dla kultury, wiedzy, religii
i politycznego rozwoju ludzkości. (...)
Bitwa pod Wiedniem była jednym z
tych wydarzeń, w których Polska wywalczyła bezpieczeństwo całej Europie. Jest rzeczą pewną, że zwycięstwo
odniesione pod murami Warszawy w
1920 roku we wpływie swym na europejską cywilizację nie mniej było
żywotne od tamtych historycznych
zmagań, kiedy to Polska dawnych
lat grała rolę przedmurza Zachodu.”

Agresja Rosji Sowieckiej na Polskę
i Europę rozpoczęła się od rozkazu
– dyrektywy Lenina z 29 listopada
1918 roku dla Armii Czerwonej, w
której dyktator nakazywał przeniesienie idei rewolucji komunistycznej
na zachód, tak aby ... „zatopić bagnet
Armii Czerwonej w Europie.” Szczegółowy plan operacyjny naczelne dowództwo sowieckie opracowało pod
koniec stycznia 1920 roku. Armia
Czerwona skoncentrowała główne
swe siły w dwóch rejonach: na północ od bagien Polesia oraz w rejonie
Charkowa. Oba te fronty miały się połączyć już na terytorium Polski, a po
jej zdobyciu maszerować na Europę.
Na przeszkodzie tym zamierzeniom
stanął geniusz strategiczny Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz determinacja i bohaterstwo polskich żołnierzy.
Tak zgrzewał do boju Naczelny
Wódz w odezwie z 3 lipca 1920 roku:
„Obywatele
Rzeczypospolitej!
Ojczyzna
w
potrzebie!
Wrogowie, otaczający nas zewsząd
skupili wszystkie siły, by zniszczyć
wywalczoną krwią i trudem żołnierza
polskiego niepodległość naszą. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi
Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze niwy, spalić wsie i miasta
i na cmentarzysku polskim rozpocząć
swoje straszne panowanie. Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy
do oporu. O pierś całego narodu rozbić
się ma nawała bolszewizmu. Jedność,
zgoda i wytężona praca niech skupi
nas wszystkich dla wspólnej sprawy.”
Na początku lipca 1920 roku Polacy próbowali zatrzymać ofensywę
wojsk radzieckich pod dowództwem
Tuchaczewskiego na linii Niemna, a
gdy to się nie udało – na linii Bugu i
Narwi. Nie udało się jednak obronić
Brześcia nad Bugiem, w krwawych
walkach odparto początkowo ataki
bolszewickie na Łomżę, ale wobec
nadejścia przeważających sił wroga
wycofano się w kierunku Ostrołęki.
Szczególnie dawał się we znaki szybki korpus kawalerii dowodzony przez
G. Gaja, który posuwał się wzdłuż
granicy z Prusami Wschodnimi.
cd. str . 17
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wspominamy tych, którzy walczyli
Dnia 6 sierpnia 1920 roku Józef Piłsudski podpisał rozkaz operacyjny
nakazujący odwrót wojsk polskich
na przedpola Warszawy i Modlina
oraz na linię rzeki Wieprz, skąd miało
wyjść decydujące kontruderzenie. W
tym celu miała być utworzona silna
grupa uderzeniowa. Jednocześnie
powstał Front Północny pod dowództwem gen. J.Hallera, mający za
zadanie obronę linii Wisły od Torunia do Dęblina. Podporządkowano
mu 5 armię gen. W. Sikorskiego, 1
armię gen. F. Latinika i 2 armię gen.
B. Roi. Decydująca rola przypadła
wojskom Frontu Środkowego pod
dowództwem gen. E. Rydza-Śmigłego, obejmującego 4 armię gen.
L. Skierskiego i 3 armię gen. Z. Zielińskiego. Z tych armii pochodziła
grupa uderzeniowa, której dowództwo objął Piłsudski. Front Południowy stanowił broniąca min. Lwowa
6 armia gen. W. Jędrzejewskiego,
wspierana przez oddziały ukraińskie.
Dnia 13 sierpnia, mając przewagę liczebną, sześć dywizji radzieckich rozpoczęło atak w kierunku Warszawy. Z
wieży zegarowej Zamku Królewskie-

go, z wieży Katedry, z wież położonych na Starym Mieście kościołów
widać było w krytycznych dniach dla
Polski nadciągające od wschodu oddziały bolszewickie i dymy toczącej
się pod Radzyminem krwawej bitwy.

W tej sytuacji 14 sierpnia działania zaczepne na linii Wkry podjęła 5 armia gen. Sikorskiego.
Dnia 16 sierpnia o świcie nastąpiło polskie uderzenie znad Wieprza.
Jednostki polskie przełamały opór
sił radzieckich i wykorzystując zaskoczenie, w ciągu doby przesunęły
się o 45 km na północ. 19 sierpnia

wojska polskie opanowały Brześć
nad Bugiem oraz przeprawy przez
Bug w Skrzeszewie i Drohiczynie.
Nazajutrz rozpoczął się dramatyczny wyścig z czasem. Armie radzieckie rzuciły się do odwrotu na wschód.
Przestał istnieć system łączności,
zawiodło dowodzenie.
Większość jednostek ogarnęła
panika. 21 sierpnia rozpoczęła się
decydująca faza polskich działań
pościgowych, która doprowadziła do rozbicia sił wroga. Spośród
czterech armii ofensywy Tuchaczewskiego los jednej dokonał
się 25 sierpnia pod Kolnem,
gdzie oddziały bolszewickie
przekroczyły granicę niemiecką
w Wincencie i zostały internowane. W tym miejscu należy również wspomnieć o polskich żołnierzach pomordowanych pod Lemanen,
spoczywających we wspólnej mogile na „starym cmentarzu” w Kolnie.
Jacek Bagiński
Źródła: Józef Szaniawski, MARSZAŁEK PIŁSUDSKI I POLACY. W OBRONIE EUROPY
– CUD NAD WISŁĄ 1920, WARSZAWA 2007;
ENCYKLOPEDIA SZKOLNA - HISTORIA

SPORT
dwie pierwsze lipcowe soboty
nie bacząc na upały rozegrano
na boisku przy Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie Otwarty
Turniej Siatkówki Plażowej. Oprócz
drużyn. 17 z Kolna i Czyżewa w
turnieju wzięli też udział mieszkańcy naszej gminy. Siatkarki z Gimnazjum w Zabielu wraz z opiekunem oraz chłopcy - nasi absolwenci.
3 lipca odbyły się mecze eliminacyjne. Mecze rozgrywano w czterech kategoriach: kobiety, juniorzy,
seniorzy i WTZ. Eliminacje wyłoniły w każdej kategorii najlepsze
pary, które awansowały do gier finałowych. W kolejną sobotę 10 lipca
rozegrano finały, wszystkie mecze
były bardzo zacięte i stały na wysokim poziomie. Zwycięscy otrzymali
wspaniałe nagrody, puchary, dyplomy i medale. A oto najlepsze pary:

W

2. Grabowska Joanna, Wilińska Katarzyna - Kolno
3. Dobrowolska Katarzyna, Wieczorek Iza - Borkowo
Juniorzy:
1. Kalinowski Rafał, Romatowski
Piotr – Kozioł, Kolno
2. Kapuściński Jakub, Niemyjski Tomasz - Czyżew

3. Nowak Mateusz, Wyrwas Łukasz –
Kolno, Czerwone
Seniorzy:
1. Dmochowski Kamil, Janczewski
Karol - Czyżew
2. Stachelek Igor, Żochowski Mateusz - Kolno
3. Dmochowski Adam, Dmochowski
Emil - Czyżew

Kobiety:
1. Chutkowska Agnieszka, Kordal
Magda – Kolno, Borkowo
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Młodzi piłkarze wywalczyli awans
Drugie miejsce zajęła drużyna UKS
„Arkadia” Lachowo w finale województwa Turnieju Piłki Nożnej
„Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”, który rozegrano w
Dąbrowie Białostockiej. Drużyna wywalczyła awans do półfinałów tego ogólnopolskiego turnieju.
finale województwa rywalizowały cztery najlepsze drużyny.
- Najtrudniejszy był mecz z Rajgrodem, przegrywaliśmy 4:2 ale
ostateczny wynik to 5:5 – mówi
Arkadiusz Rybak, trener piłkarzy z UKS „Arkadia” Lachowo.

W

Prezentujemy wyniki z
Dąbrowy Białostockiej:
Lachowo – Dąbrowa Bialostocka 3:0
(3:0 pkt)
Rajgród – Nierośno 2:2 (1:1 pkt)
Lachowo – Rajgród 5:5 ( 1:1 pkt)
Nierośno – Dąbrowa Białostocka 2:1
(3:0)
Rajgród – Dąbrowa Białostocka 10:0
(3:0)
Lachowo – Nierośno 0:0 (1:1)

Drużyna UKS „Arkadia” Lachowo z trenerem Arkadiuszem Rybakiem

Miejsca:
I miejsce Rajgród
II miejsce Lachowo
III miejsce Nierośno
Pierwsze dwie drużyny awansowały do etapu ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
Drużyna UKS „Arkadia” Lachowo grała w składzie: Mateusz

Zieliński, Norbert Bogdański, Dawid Piotrowski, Maciej Wszeborowski, Adam Chodnicki, Tomasz
Zduńczy, Karol Załęcki, Tomasz
Nerkowski, Jakub Parda, Dawid
Gołębiewski, Krystian Murawski.
UKS „Arkadia” Lachowo na swoją
działalność otrzymał dotację od wójta
gminy Kolno w ramach ogłoszonego
konkursu ofert na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w 2010 roku.

W gościnnych progach szkoły
W
ZSS w Zabielu 7 czerwca
2010r. z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint
odbyła się już po raz kolejny impreza
sportowo-rekreacyjna „Zabiele Wita”.
Impreza mogła odbyć się dzięki dotacji z budżetu Gminy Kolno.
Udział w niej wzięły reprezentacje z
SP: Czerwone, Janowo i Zabiele.Gości serdecznie przywitała Dyrektor Ewa Lipnicka,
po czym Przewodnicząca SU
Gimnazjum – Joanna Patalan
przedstawiła, przygotowaną
przez siebie, multimedialną
prezentację naszego gimnazjum. Następnie uczniowie
klas III-ich w miłej atmosferze oprowadzili po szkole
naszych przyszłych uczniów,
którzy od września będą kontynuować naukę w naszym

gimnazjum.Po zapoznaniu się ze
szkołą i nauczycielami rozpoczęliśmy rozgrywki sportowe na boiskach
szkolnych. Chłopcy w piłkę nożną,
dziewczęta w siatkówkę. W tym roku
wynik rywalizacji między szkołami w turniejach wypadł tak samo:
IV Otwarty Turniej Piłki Siatkowej

o Puchar Dyrektora ZSS w Zabielu
IV Otwarty Turniej Piłki Nożnej o
Puchar Dyrektora ZSS w ZabieluI
miejsce – Zabiele
II miejsce – Janowo
III miejsce – Czerwone
Wszystkim uczestnikom organizatorzy zagwarantowali napoje, a
uczniowie z gimnazjum, jak przystało na
gospodarzy
upiekli
pyszne ciasta dla swoich gości i przyszłych
kolegów.
Wszystkie
drużyny
otrzymały
również wspaniałe puchary i dyplomy. Na
tę cykliczną imprezę
już zapraszamy za rok.
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Agnieszka Chutkowska
Prezes UKS „Sprint”
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Drużyna z Janowa najlepsza!
G

minny finał rozgrywek drużyn LZS w piłkę nożną odbył się na boisku w Lachowie.
Piłkarze zacięcie walczyli o miejsce na podium. Chwilami tylko
przeszkadzał im ulewny deszcz.
Tytuł najlepszej drużyny obronił
LZS Janowo, drugie miejsce zdobyli
piłkarze z Zabiela, a trzecie - LZS
Kozioł. Puchary drużynom ufundował radny Stanisław Rogiński. Wójt
Gminy Kolno nagrodził drużynę z
LZS Kozioł nowymi strojami. za
godne reprezentowanie naszej gminy w rozgrywkach w Małym Płocku.

Nowy sprzęt do mini piłki nożnej
S
przęt do mini piłki nożnej o łącznej wartości około 8,5 tys. zł.
otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” działający przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu.
Sprzęt sportowy przyznawany jest ze
środków Ministerstwa Sportu i został
przywieziony do nas w dniu zakończenia roku szkolnego 2009/2010. Była
to dla nas duża niespodzianka, ponieważ wniosek o bramki do Polskiego
Związku Piłki Nożnej, został złożony
zaledwie miesiąc wcześniej. Poza tym

niespodzianką jest dodatkowy sprzęt

do mini piłki nożnej, który otrzymaliśmy: dwie mini bramki z siatkami
08x1,2m, tyczka slalomowa z podstawą gumową, drabinka koordynacyjna, 5 płotków albuminowych samowstających i 48 pachołków. Sprzęt już
od września będzie służył wszystkim
uczniom naszej szkoły, a także mieszkańcom Zabiela o okolic, a nowe,
przenośne bramki aluminiowe 5x2
niedługo staną na boisku szkolnym.

Agnieszka Chutkowska,
Prezes UKS Sprint

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 11, art. 13
ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.
U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje
się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, od dnia
06.09.2010 r. do dnia 27.10.2010 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu Gminy
przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
oraz na tablicach ogłoszeń u właściwych sołtysów.
						
		
Wójt Gminy Kolno

Działając na podstawie art. 11, art. 13
ust. 1, art. 35 ust. 1, oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 i
art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w
siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, od dnia 06.09.2010 r. do dnia 27.10.2010
r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie wsi
Okurowo, stanowiącej własność Gminy Kolno.
Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.
pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Okurowo.
							
		
Wójt Gminy Kolno
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WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

997
998
999

112

Urząd Gminy Kolno

Dyrektor			
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

0 86 278 26 31
0 86 278 20 58
0 86 278 20 63
0 86 278 20 76
0 86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Biuro Obsługi Interesanta
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy
Skarbnik			
Rolnictwo, inwestycje		
Drogi, wodociągi
Budownictwo, promocja gminy
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza,
ochrona środowiska
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

0 86 278 91 33
0 86 278 91 36
0 86 278 91 20
0 86 278 91 22
0 86 278 91 21
0 86 278 91 37
0 86278-91-25
0 86 278 91 38
0 86 278 91 28
0 86 278 91 35
0 86 278 91 26
0 86 278 91 29
0 86 278 91 24
0 86 278 91 30
0 86 278 91 27

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
1. Okręg: Zabiele, Czerwone:
Marian Bednarczyk
0 86 474 39 42
2. Okręg: Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Jarosław Cudnik
0 86 474 41 26
3. Okręg: Kumlesk, Kowalewo, Truszki Kucze, Truszki Patory, Truszki Zalesie, Kiełcze Kopki, Danowo, Żebry, Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo:
Waldemar Skowroński
0 86 278 70 14
4. Okręg: Lachowo, Kiełcze Stare:
Henryk Gardocki
0 86 261 95 23
5. Okręg: Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Borkowo, Stary
Gromadzyn, Gromadzyn Wykno, Czernice, Pachuczyn,
Obiedzino, Zaskordzie, Wścieklice, Filipki Duże, Filipki
Małe, Rydzewo, Koziki Olszyny, Wszebory, Tyszki Wądołowo, Tyszki Łabno:
tymczasowo zgłoszenia pod numer 0 668 808 235
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
0 86 278 91 25
lub 668 808 235

Dyrektor			
Główny Księgowy		

0 86 278 37 82
0 86 278 37 84

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem
Dyrektor
Filia w Borkowie
Filia w Zabielu
Filia w Lachowie

0 86 278 27 32
0 86 278 69 96
0 86 474 40 39
0 86 278 71 26

Starostwo Powiatowe w Kolnie
Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

0 86 278 24 29
0 86 278 37 73
0 86 278 48 83
0 86 278 48 95

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
		
Lecznica dla zwierząt		

0 86 278 26 19
0 86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

0 86 278 49 60
0 86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

0 86 278 27 51
0 86 278 36 87

NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

0 86 278 71 58		
0 86 278 40 70

Służba zdrowia

www.gminakolno.pl

