PAŹDZIERNIK 08/(34)
ISSN1898-2190

Nowa sala
gimnastyczna
w Zabielu

2

WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Medal za zasługi dla oświaty
Rozmowa z wójtem Tadeuszem Klamą
>> str.4

Wielka radość z otwarcia nowej sali
gimnastycznej w Zabielu
>> str. 7

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali m.in. Lidia Grzejka ( na zdj. pierwsza z lewej), wójt gminy Miastkowo,
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i Krzysztof Kozicki, starosta powiatu łomżyńskiego

Trwa rozbudowa stacji uzdatniania wody
>> str.9

„Nauczyciel to ktoś, kto pomaga młodym budować fundamenty pod ich
przyszłe życie” - ten cytat z Ojca
Świętego Jana Pawła II przyświecał
uroczystościom zorganizowanym w
Szkole Podstawowej nr 10 w Łomży
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ś
Młodzi ekolodzy w akcji

		

>> str.10

LZS Kozioł z kolekcją pucharów
		

>> str.16

więto zorganizowane przez Podlaskie Kuratorium Oświaty i Urząd
Miejski w Łomży było okazją do odznaczenia medalami najlepszych nauczycieli oraz wszystkich zasłużonych
dla oświaty działających na terenie
dawnego województwa łomżyńskiego.
W pięknie udekorowanej kwiatami sali
gimnastycznej zebrali się wszyscy ci,
którzy zasłużyli na najwyższe uznanie.
W dniu święta o roli nauczyciela mówili Jerzy Kiszkiel, Podlaski Kurator
Oświaty, ks. bp Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej, Jacek
Piorunek, członek zarządu Województwa
Podlaskiego. Swoje szkolne lata wspomniał Jerzy Brzeziński, prezydent Łomży i Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski.

To właśnie z rąk wojewody wyróżnieni
odebrali medale za wieloletnią służbę.
Medale Komisji Edukacji Narodowej
przyznane przez Katarzynę Hall, minister edukacji narodowej, wręczał Jerzy
Kiszkiel wraz z zastępcą. To właśnie tym
wyjątkowym medalem odznaczony został wójt naszej gminy Tadeusz Klama.
Z grona samorządowców z terenu dawnego województwa łomżyńskiego taki medal
trafił jeszcze do rąk pani Lidii Grzejki, wójt
gminy Miastkowo, oraz Krzysztofa Kozickiego, starosty powiatu łomżyńskiego.
- To duże wyróżnienie - powiedział wójt
Tadeusz Klama. - Ten medal jest dla mnie
dowodem na to, że w dziedzinie oświaty
nasza gmina zmierza w najlepszym kierunku. To uznanie zasług i wysiłków nie tylko moich, ale też radnych gminy oraz naszych wszystkich pracowników oświaty.
Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany jest za
szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
ASK
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Najlepsza inwestycja w przyszłość
Trzeba wyjątkowo dobrze znać problemy i potrzeby środowiska, a dodatkowo jeszcze potrafić sprawnie
poruszać się w zawiłościach unijnych wniosków, by stworzyć projekt, który znajdzie się na trzecim
miejscu listy rankingowej. Autorem
takiego projektu jest Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie. Dzięki temu na prowadzenie przedszkoli gmina dostanie 650 tys. zł unijnej
dotacji w ramach POKL, Priorytetu IX, działania 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
elem ogólnym projektu jest
wyrównywanie szans
edukacyjnych 50 dzieci w wieku od 3
do 5 lat poprzez umożliwienie im
uczestniczenia w różnych formach
zajęć przedszkolnych oraz uświadomienie 30 rodzicom konieczności edukacji przedszkolnej dzieci.
Dzięki unijnej dotacji punkty
przedszkolne w Czerwonem, Lachowie i Zabielu będą miały zapewnione finansowanie na działanie przez najbliższe dwa lata.
W Czerwonem powstanie nowy
Punkt Przedszkolny, a Zespół Wychowania Przedszkolnego w Lachowie zostanie przekształcony w punkt
przedszkolny, dzięki czemu wydłużony zostanie jego czas pracy z trzynastu
do 25 godzin tygodniowo. Utrzymany
zostanie punkt przedszkolny w Zabielu, który prowadzony jest według bar-

C

Przedszkolaki w naszje gminie będa miały coraz lepsze warunki do nauki i zabawy. ( na zdj. w Czerwonem)

dzo ciekawej metody Marii Montessori, wielkiej reformatorki szkoły tradycyjnej. Wszystkie punkty przedszkolne zostaną wyposażone w zabawki,
pomoce dydaktyczne, meble telewizory, DVD, meble i materiały do zajęć.
- Rodzice za pobyt dzieci w przedszkolu nie płacą, maluchy dowożone
są też na koszt gminy - mówi Józef
Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
- Maluchy będą miały zapewnione
zajęcia ruchowe, zajęcia z rytmiki,
będą się uczyły języka angielskiego. Prowadzona też będzie diagnoza w kierunku wczesnego wykrycia
wad wymowy, dzieci poddane będą
ogólnym
badaniom
przeprowadzonym przez lekarza specjalistę.
W ramach projektu wyłoniona zo-

stała 30-osobowa grupa rodziców,
która uczestniczyć będzie w 24-godzinnych zajęciach warsztatowych
mających na celu uświadomienie
korzyści płynących z edukacji przedszkolnej oraz przygotowanie do lepszego wspierania dzieci w rozwoju.
Jak podkreślają specjaliści edukacja
przedszkolna jest bardzo ważna dla
prawidłowego rozwoju dziecka. W
grupie rówieśników dzieci uczą się
szybciej, lepiej rozwijają umiejętności
społeczne tak potrzebne w przyszłości.
Dzieci, które uczęszczały do przedszkola mają ułatwiony szkolny start.
Edukacja przedszkolna jest nie do
przecenienia i jak podkreśla tytuł projektu realizowanego w gminie Kolno
„EDUKACJA
PRZEDSZKOLNA
- najlepszą inwestycją w przyszłość”.

Kto ma odbierać nasze śmieci?
W związku z wpływającymi zapytaniami od mieszkańców Naszej
Gminy która firma ma odbierać
nieczystości stałe uprzejmie informujemy, że Wójt Gminy Kolno
wydał zezwolenia na odbiór nieczystości stałych dla następujach firm:

1. MPK Ostrołęka
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka,
tel. 29 769-18-00
2.PUK Kolno
ul. Kolejowa 4A,

18-500 Kolno,
tel. 86 278-22-84
3.Zakład Usługowy „WINPOL”
Łomża
ul. Kazańska 1,
18-400 Łomża,
tel. 86 219-03-02
4. MPO Białystok
ul. 27 Lipca 62,
15-950 Białystok,
tel. 85 676-83-00
5.Usługi Komunalne „BŁYSK”
Zambrów
ul. Wilsona 2/2,

18-300 Zambrów,
tel. 86 218-25-26
Każda z wymienionych firm może
przedstawiać ofertę świadczonych
usług i zachęcać do podpisania umowy.
Prostując wszystkie niejasności i
wątpliwości w tej sprawie uprzejmie
wyjaśniamy, że to właściciel posesji
podpisuje umowę z wybraną firmą
i właściciel posesji decyduje, która
z wymienionych firm posiada
dla niego najkorzystniejszą ofertę.
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Gmina Kolno jest prężna, dynamiczna
Rozmowa z Tadeuszem Klamą,
wójtem gminy Kolno
Zbliża się koniec kadencji. Jak
ocenia Pan te cztery ostatnie lata
pracy na rzecz gminy Kolno?
Tadeusz Klama - Obejmując stanowisko wójta gminy myślałem, że
wsiadam do pociągu, który jest rozpędzony. Okazało się, że stoi sobie na
stacji i w dodatku nie ma paliwa żeby
ruszyć. W tej chwili gmina jest już na
tyle rozpędzona, że nie stanie. Dzięki temu, że ma zaplanowane inwestycje na najbliższe lata wiemy dokąd zmierza. Praca w gminie polega
właśnie na tym, by nie działać tylko
z myślą o roku bieżącym, o kadencji,
ale mieć na uwadze wieloletni plan
jej rozwoju. My już dzisiaj musimy
się przygotowywać do tego, co chcemy zrealizować za trzy, cztery lata.
Wspólnie z radnymi gminy podejmujemy decyzje dotyczące planów inwestycyjnych na wiele przyszłych lat.
Największy sukces?
- Zawsze powtarzam, że serce mi
się raduje, kiedy jadę przez Polskę i widzę jak się rozwija. Cieszę się, że gmina Kolno nadąża
za tym rozwojem. Potrafimy coś
wspaniałego wymyślić, pozyskać
na to pieniądze i to zrealizować.
Jesteśmy na tyle otwarci i dyspozycyjni, że w każdej chwili
możemy podjąć ważne decyzje
To nasz największy sukces.
Jesteśmy dużą gminą i stać nas
na samodzielność, dlatego wiele
z naszych działań zmierza w tym
kierunku, byśmy byli silni i niezależni. Sukcesem, jak się okazało, było przejęcie na własność
zaniedbanej sieci wodociągów.
Dziś mamy własną ekipę i sprzęt
do prowadzenia robót remontowo - budowlanych, ludzi do
nadzorowania sieci wodociągów.
Planujemy powołanie własnej
jednostki zajmującej się właśnie
tymi sprawami - utrzymaniem
sieci wodociągów, dróg, przepro-

wadzaniem drobnych remontów w
budynkach użyteczności publicznej
takich jak szkoły, przedszkola i inne.

Gmina Kolno wyrosła na lidera w
działaniach dotyczących integracji społecznej. Właśnie zakończył
się Program Integracji Społecznej w ramach PPWOW w którym
gmina uczestniczyła, co dalej?
- Często powtarzam, że w naszej gminie budujemy nie tylko drogi asfaltowe, ale też drogi do ludzkiej świadomości. Dostrzegamy ludzi i ich
potrzeby. Zarówno tych młodszych,
jak i starszych, w każdym wieku.
Wszystkim staramy się stworzyć warunki do rozwoju, aktywności. Udział
w tym programie był ogromnym
wyzwaniem, ale dał bardzo dużo radości i przyniósł nieocenione efekty.
Aktywizacja lokalnych liderów, zaangażowanie wielu ludzi w działania
społeczne, kulturalne, to dziś nasz
ogromny kapitał. Nie mamy jeszcze gminnego domu kultury, więc te

działania siłą rzeczy skupiały się w
mniejszych ośrodkach, w różnych
miejscowościach. Dziś cieszy ogromnie, że nawet w tych wsiach, które nie
zostały objęte działaniami w ramach
programu mieszkańcy się aktywizują, chcą robić coś dla siebie, dla swojej miejscowości. Tego ruchu nie da
się zatrzymać. Należy go wspierać.
Kolejne pole, na którym gmina ostatnio zbiera same laury to oświata.
Tytuł Gminy Przyjaznej Dzieciom,
medal Komisji Edukacji Narodowej.
- Tak, tu wiele naszych działań
na początku też było sianiem na
pustym polu. Myślę tu w szczególności o edukacji przedszkolnej. Zaczynaliśmy od zera, dziś
najmłodsze dzieci z naszej gminy
mogą bezpłatnie uczęszczać na zajęcia
do placówek w Czerwonem, Lachowie i Zabielu. Wciąż prowadzimy
dziewięć szkół i jestem dumny z
tego, że wiele z nich poprzez projekty sama już sięga po unijne pieniądze
na zajęcia dodatkowe dla uczniów.
My jako organ prowadzący staramy się w miarę możliwości inwestować w poprawę warunków
nauczania, w remonty szkół, w
rozwój bazy sportowej, w bezpieczny dowóz dzieci do szkół.
Największą inwestycją ostatnich
lat było wybudowanie nowej
sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu, trwa budowa boiska z oświetleniem i trybunami w Lachowie,
mamy już piękny projekt na rozbudowę Szkoły Podstawowej w
Lachowie.
Zapewnienie jak najlepszych
warunków do nauki i rozwoju
dzieci jest naszym podstawowym
obowiązkiem. Mamy dużą satysfakcję z faktu, że nasze działania
zostają zauważone i docenione
przez ministerstwo edukacji narodowej i kuratorium oświaty.
Zmienia się pejzaż gminy, zmieniają się ludzie.
Trudno
nie
zauważyć
zmian w Urzędzie Gminy.
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i dziś bardzo szybko się rozwija
- Od początku zależało mi na tym, by
obsługa interesantów naszego urzędu przebiegała sprawnie i w jak najlepszych warunkach. Stworzyliśmy
Biuro Obsługi Interesanta, wyremontowaliśmy korytarze, łazienki. Dziś
takich warunków jak w naszym Urzędzie Gminy wiele innych gmin może
nam tylko pozazdrościć.
W parze z inwestowaniem w siedzibę szło również inwestowanie w
jakość obsługi. Lada moment odbierzemy Certyfikat ISO 9001. Okupiony dużym wysiłkiem wszystkich pracowników jest dla naszych klientów
gwarancją świadczenia im usług najwyższej jakości.
Taka gmina nie ma się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, ma się czym
chwalić. Promocja samorządu to dziś
wymóg czasu. Chcąc być konkurencyjną gminą, musimy być gminą widoczną. Nasz herb, flaga i sztandar,
który mamy dziś dzięki decyzjom
obecnej Rady Gminy, ułatwia nam to
zadanie. Dodatkowo wzmacnia poczucie dumy i tożsamości mieszkańców. To nasza gmina, gmina Kolno!
Ostatnie lata to ogrom inwestycji
realizowanych w gminie. Utrzymanie takiego tempa w następnych latach będzie możliwe?
- Mamy dziś do czynienia z gminą

prężną, dynamicznie się rozwijającą, umiejącą korzystać ze środków
unijnych i krajowych. Robimy bardzo dużo inwestycji: drogi, chodniki,
utwardzone place, wodociągi, budowa i modernizacja świetlic i remiz.
Zbudowaliśmy salę gimnastyczną, inwestowaliśmy w modernizację szkół,
rozbudowujemy i modernizujemy hydrofornię. Front robót jest tak szeroki,
że trudno wszystko wymienić.
Wciąż też inwestujemy w przygotowywanie dokumentacji potrzebnej
do realizowania kolejnych inwestycji. Już w styczniu przyszłego roku
będziemy składać wniosek o dofinansowanie ostatniego etapu budowania
sieci wodociągów w naszej gminie,
więc na przykład to zadanie zostanie
już zakończone. Potrzeb jest jednak
sporo, więc pracy nam na pewno nie
zabraknie.
Trzeba pamiętać, że kiedyś też
skończy się ten dobry czas unijnego
wsparcia. Musimy zrobić wszystko,
by skorzystać z tego dofinansowania
jak najwięcej. Najgorszy w tym przyprzprzypadku byłby grzech zaniedbania. Żaden samorząd nie może dziś
sobie na to pozwolić.

borczej gry?
- Jak wszystkie inne gminy w powiecie kolneńskim my też korzystamy z
kredytu. Kredyt jest w pewnym sensie
narzędziem rozwoju gminy. Bez kredytu, licząc tylko na własne środki,
nie mielibyśmy wystarczających pieniędzy na to, by na przykład skorzystać w unijnych dotacji. Nie zdołalibyśmy zrobić tak wiele bez kredytu.
Dobry gospodarz rozumie ten mechanizm, bo we własnym gospodarstwie też niewiele by zdziałał bez
unijnego wsparcia czy kredytów.
Uzyskaliśmy pozytywną opinię na
zaciągnięcie kredytu z Regionalnej
Izby Obrachunkowej. Finanse gminy
są w dobrym stanie i szkoda, że ten
temat stał się elementem przedwyborczej kampanii. Mamy opracowany Wieloletni Plan Inwestycyjny dla
Gminy Kolno i naprawdę nic nie stoi
na przeszkodzie, by zapisane w nim
inwestycje zrealizować.
Dziękuję za rozmowę

Czy to prawda, że gmina jest dramatycznie zadłużona, czy to tylko
plotka, element brudnej przedwy-

Dotacja na „Podróże z legendą”
G

minna Biblioteka Publiczna w
Kolnie z siedzibą w Czerwonem
otrzymała dotację ministerialną w
kwocie 10 tys. zł na realizację projektu pt.: „Podróże z legendą”. Dofinansowanie to pochodzi z programu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - WYDARZENIA ARTYSTYCZNE, priorytet Literatura.
Celem projektu jest wzrost poziomu czytelnictwa oraz poczucia
tożsamości narodowej wśród dzieci
i młodzieży w oparciu o literaturę
historyczną, legendy i podania jako
źródła wiedzy kulturowej sięgającej od pradziejów do współczesności.
W ramach wydarzeń literackich

będą organizowane zajęcia z zakresu
edukacji czytelniczej, spotkanie autorskie z twórcą legend i podań. Dla
najbardziej aktywnych uczestników
projektu zostanie zorganizowany wyjazd do miejsc ważnych dla historii
Polski, tematycznie związanych z
legendami, do Krakowa i Wieliczki.
Na podsumowanie projektu, po
powrocie z wycieczki uczestnicy
wezmą udział w konkursie plastycznym, pt.: „W podróży z legendą”.
Poprzez te działania będziemy
propagować styl życia oparty na
aktywnym uczestnictwie w kulturze. Dzięki udziałowi w projekcie
nastąpi wzmocnienie identyfikacji

dzieci i młodzieży z dziedzictwem
kulturowym i historycznym Polski.
Wszystkich zainteresowanych powyższym tematem zapraszamy do
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. A już 6 listopada zapraszamy
chętnych na spotkanie autorskie z
panem Robertem Karwatem twórcą legend, spotkanie odbędzie się w
Centrum Kulturalno Rozrywkowym
w Zabielu. Bliższych informacji
udzielają GBP w Czerwonem oraz FB
w Borkowie, Lachowie i w Zabielu.
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Kolejny asfaltowy odcinek drogi!

Nowa nawierzchnia cieszy nie tylko mieszkańców Kowalewa, ale wszystkich jeżdżących drogą powiatową Kumelsk - Kowalewo

400 tysięcy złotych z własnego budżetu przeznaczyła Gmina Kolno
na modernizację drogi powiatowej Nr 1876B Kumelsk - Kowalewo. Koszt inwestycji zamknął
się kwotą 544 tysięcy złotych.
144 tysięcy złotych dołożyło Starostwo Powiatowe w Kolnie.
roga została zmodernizowana
na odcinku 1,1 kilometra. Zakres robót objął profilowanie drogi,
wzmocnienie podbudowy oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej.
Inwestycja bez dotacji przekazanej przez gminę Kolno nie doszłaby do skutku.
Teraz z nowej na-

D

wierzchni cieszyć się mogą nie tylko
mieszkańcy Kowalewa, gminy Kolno, ale też powiatu kolneńskiego.
To nie jedyna inwestycja realizowana z powiatem kolneńskim. Ostatnim dużym wspólnym zadaniem była
przebudowa drogi powiatowej Lachowo - Danowo - Filipki Duże - Filipki
Małe. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 - 2011 udało się zmodernizować ponad trzy kilometry tej drogi.
W kończącej się właśnie kadencji radni i wójt gminy Kolno podjęli decyzje o przekazaniu w formie
dotacji dla powiatu kolneńskiego kwoty ponad 1,2 mln złotych.
Pieniądze przekazano m.in. na zakup

materiałów do remontu chodników
w Janowie i Koźle, na remont chodników przy drogach powiatowych
w Lachowie i Kumelsku, na sporządzenie dokumentacji technicznej na
przebudowę drogi Kumelsk - Kowalewo, na przebudowę drogi wraz z
okrawężnikowaniem w miejscowości
Kolimagi czy na sporządzenie dokumentacji projektowej do przebudowy
drogi powiatowej Bialiki - Górskie.
Gmina Kolno udzieliła też dotacji Podlaskiemu Zarządowi Dróg
Wojewódzkich na remont chodników w miejscowości Pachuczyn
oraz w miejscowości
Zabiele.

EUROPEJSKA GMINA KOLNO!
Wyróżnienie!
Gmina Kolno zajęła 14 miejsce
w
województwie podlaskim w
rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010 organizowanym
przez
Gazetę Prawną.
Oznacza to, że nasza gmina może
poszczycić się dużymi osiągnięciami
w pozyskiwaniu środków unijnych.

Podstawą oceny samorządów była
bowiem wartość pomocy przyznanej
z UE, liczba projektów realizowanych
oraz liczba mieszkańców. Oceniane
dane pochodziły z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na pierwszym miejscu rankingu w

województwie podlaskim znalazło się
Jedwabne z sumą punktów 2780,93.
Gmina Kolno zdobyła 1748,24 punkty.
Pierwsze miejsce w czwartej edycji tego konkursu zdobyła
gmina miejsko - wiejska Krzeszowice z województwa małopolskiego z sumą punktów 6098,08.
Szczegóły na www.gazetaprawna.pl
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Ogromna radość z nowej sali
Takiego święta w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu dawno
nie było. 29 września uroczyście
otwarto nową salę gimnastyczną. Gości zachwycił nie tylko sam
obiekt. Część artystyczną przygotowaną przez społeczność szkoły
wielokrotnie nagradzali brawami.

W

nowoczesnym i doskonale wyposażonym budynku uczniowie będą mogli rozgrywać mecze
m.in. w siatkówkę, koszykówkę,
piłkę ręczną. Do ich dyspozycji są
przestronne szatnie z łazienkami,
siłownia. Własne pomieszczenie
mają też trenerzy. Szkołę z nowym
obiektem łączy specjalne przejście o
aluminiowo – szklanej konstrukcji.
- Wszyscy długo czekaliśmy na tą
salę gimnastyczną. Starania o to, by
powstała w Zabielu czyniły jeszcze
poprzednie władze gminy. Nam, dzięki
zaangażowaniu radnych gminy i pracowników Urzędu Gminy Kolno udało
się zrealizować to marzenie – powiedział wójt Tadeusz Klama. - Budowę
rozpoczęliśmy w czerwcu 2009 roku.
Po ponad roku szczęśliwie dotarliśmy
do mety. I chociaż były trudniejsze
momenty dziś oddajemy do użytku
obiekt estetyczny, bardzo dobrze wyposażony oraz w pełni przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt inwestycji zamknął się kwotą 2 mln 265 tysięcy złotych. Gmina
na budowę sali pozyskała 683 tysiące złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 495
tysięcy zł z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Łącznie środki zewnętrzne stanowiły 54 procent wartości zadania.
- Dzięki nowej infrastrukturze
szkoła będzie mogła rozszerzyć nie
tylko wachlarz zajęć sportowych dla
uczniów, ale również stać się miejscem spotkań uczniów i mieszkańców
gminy z kulturą - podkreśliła Ewa
Lipnicka, dyrektor ZSS w Zabielu.

Pokazy gimnastyczne w wykonaniu uczennic ZSS w Zabielu nadgradzano gromkimi brawami

Najmłodsi też pięknie zaprezentowali się w trakcie uroczystości otwarcia sali gimnastycznej

Więcej informacji i zdjęć na stronie
internetowej
www.gminakolno.pl

Wójt Tadeusz Klama, Ewa Lipnicka, dyrektor ZSS w Zabielu i najważniejsi goście przygotowują
się do symbolicznego przecięcia wstęgi
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Nagrody w Dniu Edukacji Narodowej

Tradycyjnie już w Dniu Edukacji Narodowej wójt gminy Kolno Tadeusz Klama wręcza nagrody najlepszym pracownikom oświaty

W tym roku szkolnym na wyróżnienie z rąk wójta zasłużyło siedmiu pracowników oświaty ze szkół
i placówek oświatowych w gminie Kolno. Nagrody odebrali w
gabinecie wójta 14 października.
Każdy z nagrodzonych wykazał się
nieprzeciętnym zaangażowaniem w
sprawy oświaty i wychowania. Działali nie szczędząc własnego czasu, sił
i często też środków.

Nagrody otrzymali:
- Arkadiusz Rybak ( na zdj. z lewej
odbiera nagrodę z rąk wójta Tadeusza
Klamy), nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Lachowie.
- Józef Wiśniewski (na drugim zdj.
pierwszy z lewej), dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w
Kolnie
- Bożena Duda, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana

Wyszyńskiego w Janowie
- Ewa Lipnicka, dyrektor Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu
- Dariusz Przestrzelski, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie
- Agnieszka Chutkowska, nauczycielka z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu
- Jacek Bagiński, nauczyciel ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

Od 10 lat pracują na rzecz rolnictwa
P
odlaski oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa świętował jubileusz 10-lecia
istnienia placówki. Do Łomży przyjechał Marek Sawicki, minister rolnictwa i wielu znakomitych gości.

W gronie zaproszonych znaleźli się
również reprezentanci naszej gminy
z wójtem Tadeuszem Klamą na czele (na zdj. niżej pierwszy z prawej).
Obchody jubileuszu rozpoczęła msza św. w trakcie której po-

święcono
sztandar
Podlaskiego
oddziału
Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dalsza część uroczystości odbyła się
w wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej przy ul. Nowej 2 w Łomży .
Były
przemówienia,
prezentacja filmu o 10 latach działania Podlaskiego oddziału ARiMR
w Łomży, część artystyczna.
Minister Marek Sawicki zabrał głos w temacie przyszłości
wspólnej polityki rolnej w UE.
W trakcie takiego jubileuszu nie
mogło zabraknąć odznaczeń i medali.
Wyróżniono m.in. wszystkich dyrektorów podlaskiego oddziału ARiMR
oraz wielu pracowników. Uhonorowano też samorządowców i rolników.
Obchodom jubileuszu 10 - lecia
towarzyszyła wystawa firm przetwórstwa rolno - spożywczego.
Często odwiedzanym było stoisko
grajewskiej mleczarni MLEKPOL.
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Zautomatyzowana i nowoczesna
Trwają intensywne prace nad rozbudową stacji uzdatniania wody w
Zabielu. Koszt rozbudowy i modernizacji hydroforni to 1,7 mln
zł. Na zrealizowanie tej inwestycji
gmina Kolno uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 z
działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”.

P

rzeprowadzenie tego typu inwestycji było koniecznością.
Wybudowany w latach 70 -tych budynek i jego wyposażenie okazały
się już zbyt przestarzałe do tego,
by bezproblemowo zaopatrywać
mieszkańców gminy Kolno w wodę.
Zakres prowadzonych prac obejmuje przebudowę budynku stacji oraz Po zakończeniu rozbudowy i modernizacji hydrofornia w Zabielu będzie jedną z najnowocześniejfot. S. Rogiński
budowę dwóch zbiorników wyrów- szych w regonie.
nawczych o pojemności 300 metrów
sześciennych, montaż zestawu hydro- zmieni się też wyposażenie stacji. mione zostaną poprzez SMS wybraforowego o wydajności 109 metrów Zastosowane zostaną nowoczesne ne numery telefonów komórkowych.
Ta inwestycja umożliwi dokońsześciennych na godzinę, wykonanie technologie. Stacja będzie w pełni
procesu
wodociągowainfrastruktury sanitarnej i elektrycznej. zautomatyzowana i wyposażona w czenie
Wraz z rozbudową kompletnie liczne czujniki oraz modem GSM nia całego obszaru gminy Kolno.
dzięki któremu o awarii powiado-

Gmina Kolno wybrana spośród 500 innych
mina Kolno jako jedna z dwóch
na 500 gmin z kraju uczestniczących w Poakcesyjnym Programie
Wsparcia Obszarów Wiejskich została zaproszona do Warszawy na spo-

G

tkanie podsumowujące te działania.
Przedstawicielami naszej gminy
byli: Tadeusz Klama, wójt gminy
Kolno, Andrzej Świecik, radny gminy Kolno, Krystyna Kajko, koordy-

Pierwszy z lewej Marcin Sekściński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja, obok wójt Tadeusz Klama i radny Gminy Kolno Andrzej Świecik

nator PPWOW i dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Bogumiła Ranik, instruktor z Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
Krystyna Banach, przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich w Czerwonem, Marcin Sekściński, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja, Teresa Zajk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kolnie z siedzibą w Czerwonem,
Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w
Kolnie, Irena Pisiak, przewodnicząca
KGW w Zabielu, Maria Bućko, założycielka Klubu Seniora i zespołu „Czerwieniacy” w Czerwonem oraz Stanisław Rogiński, radny gminy Kolno.
W trakcie spotkania jego uczestnicy
nie tylko zaprezentowali dokonania
naszej gminy w trakcie trwania realizacji projektu, ale też uczestniczyli w
debacie na temat m.in. zaangażowania, aktywności mieszkańców i rożnych problemów z tym związanych.
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Młodzi ekolodzy w akcji
Pod koniec września uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach wyjazdowych
w obszarze Natura 2000, w ramach
projektu ,, Edukacja – naturalnie!”. Akcja edukacja dla młodzieży
szkolnej z obszarów ,, Natura 2000’’
Polski północno – wschodniej.
yjechaliśmy ze szkoły w Wykowie autobusem Towarzystwa „Agro – Group ” z Białegostoku
grupą 46 uczniów i 3 nauczycieli. W
Koźle nad rzeką czekał na nas ,, Jeżobus ” - atrakcyjny busik zaopatrzony
w różne pomoce. Dzieci otrzymały
zestawy do badań wody. Z zainteresowaniem pod opieką instruktorów
i nauczycieli badały odczynnikami
chemicznymi wodę rzeki Pisy. Wyłowiły z niej różnorodne małe zwierzątka. Po badaniach stwierdziliśmy,
że rzeka Pisa ma I klasę czystości.
Dużą atrakcją było wyłowienie
traszki, która preferuje czyste wody.

W

Po zjedzeniu smacznego posiłku w
plenerze, ufundowanego przez organizację ekologiczną, uczniowie
bawili się wyśmienicie w ciekawe
zabawy oraz badały warstwową budowę lasu. Oglądały również przez
mikroskopy drobne zwierzątka leśne.To były udane ,, zielone lekcje ”.

Z zadowoleniem stwierdziliśmy,
że mieszkamy na zdrowych ekologicznie terenach, gdzie są czyste
wody, a wokół jest bogaty i atrakcyjny świat flory i fauny. Zajęcia
badawcze w terenie przyniosły dużo
zadowolenia i nowych doświadczeń.

Elżbieta Bernatowicz

„Takie będą Rzeczypospolite...”
D
nia 14 października obchodzimy
w Polsce Święto Nauczyciela, a
właściwie Dzień Edukacji Narodowej.
Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty.
Dokładne brzmienie artykułu: Art.
74. „W dniu rocznicy utworzenia
Komisji Edukacji Narodowej, 14
października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty
i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”
Komisja Edukacji Narodowej
(KEN) (pełna nazwa: Komisja nad
Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca) – centralny organ władzy
oświatowej powołany został w Polsce
przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku na wniosek Króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Komisja była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i
pierwszą tego typu instytucją w Europie. Działalność Komisji była możli-

wa dzięki przejęciu przez skarb państwa dóbr rozwiązanego przez papieża Klemensa XIV zakonu jezuitów.
Wprowadzając na wszystkich
szczeblach nauczanie w języku polskim KEN unarodowiła szkolnictwo.
Ustanowiony hierarchiczny ustrój
szkolny pozwalał na ujednolicenie polityki oświatowej w stosunku
do wszystkich szczebli nauczania.
KEN podlegały dwa uniwersytety (szkoły główne), uniwersytetom
– szkoły średnie (wydziałowe i podwydziałowe), które z kolei miały
czuwać nad szkolnictwem parafialnym. W 1775 r. powołano Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych,
które opracowywało podręczniki
szkolne oraz programy nauczania.
W programach nauczania położono nacisk na wiedzę praktyczną i służącą wychowaniu
patriotyczno-obywatelskiemu.
KEN przeprowadziła reformę Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, które
dzięki temu znalazły się w liczbie najbardziej postępowych uniwersytetów
ówczesnej Europy, zorganizowała państwowe szkoły średnie, wprowadziła

do szkół nauczanie historii, geografii,
matematyki, nauk przyrodniczych,
elementów prawa i etyki świeckiej.
Komisja stworzyła osobny stan
nauczycielski i zapewniła mu dobrą
pozycję materialną i społeczną.W
1783 r. został wprowadzony w życie
pierwszy kodeks szkolny, określający organizację szkół, cele wychowania, program nauczania, prawa i
obowiązki stanu nauczycielskiego.
Działalność Komisji stanowiła największe osiągnięcie kulturalne Polski czasów oświecenia. Jeśli chodzi
o poziom i organizację szkolnictwa
średniego i wyższego, Polska znalazła
się w czołówce państw europejskich.
Komisja wydatnie wpłynęła również
na kształtowanie się nowoczesnej świadomości obywatelskiej i narodowej.
KEN dokonała w polskim szkolnictwie zmian jakie systemom oświatowym w krajach zachodniej Europy
przyniosła dopiero rewolucja francuska z 1789 roku, działała do 1794 roku.
Jacek Bagiński

Źródła: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (Karta Nauczyciela), Encyklopedia szkolna – Historia, J.A. Gierowski, Historia Polski (1764-1864)
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Prelekcja o dawnych czasach
Zstąp Duchu Mocy/ Wspomóż nasze siły (…)/ Tę wojnę wygrać musimy/ Tej jesieni , tej zimy/Albo za
wiele lat (…)
Musimy się bić/ Do ostatniego dnia.
(K. Wierzyński, Warszawa, 5 IX
1939r.)
nia 28 września 2010r. w naszej szkole odbyła się niezwykła lekcja historii. Mieliśmy zaszczyt
gościć pana Bogdana Jerzyło, którego rodzice oraz dziadkowie pochodzą z Janowa i są świadkami wydarzeń jakie miały miejsce we wrześniu 1939 r. w naszej miejscowości.
Nasz gość w interesujący sposób
– w formie prelekcji połączonej z pogadanką i prezentacją multimedialną,
przeniósł nas wspomnieniami 71 lat
wstecz – do wydarzeń II wojny na terenie Janowa. Przybliżył słuchaczom
postać podpułkownika Jerzego Dąmbrowskiego, zwanego „Łupaszką”,
który w czasie kampanii wrześniowej
1939r. stanął na czele 110. Pułku Ułanów, stacjonującego w jedynym wówczas w Janowie murowanym, domu
– u Państwa Bolesławy i Antoniego
Bajnów – dziadków Pana Jerzyły.
To właśnie w ich domu zapadła decyzja o rozwiązaniu wspomnianego
pułku. Prowadzący spotkanie zazna-

D

jomił uczniów z kadrą i strukturą pułku, przedstawił także grupę operacyjną „Wołkowysk”. Istotną informacją
jest fakt, że szlak bojowy 110 pułku
przebiegał przez następujące miejscowości: Grodno, Podmacharce, Krasne,
Dolistowo, Tajno aż po nasze Janowo.
28 IX 1939 r. prawdopodobnie pułk
rozformował się z przyczyny kapitulacji Warszawy oraz niebezpieczeństwa ze strony otaczających wojsk sowieckich. Oficerowie i dowódcy działali od tej pory na własną rękę. Pułk
podzielił się na cztery grupy, z czego
jedni powrócili do domów, a pozostałe
trzy grupy walczyły dalej pod wodzą:
ppłk. J. Dąmbrowskiego, jego zastępcy mjr. H. Dobrzańskiego, zwanego

„Hubalem” i rtm. Bilińskiego. Większość z nich niestety zginęła, część
dostała się do niewoli niemieckiej.
Wydarzenia powyższe potwierdzają
naoczni świadkowie, których bezpośrednie relacje zawarte są w rekomendowanej przez Pana Bogdana Jerzyło
książce historyka Tomasza Strzembosza pt. Saga o „Łupaszce” ppłk. Jerzym Dąmbrowskim. Wiele miejsca
profesor poświęcił wsi Janowo w czasach II wojny. Niektórzy uczestnicy
są przodkami naszych uczniów, wymienieni zostali we wspomnianej publikacji. Warto do niej sięgnąć, by pogłębić swoją wiedzę historyczną na temat regionu – swej „małej Ojczyzny”.
Aneta Roman

Przyjęci w poczet gimnazjalistów

27 września 2010r. Społeczność
uczniowska Gimnazjum w Glinkach
dokonała tradycyjnego przyjęcia
pierwszoklasistów w poczet uczniów
szkoły.Celem otrzęsin było: pielęgnowanie tradycji szkolnych, integracja
zespołów klasowych, a przede wszystkim dobra zabawa.Część oficjalną
uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru i przemówienia dy-

rektora
szkoły.W
celu złoż e n i a
uroczystego ślubowania
na środek
wystąpili
reprezentanci klas
pierwszych.
Uczniowie
ślubowali:
1.Godnie wypełniać obowiązki ucznia
Gimnazjum.
2.Strzec honoru i dobrego imienia
szkoły.
3.Wykazywać się pracowitością i wytrwałością w zdobywaniu wiedzy.
4.Być prawym, prawdomównym, dobrym i uczciwym.

5.Zawsze pomagać słabszym, pokrzywdzonym i potrzebującym.
Po ślubowaniu pani dyrektor Elżbieta Banachowska, życzyła wszystkim sportowej rywalizacji i wspaniałej zabawy.
W kolejnej części programu uczniowie pod nadzorem pani Małgorzaty
Korwek zaprezentowali się w zabawnych wierszykach i piosenkach.
Uczennice klasy II przygotowały
swoim młodszym koleżankom i kolegom konkurencje, nad którymi piecze sprawowało grono Pedagogiczne.
Liczne zabawy i konkursy wprowadziły wszystkich w znakomite humory.
Życzymy Wszystkim, tak wspaniałego humoru do końca pobytu w gimnazjum, wielu sukcesów i ogromnej satysfakcji z wyników w nauce.
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Święto Kukurydzy w Czerwonem

Zespół „Czerwieniacy” na Święcie Kukurydzy, jak i w trakcie wielu innych występów, zachwycił nie tylko śpiewem, ale też barwnymi strojami
fot. M. Góralczyk

Po raz drugi mieszkańcy Czerwonego i okolic obchodzili Święto Kukurydzy. Dzięki zaangażowaniu lokalnych liderów udało się przygotować wiele atrakcji, pozyskać wielu
sponsorów, nic więc dziwnego, że do
Czerwonego przybyło wielu gości.

B

yło coś i dla młodszych i dla
starszych, i dla ciała i dla ducha. Nikt, kto przybył na to święto
do Centrum Kulturalno Rozrywkowego w Czerwonem nie miał prawa
się nudzić. W roli prowadzącej sprawdziła się pani Maria Bućko z zespołu
„Czerwieniacy”, która w satyrycznych
rymowankach poruszała najważniejsze dla lokalnej społeczności tematy.

Najmłodsi mogli się wyszaleć na
trampolinach lub w trakcie zabaw organizowanych z wykorzystaniem różnych ciekawych rekwizytów przez panie: Krystynę Kajko i Alę Piekarską ze
Szkoły Podstawowej w Czerwonem.
Przepiękną dekorację przygotowała
pani Beata Jakubowska. Panie z Klubu Seniora piekły ciasta, a z Koła Gospodyń przygotowały pyszne dania.
W części artystycznej zaprezentował się zespół „Czerwieniacy” oraz
młodzieżowy zespół wokalny z CKR
w Lachowie, zespół „Sami Swoi”
działający przy Kolneńskim Ośrodku
Kultury i Sportu oraz nasze śpiewające seniorki z zespołu „Zabielacy”.
Dużym powodzeniem cieszyła się
loteria w której
każdy los wygrywał. Za udział w

konkursach np. na rysunek z kukurydzą w roli głównej, każdy uczestnik
też otrzymywał drobny upominek.
Pod wieczór rozpoczęła się zabawa taneczna. Grał m.in. znany i lubiany zespół Bosman.
Impreza zorganizowana była przez
Koło Gospodyń Wiejskich z Czerwonego z panią przewodniczącą Krystyną Banach na czele, Ochotniczą
Straż Pożarną w Czerwonem, Klub
Seniora i zespół „Czerwieniacy”
oraz przez Stowarzyszenie na Rzecz
rozwoju Gminy Kolno Integracja.
Organizatorzy kierują szczególne podziękowania w stronę sponsorów - Banku Spółdzielczego w
Kolnie oraz wielu osób prywatnych.
Kolejne Święto Kukurydzy już za rok!
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Rozwijam skrzydła

126 osób z powiatu kolneńskiego
uczestniczy w tym roku w projekcie „Rozwijam skrzydła”. Z gminy Kolno dwa razy w tygodniu na
zajęcia dojeżdża 21 uczestników.
rojekt realizowany jest już po raz
trzeci. Opiera się na współpracy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie oraz Ośrodków
Pomocy Społecznej z Kolna, Stawisk, gminy Kolno, gminy Mały
Płock, gminy Turośl i gminy Grabowo. Nabór uczestników do projektu rozpoczęto w kwietniu br., a
jego realizacja potrwa do grudnia
br. Uczestniczą w nim osoby bezrobotne oraz niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

P

Pan Andrzej Wszeborowski ( na zdj. drugi od prawej) jest bardzo zadowolony z udziału w projekcie „Rozwijam Skrzydła”. Szczególnie spodobały mu się warsztaty kulinarne

Aktywizacja
Celem głównym projektu „Rozwijam skrzydła” jest przywrócenie na
rynek pracy i zaktywizowanie tych
126 osób.Pomóc w tym mają wiedza i
umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.
- Byłem na zajęciach kulinarnych,
robiłem tam sałatki, kanapki, desery - opowiada Andrzej Wszeborowski ze wsi Filipki Duże, uczestnik
projektu. - Teraz jestem na zajęciach z obsługi imprez. Będziemy
przygotowywać Andrzejki. Zrobiłem plakat, pochwalono mnie.
Zajęcia nie idą na marne. Nie tylko plakat pana Andrzeja jest godny pochwały. Jego kanapki też są
pyszne, smakują dzieciom w domu.
- Przychodzą z dołu i mówią wujek zrób kanapki, to im robię - opowiada z uśmiechem pan Andrzej.
- Ja jestem bardzo zadowolony
z tych zajęć, jest bardzo dobrze.
Pan Andrzej wyjątkowo polubił zajęcia kulinarne, ale uczestnicy projektu
mieli też zajęcia z podstawowych zagadnień prawnych, kurs obsługi komputera, podstawy przedsiębiorczości.
W ramach szkoleń zawodowych
w tym roku można było uczęszczać
na warsztaty rękodzieła (wyroby z
wikliny i kwiaty z bibuły), warsztaty kulinarne, kurs obsługi imprez
okolicznościowych, kurs pomocnik piekarza, cukiernika, kucharza,
pierwsza pomoc przedmedyczna,

sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej.
- Jestem po raz pierwszy w tym
projekcie - mówi Katarzyna Piekarska. - Uczę się teraz liczenia na
kasie fiskalnej.To łatwe. Robiłam
też kwiaty z bibuły. Ze trzydzieści już ich mam, pełen dzbanek.
Integracja
W ramach projektu przewidziane
były też działania o charakterze środowiskowym.
- Odbyły się dwie wycieczki integracyjne, ognisko, a w planach
jest też wyjście do kina - informuje Maria Misierewicz, koordynator projektu „Rozwijam skrzydła”.
Takie wspólne działania są bardzo potrzebne. Szczególnie tym
uczestnikom, którzy w tego typu projekcie uczestniczą po raz pierwszy.
- Na początku było mi trudno,
bo nikogo nie znałam, ale teraz jest
już łatwiej - przyznaje Katarzyna
Piekarska.- Kończę szkołę i bardzo chciałabym na staż, ale jakby
się udało to i w takim projekcie mogłabym jeszcze raz uczestniczyć.
Integracja i praca w grupie ma
wyzwolić w uczestnikach projektu optymizm i chęć do działania,
dodać pewności i wiary w siebie.
- Jestem tu bardzo lubiany mówi pan Andrzej. - Jakbym mógł

to bym i na drugi rok się uczył.
Rozwinąć
skrzydła
pomagają
uczestnikom projektu wykładowcy.
Starają się przekazać im jak najwięcej przydatnej wiedzy i umiejętności.
- To bardzo fajna grupa - mówi o
swoich kursantach Alina Sielawa, prowadząca kurs obsługi imprez okolicznościowych. - Mam ponad trzydziestoletni staż pracy w gastronomii i staram
się jak najwięcej z własnych doświadczeń im przekazać, tak, by mogli skorzystać z tego w codziennym życiu.
Odwaga potrzebna im do wyjścia z domu, zdobyte nowe umiejętności i wiedza oraz nowe znajomości, ciekawe przeżycia z wycieczek to duże korzyści z udziału
w projekcie. Mieszkańcy gminy
Kolno zyskają też zasiłki celowe.
- Wkład własny gminy Kolno w
ten projekt to jedenaście tysięcy czterysta złotych na zasiłki celowe - informuje Krystyna Kajko, dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. - Pierwszą transzę zasiłków wypłaciliśmy we wrześniu, drugą planujemy wypłacić w listopadzie.
Projekt
systemowy
„Rozwijam skrzydła” realizowany jest
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego
ASK
Funduszu Społecznego.
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Niecodzienne spotkanie w bibliotece
16 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolnie gościła
para archeologów z Uniwersytetu
Warszawskiego. Byli to pani mgr
Ewa Marczak – Łukaszewicz wykładowca na UW i jej mąż prof.
Adam Łukaszewicz, papirolog i
archeolog śródziemnomorski. Prowadzi on badania epigraficzne w
Dolinie Królów oraz kieruje misją
wykopaliskową w Górnym Egipcie.

O

becnie naukowcy odpoczywają
na terenie naszej gminy, a co
roku przyjeżdżają tu w lipcu, ponieważ wraz ze studentami, od kilku lat,

prowadzą wykopaliska w grodzisku z
ok. X w. znajdującym się na obszarze
gminy Kolno w Truszkach Zalesiu.
W
spotkaniu
uczestniczyli uczniowie ze SP w Czerwonem.
Pani Ewa Marczak opowiedziała
dzieciom o postępie prac wykopaliskowych w grodzisku w Truszkach,
zapoznała ich z terminologią archeologiczną. Uczniowie dowiedzieli
się, że badane przez archeologów
miejsce to hutniczo - kowalska osada
produkcyjna. Na tym stanowisku odkryto duże kamienne paleniska, dużą
ilość żużla oraz fragmenty żelaznych
przedmiotów. Na zdjęciach pani Mar-

Uczestnicy spotkania z naukowcami w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem

czak pokazała zachowane fragmenty
metalowej części noża, przedmioty
użytku codziennego, jak gwizdek wykonany z rogu dzikiego zwierzęcia,
grzebień z kości zwierząt – bogato
zdobiony ornamentem, prawdopodobnie przywieziony ze Skandynawii.
Na tej podstawie można twierdzić, że w średniowieczu przebiegał
tędy szlak handlowy. Na kolejnych
zdjęciach widzieliśmy także ozdobne paciorki, które przypuszczalnie
zostały przywiezione z Syrii. Pani
archeolog zachęcała wszystkich do
obejrzenia wystawy wykopalisk,
które będą wyeksponowane na wiosnę 2011 r. w Muzeum w Łomży.
Pan profesor natomiast swój wykład zaczął od wyjaśnienia terminu
archeologia, następnie przeniósł słuchaczy do odległego Egiptu, gdzie
dzieci oczami wyobraźni widziały
piramidy, grobowce faraonów i złożone w nich mumie. Była to ciekawa
relacja naukowca z corocznych wypraw badawczych do kraju faraonów.
Dzięki temu spotkaniu dzieci dowiedziały się wiele ciekawostek z
dziedziny archeologii, miejmy nadzieję, że któreś z nich w przyszłości zainteresuję się tą nauką, choć
do tego, jak twierdzą nasi goście
potrzebne jest zamiłowanie i pasja.
		
		
Teresa Zajk

Krakowski Teatr „MASKA” w Czerwonem
minna Biblioteka Publiczna
w Kolnie z/s w Czerwonem
17.09.2010 r. zorganizowała spotkanie z aktorami z Teatru Edukacji i
Profilaktyki „MASKA” z Krakowa.
Dzieci z oddziałów przedszkolnych
oraz klas I, II, III i V obejrzały spektakl teatralny w sali Centrum Kulturalno -Rozrywkowego w Czerwonem.
Niektóre z nich po raz pierwszy miały
kontakt z edukacją teatralną, dzięki
której odkrywamy dobro i zło, piekno i brzydotę oraz radość i smutek.
Baśniową opowieść o grzeczności
i dobrym wychowaniu pt. „Złośliwości jej królewskiej mości” przedstwiło dwóch młodych aktorów. W
sposób zabawny i edukacyjny przy-

G

pomnieli podstawy dobrego wychowania oraz przekazali dzieciom
jak przykre jest dla nich niemiłe zachowanie. Puentą przedstawienia
było wskazanie na fakt, że za złe za-

chowanie człowieka spotyka kara.
Za ciekawy i humorystyczny
spektakl autorski dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami.
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Wakacyjnych wspomnień czar

Wakacje w Gdańsku to niezapomniane przeżycia. Kolonie zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja.

Jednym z najbardziej czarujących miast Polski, a zarazem całej Północnej Europy jest
Gdańsk. Stał się on miejscem kolonii dla dzieci z gminy Kolno.

2

sierpnia wczesnym rankiem ponad trzydziestoosobowa grupa
dzieci z opiekunami wyruszyła na
wakacyjny odpoczynek. Podróż upłynęła w miłej atmosferze. W miarę
jak zbliżaliśmy się do okolic Gdańska, dzieci z coraz większym zachwytem podziwiały mijane widoki.
Na miejscu byliśmy około południa.
Gościnnie przywitał nas Ośrodek
Wczasowy ,,MEDUZA’’. Po rozpakowaniu swoich bagaży, czym prędzej
wybraliśmy się nad morze. Radość
była niesamowita, ponieważ większość zobaczyła morze po raz pierwszy.
Następnego dnia Morze Bałtyckie
było główną atrakcją. Pod czujnym
okiem opiekunów i ratowników mogliśmy kapać się, zbierać muszelki i drobne bursztyny. Pogoda tego
dnia była wspaniała. Wróciliśmy
szczęśliwi,opaleni i pełni radości.
Następnego dnia wybraliśmy się
na spacer ulicami Starego Miasta. Podczas spaceru zobaczyliśmy
przepiękne,
renesansowe
domy

mieszczańskie,
Ratusz
Głównego Miasta, pomnik Neptuna.
Byliśmy zauroczeni pięknymi,
bogato zdobionymi gdańskimi kamienicami. Niesamowite wrażenie
zrobiła na nas Bazylika Mariacka
Wniebowzięcia NMP- dzieło architektury gotyckiej, największa ceglana
budowla sakralna na świecie. Największym elementem wyposażenia
była kopia słynnego obrazu Hansa
Memlinga ,,Sąd ostateczny”. Długo
spacerowaliśmy jedną z najbardziej
reprezentacyjnych ulic Gdańska,
Długim Pobrzeżem. Wyczerpani, ale
zadowoleni wróciliśmy do ośrodka, gdzie czekał wyśmienity obiad.
Kolejnym punktem kolonii było
Akwarium Gdańskie (OCEANARIUM). Tam podziwialiśmy gromadzone i eksponowane zbiory fauny
i flory morskiej. Później podziwialiśmy zacumowany w tamtejszym
porcie żaglowiec ,,Dar Pomorza”
i okręt wojenny ,,Błyskawica’’.
Następny dzień to Oliwa. Tam
zwiedzaliśmy przepiękny Ogród Botaniczny oraz udaliśmy się do Katedry Oliwskiej, gdzie wysłuchaliśmy
koncertu organowego. Tego dnia odwiedziliśmy również ZOO w Oliwie.
Niedzielę spędziliśmy na Gdańskiej

Starówce, gdzie odbywało się wielkie święto miasta Gdańska – Jarmark
Dominikański. Można było kupić
pamiątki, podziwiać wytwory pracy
rzemieślniczej, posłuchać koncertów.
W samo południe wybraliśmy się
statkiem w rejs na Westerplatte. Tam
zatrzymaliśmy się celem obejrzenia
pomnika obrońców Westerplatte. Późnym popołudniem wybraliśmy się w
odwiedziny do zaprzyjaźnionej grupy
kolonijnej, gdzie zapoznaliśmy się z
tajnikami i krokami tańca irlandzkiego. Koniec kolonii to pożegnanie z
morzem , spacer po Molo,dyskoteka.
10 sierpnia wyruszyliśmy w drogę powrotną. Dzieci podsumowały
kolonie słowami : ,,FANTASTYCZNE KOLONIE !’’, ,,ALE BYŁO
SUPER!’’,,TO JUŻ KONIEC?’’.
Całe, zdrowe, opalone wysiadły z autokaru , gdzie czekali utęsknieni rodzice.
Kolonie zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, sfinansowane przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kolnie i pod
patronatem Wójta Gminy Kolno.
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LZS Kozioł z kolekcją pucharów
Drużyna LZS Kozioł pod okiem
Piotra
Malinowskiego
kapitana drużyny trenuje dopiero
drugi rok, a już może pochwalić się niezłą kolekcją pucharów.

B

ieżący rok był szczególnie udany.
Drużyna LZS Kozioł zdobyła:

- I miejsce – w turnieju o puchar
wójta gminy Kolno
- I miejsce – w turnieju o puchar
wójta gminy Turośl, w którym
uczestniczyło sześć drużyn,
- I miejsce - w turnieju o puchar wójta gminy Mały Płock - rywalizowało
sześć drużyn.
- III miejsce – w turnieju o puchar
prezesa LZS gmina Kolno - rywalizowało dziewięć drużyn
- I miejsce w turnieju o puchar powiatu kolneńskiego, o który walczyło
osiem drużyn.
Po wygraniu rozgrywek na etapie powiatowym drużyna awansowała do półfinału województwa
podlaskiego. Żeby osiągnąć takie wyniki trzeba dużo pracować.
Zawodnicy ćwiczą na hali co
piątek, jeżdżą też na sparingi np.
do Małego Płocka.W tym roku w
Koźle uporządkowane zostało nieco ich boisko, ale na satysfakcjonujący efekt trzeba poczekać.
Najważniejsze jest to, że drużyna ma zapał do gry i chce
się rozwijać. Sukcesy cieszą.
- W Małym Płocku było ciężko, bo
bardzo gorąco - wspomina Piotr Malinowski, kapitan drużyny. - Wygraliśmy
i było ekstra. Satysfakcja ogromna.
Ten wynik docenił też wójt gminy
Kolno Tadeusz Klama, wręczając za-

Drużyna LZS Kozioł w nowych strojach

wodnikom nowe komplety strojów.
LZS Kozioł:
1. Piotr Malinowski, kapitan
2. Karol Kokoszko
3. Leszek Filipkowski
4. Marcin Potaś
5. Wojciech Krzywda
6. Damian Bastek
7. Rafał Kalinowski
8.Piotr Romatowski
9. Krystian Banach
10. Michał Filipkowski
11. Wojciech Gwiazda
12. Mateusz Żachowski
13. Bartosz Wszeborowski
14. Marcin Danielewski
15. Konrad Borawski
16 Paweł Gwiazda
17. Mateusz Majewski.
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Gminny turniej piłki nożnej
Każdego roku jesienią, w ramach
„Igrzysk” Młodzieży Szkolnej
rozgrywany jest Gminny Turniej
Piłki Nożnej. Od kilku już lat zawody na szczeblu gminnym odbywają się w Szkole Podstawowej w Lachowie a ich organizatorem, fundatorem nagród z dotacji
gminnej jest Uczniowski Klub
Sportowy „Arkadia Lachowo”.
e wtorek 5 października zagrali chłopcy ze szkół podstawowych z Borkowa, Zaskrodzia, Czerwonego i Lachowa oraz dziewczęta
ze szkół podstawowych w Borkowie, Zaskrodziu, Janowie, Lachowie.

W

Walka jak co roku była zawzięta ale
wyrównana. Wśród chłopców kolejność przedstawia się następująco:
I miejsce SP Lachowo – 9pkt.
II miejsce SP Czerwone -6pkt.
III miejsce SP Borkowo – 1pkt.
IV miejsce SP Zaskrodzie- 1pkt.
Drużynę dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Lachowie reprezentowali: Damian Sarnacki- , Paweł
Górski, Kacper Karwowski, Karol
Załęcki, Tomasz Nerkowski, Maciej
Wszeborowski, Sławomir Zebrowski, Norbert Staniszewski, Bartłomiej Chodnicki, Dawid Gołębiewski
Wśród dziewcząt kolejność
przedstawia
się
następująco:

I miejsce SP Janowo – 9pkt.
II miejsce SP Zaskrodzie – 2pkt.
III miejsce SP Lachowo- 2pkt.
IV miejsce SP Borkowo – 2pkt.
Drużynę dziewcząt ze Szkoły
Podstawowej w Janowie reprezentowały: Aleksandra Kowalczyk,
Wioletta Siwik, Marlena Krasińska, Natalia Sęk, Karolina Skrodzka, Klaudia Tyszka, Katarzyna
Prusinowska,
Justyna
Cwalina.
Relacje i zdjęcia z zawodów można obejrzeć na stronie internetowej
szkoły pod adresem: www.splachowo.ovh.org
w galerii sportowej.
Arkadiusz Rybak

Bartłomiej Zajczewski na podium
W
miejscowości
Kozioł
3 października 2010 r.
odbyły się XXI Biegi Jesieni.
Miłą niespodziankę sprawił
Bartłomiej Zajczewski uczeń
Szkoły Podstawowej w Lachowie zajmując III miejsce.
Na indywidualnych biegach
przełajowych organizowanych
w Turośli w Igrzyskach powiatowych Bartłomiej pokazał
swoją klasę zajmując I miejsce.
Z rąk opiekuna otrzymał dyplom, medal i okazałą statuetkę. Nagrody ufundowane były
przez
Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy w Kolnie.
Biegi przełajowe to ciężka dys-

cyplina sportowa, wymagająca
dużego wysiłku i uporu dlatego też w celu zachęcenia go do
dalszej pracy od Prezesa UKS
„Arkadia Lachowo” otrzymał
okulary pływackie oraz paletkę
do tenisa stołowego zakupione w ramach dotacji gminnej.
Życzymy mu dalszych sukcesów. ( Na zdjęciu Bartłomiej
na miejscu trzecim w XXI Biegach Jesieni) Relacje, zdjęcia
z zawodów można obejrzeć
na stronie internetowej szkoły
pod adresem: www.splachowo.
ovh.org w galerii sportowej.
Arkadiusz Rybak
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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

CZERWONE
11 LISTOPADA 2010 ROKU

Serdecznie zapraszamy
na gminne obchody
92. rocznicy Odzyskania Niepodlegości
przez Polskę
program obchodów:

13.00 - Msza Święta odprawiona w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem
14.00 - program okolicznościowy w wykonaniu uczniów oraz zespołu „Czerwieniacy”, otwarcie wystawy z okazji 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości
14.30 - złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem w Czerwonem

