NUMER 01(37)
STYCZEŃ 2011
ISSN1898-2190

Sąsiedzka pomoc

2

WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Skuteczne stowarzyszenie
Nasza gmina dzieli się doświadczeniami
>> str.4

Blisko 6 tys. Euro na realizację projektu
>> str. 5

Sąsiedzka pomoc w Zabielu
>> str.8

Zarząd Województwa rozdzielił dotacje na działania w dziedzinie kultury,
podtrzymywania tradycji narodowej
i rozwoju świadomości obywatelskiej,
a także na rzecz mniejszości narodowych. Dofinansowanie otrzymał
wniosek złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja” na działanie pod nazwą
„MUZYCZNE BARWY PODLASIA”.
- W tym działaniu chodzi o zainteresowanie mieszkańców gminy Kolno
twórczością ludową oraz wielokulturowością Podlasia. Działanie rozpocznie
się w kwietniu, a zakończy w sierpniu
- informuje Marcin Sekściński, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”. - Pierwszym
elementem będzie podjęcie współpracy z zespołem Klekociaki z Bociek jako
przedstawicielem wschodnich powiatów
woj. podlaskiego, które prezentują inną
kulturę obrzędową niż zachodnia strona
województwa. Współpraca rozpocznie
się od wizyty studyjnej w Gminie Boćki podczas której grupa z Gminy Kolno

pozna repertuar Klekociaków oraz zapozna się z charakterystyką obrzędowości
tamtego terenu nastąpi również wymiana
doświadczeń muzycznych obu zespołów.
Na czerwiec zaplanowano zorganizowanie festiwalu „Muzyczne Barwy
Podlasia”, który zostanie połączony z
obchodami Nocy Świętojańskiej w Gminie Kolno. W trakcie tej imprezy zostaną zaprezentowane zespoły muzyczne
z Gminy Boćki, Gminy Kolno (działające w Gminnych Centrach Kulturalno-Rozrywkowych) oraz innych gmin.
W planach jest też wydanie broszurki
podsumowującej i promującej to działanie.
Na konkurs ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski w Białymstoku wpłynęło
258 ofert z czego do oceny merytorycznej
skierowano 200. Każdy oceniła specjalna
komisja, to jej rekomendacjami kierował
się zarząd województwa przy wyborze
wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Pomysł naszego Stowarzyszenia na
„Muzyczne Barwy Podlasia” jest w tej
edycji konkursu jedynym w powiecie kolneńskim, który będzie realizowany dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

W SKRÓCIE
Przekaż 1 % podatku

Nowe wyposażenie sali w Zabielu
		
>> str.9

Niemieckie fortyfikacje w Koźle
		

>> str.18

Tradycyjnie już Maciej Żywno, wojewoda podlaski zwrócił się z apelem,
byśmy rozliczając się z podatku pamiętali o przekazaniu 1 % na rzecz podlaskich organizacji pożytku publicznego.
Możliwość wsparcia tego typu organizacji przy rocznym rozliczeniu
podatnicy mają od 2004 roku. W tegorocznej kampanii składania PIT-ów,
wypełnienie
wniosku
jest
jeszcze prostsze. Wystarczy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego wybranej Organizacji Pożytku Publicznego oraz wysokości kwoty, którą chcemy przekazać na jej rzecz.
Przy wyborze warto skorzystać z

wykazu organizacji mających status
organizacji
pożytku
publicznego, którego ostateczna wersja zostanie
opublikowana
15
marca
2011 roku na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej pod adresem www.mpips.gov.
pl/bip/
W ubiegłym roku najsłabiej w naszym
województwie w akcję przekazywania 1
% podatku zaangażowali się podatnicy
rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w
Kolnie ( przekazali 59,58 proc. możliwej
do przekazania kwoty), a przecież w powiecie kolneńskim też działają OPP. Jedną z tego typu organizacji jest Fundacja
Szpitala Kolneńskiego KRS 0000233112.
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Wzrośnie liczba świetlic po remoncie
Dziewięć firm zgłosiło się do przetargu na rozbudowę i nadbudowę
budynków gminnych. Umowa z
wykonawcą ma zostać podpisana do 14 lutego br. Rozbudowa i
modernizacja świetlic w Czerwonem i Zabielu ma rozpocząć się na
wiosnę br., a zakończyć w połowie
czerwca 2012 roku. Gmina Kolno
stara się o dofinansowanie na remont kolejnych tego typu obiektów.
rzedmiotem zamówienia przetargu jest rozbudowa i nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem oraz Rozbudowa i
nadbudowa budynku Ośrodka Kultury w Zabielu. Oba budynki zmienią
się nie do poznania. zostaną znacznie rozbudowane. Wykonane zostaną
nowe instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania wraz z kotłownią,
instalacje wewnętrznej i zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, instalacje
zimnej i ciepłej wody użytkowej,
instalacje: elektryczne, odgromowe, telefoniczne, teleinformatyczne.
Wokół obu budynków teren zostanie
zagospodarowany: powstaną dojazdy, parkingi, chodnik. W świetlicach
pojawi się też nowe wyposażenie.
Na rozbudowę świetlic gmina Kolno uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
- po 500 tys. złotych na obiekty w
Czerwonem, Zabielu i Lachowie.

P

W mniejszym zakresie zmodernizowany zostanie w tym roku też budynek świetlicy w Janowie – tu dofinansowanie gmina uzyskała w ramach
programu Leader +, a w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku już
są złożone wnioski na dofinansowanie
kolejnych dwóch gminnych świetlic.
Dowodem na to, co można zrobić z
dawnym budynkiem jest świetlica w
Koźle, która została zmodernizowana
również przy udziale unijnych funduszy. Dziś to estetyczny, funkcjonalny
i doskonale wyposażony budynek.
Będzie tu można zagrać w bilard,
ping - ponga, skorzystać z kompute-

Tak wygląda sala na piętrze wyremontowanej świetlicy w Koźle

Ostatnie pożegnanie

21 grudnia 2010 roku rodzina, przyjaciele, mieszkańcy Janowa spotkali się, by odprowadzić w ostatnią
drogę śp. Henryka Malinowskiego.

rów. Dwie duże sale otwierają przed
mieszkańcami wsi Kozioł duże możliwości organizowania szkoleń czy imprez o różnym charakterze. Odnowiona świetlica będzie miejscem spotkań
nie tylko mieszkańców wsi Kozioł.
Plan i cel jest taki, by wyremontowane świetlice w gminie Kolno funkcjonowały pod „okiem” Gminnego
Ośrodka Kultury. Władze gminy planują powołanie takiej jednostki. To
właśnie Gminny Ośrodek Kultury koordynowałby wszelkie działania kulturalne w sieci odnowionych wiejskich
świetlic na terenie całej gminy Kolno.

- Przyszliśmy dzisiaj z wielkim
smutkiem, żalem pożegnać śp. Henryka Malinowskiego - męża, ojca,
kolegę, przyjaciela, sąsiada, i wieloletniego sołtysa wsi Janowa, który zakończył swoje ziemskie pielgrzymowanie - powiedział w imieniu wójta
gminy Kolno Krzysztof Murawski.
- Wszystko co w życiu robił, starał
się wykonywać nie tylko dobrze od
początku do końca, ale i perfekcyjnie.
Tak liczna obecność mieszkańców
wsi Janowa i nie tylko, jest dowodem uznania dla Twojej pracy zawodowej i społecznej, uznania jako
Człowieka, Kolegi i Przyjaciela.

Niezgłębiony jest majestat śmierci i
jako wierzący stajemy przed tą wielka tajemnicą łącząc się w modlitwie
i solidarności ze śp. Zmarłym ale i
jego bliskimi: matką – Czesławą,
żoną – Hanną, dziećmi – Andrzejem,
Katarzyną i Anną i całą Rodziną.
Będziemy zawsze Cię pamiętać
Heńku i teraz, kiedy Twoja ziemska wędrówka znalazła swój kres,
mówimy:
żegnaj
przyjacielu.
Na sesji rady gminy Kolno, która odbywała się w tym samym dniu, radni
i wszyscy obecni minutą ciszy uczcili pamięć Henryka Malinowskiego.
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Rada Gminy Kolno - VI kadencja

Wojciech Jermacz, Czerwone. W
wyborach startował z listy Komitetu
Wyborczego Wyborców Nasza Gmina i Powiat. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Kolno.

Sławomir Przytuła, Brzozowo. W
wyborach startował z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza
Gmina i Powiat. Pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Kolno.

Marek Bazydło, Zabiele. W wybo- Sławomir
Cudnik,
Borkowo. Jan Dymek, Gietki. Do wyborów
rach startował z listy Komitetu Wy- W wyborach startował z li- startował z listy Komitetu Wyborborczego Prawo i Sprawiedliwość. sty Komitetu Wyborczego Wy- czego Polskie Stronnictwo Ludowe.
borców Nasza Gmina i Powiat.

Bogusława Gardocka, Rydzewo. Do Henryk Hermanowski, Zaskrodzie.
Rady Gminy Kolno weszła z listy W wyborach reprezentował Komitet
Komitetu Wyborczego Wyborców Wyborczy Wyborców Zaskrodzie.
Nasza Gmina i Powiat.

Jadwiga Kołowajtys, Wincenta.
Jako jedyna w Radzie Gminy Kolno reprezentuje Komitet Wyborczy
Wyborców Nasza Gmina.
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Rada Gminy Kolno - VI kadencja

Zbigniew Kotlewski, Danowo. W
wyborach startował z listy Komitetu
Wyborczego Wyborców Nasza Gmina i Powiat.

Mariusz Mieczkowski, Stary Gromadzyn. Do Rady Gminy Kolno
wszedł z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Stanisław Wacław Podsiad, Janowo.
Do Rady Gminy Kolno wszedł z listy Komitetu Wyborczego Polskie
Stronnictwo Ludowe.

Jan Stanisław Pieklik, Zabiele. W
wyborach startował z listy Komitetu
Wyborczego Wyborców Nasza Gmina i Powiat.

Katarzyna Radzikowska, Lachowo.
Do Rady Gminy Kolno weszła z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe.

Stanisław Sawicki, Czerwone. W
wyborach startował z listy Komitetu
Wyborczego Wyborców Nasza Gmina i Powiat.

KOMISJE RADY GMINY KOLNO
* Komisja Rewizyjna:
Sławomir Cudnik - przewodniczący,
Stanisław Sawicki,
Jadwiga Kołowajtys,
Zbigniew Kotlewski
* Komisja Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego:
Wojciech Trzonkowski, Kowalewo.
W wyborach startował z listy Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.

Marek Bazydło - przewodniczący,
Wojciech Trzonkowski,
Jan Dymek,
Stanisław Sawicki,
Sławomir Cudnik,

gazeta gminna nr 01 (37) styczeń 2011

Mariusz Mieczkowski,
Stanisław Podsiad,
Wojciech Jermacz
* Komisja Praworządności,
Oświaty i Spraw Społecznych:
Zbigniew Kotlewski - przewodniczący,
Henryk Hermanowski,
Jadwiga Kołowajtys,
Katarzyna Radzikowska,
Bogusława Gardocka
Jan Pieklik,
Sławomir Przytuła,
Stanisław Podsiad.
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Centralne ogrzewanie już działa
Bardziej komfortowe warunki będą
mieli uczniowie Szkoły Podstawowej
w Zaskrodziu. W budynku tuż obok
szkoły, gdzie również odbywać mogą
się zajęcia, zamontowano centralne
ogrzewanie. Stare piece nie będą
już potrzebne. W prace zaangażowali się mieszkańcy Zaskrodzia.

W

samej Szkole Podstawowej
centralne ogrzewanie zastąpiło
piece zaledwie kilka lat temu. Teraz
przyszedł czas na budynek przy szkole, który po remoncie z powodzeniem
służyć będzie jako dodatkowe miejsce do nauki oraz jako miejsce spotkań dla mieszkańców Zaskrodzia.

By i tu piece zastąpić centralnym
ogrzewaniem trzeba było m.in. zrobić wykopy od szkoły do budynku,
położyć w nich rury doprowadzające
ciepłą wodę, w budynku zamontować grzejniki i rozebrać stare piece.
Większość prac z tym związanych
wykonali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno. Roboty
zakończono na początku ferii.
Teraz trwają prace remontowe we wnętrzach budynku.
Na każdym etapie prac
prowadzonych przy szkole w Zaskrodziu ogromne
wsparcie i pomoc okazywa-

li mieszkańcy wsi z radnym Henrykiem Hermanowskim na czele.
- Za to zaangażowanie serdecznie mieszkańcom Zaskrodzia, a
w szczególności panu Henrykowi
Hermanowskiemu, radnemu i sołtysowi dziękuję - powiedział Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

Kolejny stopień awansu zawodowego
I
wona Korzep - pedagog w Gimnazjum w Glinkach odebrała z rąk Tadeusz Klamy, wójta gminy Kolno awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
W tej uroczystej i ważnej dla każdego awansującego nauczyciela chwili tradycyjnie już uczestniczył Józef
Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
Zgodnie z prawem, by zdobyć awans na nauczyciela mianowanego zainteresowany musi:
• spełnić wymagania kwalifikacyjne;
• odbyć staż i uzyskać pozytywną
ocenę dorobku zawodowego;
• zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.
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Gmina Kolno dobrym przykładem
Polskie Radio Białystok oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku zorganizowało trzy konferencje promocyjno - informacyjne dotyczące
upowszechniania edukacji przedszkolnej. W trakcie jednej z nich bogate doświadczenia gminy Kolno w
tej dziedzinie przedstawił Józef Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie.
ystąpienie
przedstawiciela
gminy Kolno było uzupełnieniem programu konferencji, która
odbyła się w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Łomży. Uczestnikom
konferencji przedstawione zostały
referaty na temat: „Edukacja małego
dziecka - stan upowszechniania wychowania przedszkolnego w Polsce
i województwie podlaskim”, „Dziś
przedszkole - jutro lepsza przyszłość
- dlaczego warto inwestować w edukację małego dziecka”. Poruszono
też tematy dotyczące m.in. tego jak
założyć przedszkole lub inną formę
wychowania przedszkolnego i gdzie
szukać pieniędzy na ich prowadzenie.
Dlaczego warto i trzeba o tym mówić? Wciąż daleko nam do Europy.
Dane statystyczne mówią, że tam do
placówek przedszkolnych uczęszcza

W

87 % czterolatków i 93 % pięciolatków. W Polsce te wskaźniki są niższe.
W województwie podlaskim w
ostatnich trzech latach liczba przedszkoli wzrasta, ale w porównaniu do potrzeb miejsc edukacji dla
najmłodszych wciąż jest za mało.
Gmina Kolno jest pod tym względem wyjątkowa. Funkcjonują u
nas trzy punkty przedszkolne, a ich
prowadzenie
współfinansowane
jest z unijnych środków. Te działania dostrzega i docenia Kuratorium

Oświaty w Białymstoku, a zaproszenie do podzielenia się naszymi
doświadczeniami w trakcie konferencji jest tego kolejnym dowodem.
Spotkania w Łomży, Suwałkach
i Bielsku Podlaskim zorganizowane przez Polskie Radio Białystok i
Kuratorium Oświaty w Białymstoku były elementem projektu „Każdy
chce być przedszkolakiem” współfinansowanego ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dobytek stracony w płomieniach
J

ednostki OSP Czerwone i OSP
Zabiele działające w KSR-G
oraz dwa zastępy strażaków z PSP
w Kolnie gasiło pożar, który rano
28 grudnia 2010 roku wybuchł
w jednym z domów w Bialikach.
Udział w akcji gaszenia pożaru jednostki OSP z Zabiela i Czerwonego zakończyły o godz. 12.25.
Poszkodowana wielodzietna rodzina otrzymała z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie wsparcie. Nieco ponad 6,4 tys. zł zasiłku
celowego z tytułu zdarzenia losowego wydano na zakup m.in. pralki, segmentu kuchennego, stołu z
krzesłami, dwóch kołder i czterech
poduszek, farb, odzieży dla dzieci
oraz na pokrycie kosztów ponownego przyłączenia energii elektrycznej.

fot. P. Szalunas
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Wyrusz z nami w Puszczę
Młodzi przyjaciele ziemi koźleńskiej, to nieformalna grupa młodzieży, która postarała się o pieniądze unijne z Programu „Młodzież
w działaniu”. Grupa ta wraz z
instytucją wspierającą – Gminną Biblioteką Publiczna w Kolnie
z/s w Czerwonem otrzymała dotację w wysokości 5 997,00 EUR.
Pieniądze te zostaną przeznaczone na utworzenie ścieżki edukacyjnej, ok. 20 km na obrzeżach
Puszczy Piskiej i na terenie objętym programem Natura 2000.

U

czestnikami projektu jest grupa młodzieży z miejscowości
Kozioł w wieku od 18 do 30 lat i od
15 do 17. Młodsi uczestnicy będą
wspierani przez (coachיa). Projekt realizowany będzie od stycznia 2011 r.
do końca sierpnia 2011 r. Miejscem
spotkań będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w
Czerwonem oraz niebawem oddany
do użytku Ośrodek Kultury w Koźle.
Głównym celem projektu jest zainicjowanie działań grupy Młodzi przyjaciele ziemi koźleńskiej ze wsi Kozioł
pragnącej zachować dziedzictwo kulturowe poprzez pogłębienie wiedzy z

zakresu historii swojego regionu i występującego tu bogactwa flory i fauny.
Zaplanowane działania będą polegały na uzyskaniu od Nadleśnictwa
Nowogród pozwolenia na wytyczenie
ścieżki edukacyjnej wiodącej przez
las, zbieraniu materiałów dotyczących historii i przyrody naszego
regionu, opracowaniu i wykonaniu
tablic informacyjnych, ławostołu, kosza na śmieci i gier plenerowych (kółko i krzyżyk, drewniane szczudła).
Tablice informacyjne będą dotyczyły miejsc historycznych takich jak:
historia kościoła pod wezwaniem
Najśw. Serca Jezusowego, krzyża z
1897 roku, dwóch krzyży z okresu II
Wojny Światowej znajdujących się w
lesie, punktów granicznych między
Prusami a Polską, bunkrów z okresu
II Wojny Światowej, wiązu – Pomnika Przyrody oraz charakterystycznej
dla naszego regionu flory i fauny.
Wymienione elementy zostaną

umieszczone wzdłuż ścieżki. Następnie młodzież po zebraniu materiałów,
zaprojektuje i wyda dwujęzyczny
(polsko- angielski ) folder dotyczący
ścieżki historyczno- przyrodniczej.
W sierpniu grupa młodych ludzi opracuje i wykona plakaty zachęcające do
udziału w rajdzie rowerowym, który
odbędzie się na zakończenie projektu.
Z przebiegu działań grupy zostanie
przygotowana
prezentacja multimedialna oraz pamiątkowy album ze zdjęciami.
Efektem projektu będzie integracja młodzieży z lokalną społecznością i instytucjami tu występującymi. Projekt przyczyni się do
rozwoju turystyki oraz zwiększenia
świadomości społeczności lokalnej
o walorach przyrodniczych i historycznych miejsca, w którym żyje.
Magdalena Banach
Teresa Zajk

o fortyfikacjach w Koźle czytaj na str.18

Na takich sąsiadów można liczyć

Kiedy większość z nas odpoczywała
po Sylwestrze kilku gospodarzy we
wsi Zabiele Zakaleń skrzyknęło się, by
odśnieżyć kompletnie zasypaną drogę.
Przez ponad 1,5 godziny pra-

cowali
swoimi
ciągnikami,
by droga stała się przejezdna.
Akcję pomocy zorganizował i
koordynował sołtys wsi Zabiele Zakaleń Waldemar Ałajko. Ra-

zem z nim pracowali: Marek Karwowski, Ireneusz Przytuła, Leszek
Sekściński, Przemysław Wielbut,
Krzysztof Chiliński, Wojtek Ruchała, Zdzisław Grzech i Jan Miłosek.
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Nowy sprzęt w sali gimnastycznej
50 tysięcy złotych na zakup wyposażenia do nowej sali gimnastycznej
w Zabielu udało się pozyskać w ramach 0,6 proc. rezerwy oświatowej.
Z tego typu dofinansowania gmina
Kolno skorzystała po raz pierwszy.
- Do tej pory o pieniądze z tego źródła ubiegaliśmy się trzy razy - mówi
Józef Wiśniewski, dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w
Kolnie. - Wnioski dotyczyły remontów szkół. Po raz pierwszy skorzystaliśmy z dofinansowania na za-

kup wyposażenia nowego obiektu.
W Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu nowy sprzęt już jest. Wzbogacił dotychczasowe wyposażenie
sali gimnastycznej, która oddana do
użytku została kilka miesięcy temu.
Profesjonalne stoły do tenisa, materace, komplety piłek do różnych
gier zespołowych, bramki, nowe
przyrządy do siłowni - to tylko część
z tego co kupiono za pieniądze z
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- Teraz, jeśli chodzi o sprzęt sportowy, to już niczego nam nie braku-

je - cieszy się Ewa Lipnicka, dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu. - To sprzęt wysokiej
klasy, z którego korzystać mogą
nie tylko uczniowie, ale też LZS,
nauczyciele, lokalna społeczność.
Nowa sala, i to tak dobrze wyposażona, otwiera przed szkołą
możliwości organizowania szeregu imprez sportowych na szczeblu
nie tylko gminy, ale też powiatu.
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Dzień Babci i Dziadka w Lachowie
Jakim prezentem najlepiej obdarować babcię i dziadka w dniu ich
święta? Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lachowie i Punktu Przedszkolnego w Lachowie nie miały co
do tego najmniejszych wątpliwości!

2

1 stycznia 2011 roku w Szkole
Podstawowej w Lachowie po raz
pierwszy zorganizowane zostały obchody Dnia Babci i Dziadka.Przygotowania do tego ważnego wydarzenia rozpoczęły się już na początku
stycznia. Panie: Justyna Góralczyk,
Hanna Chodnicka, Jadwiga Duda,
Ewa Miłosek i Katarzyna Milewska wspólnie opracowały scenariusz
uroczystości, po czym rozpoczęły się wytrwałe próby i ćwiczenia.
Wszystkie
dzieci
chciały
wspaniale
zaprezentować się w dniu przedstawienia.
Tydzień przed planowaną uroczystością dzieci zaniosły dziadkom własnoręcznie wykonane zaproszenia, które
doskonale spełniły swoją rolę – goście
przybyli bardzo licznie! Na babcie i
dziadków czekały już honorowe miejsca, ciepłe napoje i słodki poczęstunek.
Uroczystość rozpoczęła Jadwiga
Filipkowska, dyrektor SP w Lachowie. Powitała przybyłych gości, złożyła im najserdeczniejsze życzenia,
po czym oddała głos małym aktorom.Teraz to najmłodsze wnuki –
pięciolatki i sześciolatki, wierszem
przywitały swoje babcie i dziadków

oraz podziękowały im za obecność.
Następnie uczniowie klasy trzeciej
zaśpiewali i zatańczyli „Menuet dla
dziadka”.Po tym wstępie nadszedł
czas na wspomnienia. Klasa druga,
w sposób subtelny i liryczny przypomniała swoim babciom i dziadkom
lata ich młodości. Piosenką i rymowanym słowem przeniosła ich w czasy
dzieciństwa, wzbudziła wspomnienia.
Wnukowie zadbali jednak także o to,
by do wzruszeń mógł dołączyć jeszcze
szczery śmiech. Tu na scenę wkroczyli ponownie uczniowie klasy trzeciej,
przedstawiając przyprawioną żartem
scenkę „Dzień Babci i Dziadka”.
Po nich zaprezentowali się przygotowani przez panią Monikę Bągart

uczniowie klasy szóstej z humorystyczna scenką „Telefon do głuchej
babci”.Uwieńczeniem przedstawienia był koncert życzeń, podczas którego pięciolatki, sześciolatki i klasa
pierwsza, wierszem i piosenkami
życzyły swoim babciom i dziadkom
pomyślności, zdrowia, uśmiechu i
długich lat życia oraz zapewniały o
swojej niegasnącej miłości do nich.
Na koniec nasi przemili goście obdarowani zostali zrobionymi własnoręcznie przez swoje
wnuki bukietami kwiatów z bibuły oraz kolorowymi laurkami.
Niejednemu dziadkowi i niejednej babci zakręciła się łezka w oku.
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla dziadków. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez radości... Wizyta w
szkole inspiruje do wspomnień
tego co już za nami. To również
okazja obejrzenia swoich wnucząt nie tylko w roli uczniów,
ale także aktorów, piosenkarzy
i tancerzy... Mamy nadzieję,
że ten dzień – tak skrupulatnie
zaplanowany przez kochające
wnuki, na długo pozostanie w
pamięci ich babć i dziadków.
Justyna Góralczyk
nauczycielka
Punktu Przedszkolnego w Lachowie
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O wysokości składek w I kwartale

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego Oddział Regionalny w
Białymstoku informuje, że zgodnie
z uchwałą nr 39 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 8
grudnia 2010 r. miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie na I
kwartał 2011 r. została ustalona w
wysokości 36, 00 zł za każdą osobę
podlegającą temu ubezpieczeniu.

ograniczonym zakresie, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 12,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kwartale 2011 r. stanowić
będzie 10 % obowiązującej w grudniu 2010 r. emerytury podstawowej
(wynoszącej 706,29 zł), tj. 71,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka
na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla prowadzących gospodarstwo
rolne o powierzchni powyżej 50
ha przeliczeniowych użytków rolnych w I kwartale 2011 r. wynosi:
- 12 % emerytury podstawowej
tj. 85,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
- 24 % emerytury podstawowej tj.

170,00 zł dla gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
- 36 % emerytury podstawowej tj. 254,00 zł dla gospodarstw
rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
- 48 % emerytury podstawowej
tj. 339,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne
powyżej 300 ha przeliczeniowych.
Ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2011 r.
upływa z dniem 31 stycznia 2011 r.

Zgłoszeniana na specjalnych formularzach, dostępnych na stronie internetowej oraz w placówkach terenowych
i oddziałach regionalnych, KRUS
przyjmować będzie do 15 marca br.

* praktyczną znajomość
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W minionym roku w
konkursie z
nagrodami
przewidzianymi na każdym etapie
eliminacji: regionalnych, wojewódzkich i centralnych, o tytułowe miano:
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
rywalizowało 1001 indywidualnych
gospodarstw rolnych. Łącznie w
ośmiu edycjach uczestniczyło 11 197
podmiotów w kategorii producentów
indywidualnych i 812 w kategorii zakładów rolnych.
Warto przypomnieć, że w minionym
roku rolnicy z naszej gminy - państwo
Ewa i Ireneusz Chodniccy z Kumelska zajęli III miejsce w regionalnym
etapie Ogólnokrajowego Konkursu
Bezpieczne Gospodarstwo, oraz III
miejsce w naszym województwie.

DYREKTOR
mgr Barbara Sołomiewicz

O
9. edycja konkursu dla rolników
soby objęte wyżej wymienionym
ubezpieczeniem na wniosek w

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, ogłasza regulamin
kolejnego konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” w kategorii
podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem
objął Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, Bronisław Komorowski.

spółorganizatorami konkursu są
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla
odrębnej kategorii zakładów rolnych.
Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu
najbezpieczniejszego gospodarstwa
rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą
otrzyma główną nagrodę rzeczową
ufundowaną przez Prezesa KRUS. W
minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER.
Zainteresowani udziałem w tegorocznej edycji konkursu z jego regulaminem moga się zapoznać wchodząc na
stronę internetową: www.krus.gov.pl

W

Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdobywa się m.in. za:
* ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
* stan budynków inwentarskich i
gospodarczych, w tym: stan schodów
i używanych drabin oraz instalacji i
urządzeń elektrycznych,
* wyposażenie maszyn i urządzeń
używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne
zabezpieczenia,
* stan techniczny pilarek tarczowych
i łańcuchowych,
* warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
* stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej i odzieży roboczej,
* przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,
* wyposażenie w sprzęt p.poż.,
* ogólną estetykę gospodarstwa,
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Pierwszy semestr już za nami!
Miniony semestr roku szkolnego
2010/2011 był dla najmłodszych
przedszkolaków z okręgu Szkoły
Podstawowej w Lachowie okresem
wielu zmian i ciekawych wydarzeń.
Jakich? – Oto nasze podsumowanie…
aździernik był dla nas miesiącem
przełomowym. Zespół Wychowania Przedszkolnego w Lachowie
przekształcony został w Punkt Przedszkolny, dzięki czemu mogliśmy do
naszego grona przedszkolaków zaprosić także młodsze dzieci.Zmiana
ta związana była z realizacją projektu
Gminy Kolno „EDUKACJA DZIECI – najlepszą inwestycją w przyszłość” współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dzieci, oprócz radości z nowych
kolegów i koleżanek, mogły cieszyć
się także nowymi zabawkami i pomocami edukacyjnymi oraz kolorowymi,
bajkowymi mebelkami i nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, który uatrakcyjnił nam niejedne zajęcia.
Poza wspomnianymi zmianami
otrzymaliśmy również możliwość
uczestniczenia w zajęciach z logopedą, zajęciach rytmicznych oraz nauce
języka angielskiego, z czego skrupulatnie korzystamy! Dzięki temu
najpełniej jak to możliwe dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe,
przezwyciężają wady wymowy, a
także udoskonalają swoje zdolności
związane z tańcem, muzyką i rytmiką.
Również w październiku odbył

P

się nasz pierwszy wspólny wyjazd
do kina. Dla dzieci było to ogromne przeżycie – niektóre z nich nigdy
wcześniej tam nie były. Bajka obejrzana na wielkim, kinowym ekranie
wywarła niezapomniane wrażenie
na wszystkich, a cała wyprawa stała się inspiracją do wielu ciekawych
rozmów i działań w przedszkolu.
Listopad … To przede wszystkim
Andrzejki! Tego dnia nasza sala zmieniła się w miejsce pełne czarów. Zamiast codziennych zabaw i zajęć na
dzieci czekały tajemnicze wróżby –
gwiazdy wywróżyły im, co je czeka w
przyszłości a czerwone serca i zaczarowane karteczki zdradziły imiona ich
przyszłych ukochanych. W tym czasie
mamy przygotowały wspaniały poczęstunek, który pozwolił uzyskać energię, spożytkowaną podczas dyskoteki
kończącej ten wspaniały dzień.
W grudniu także wiele się działo.
Już na początku miesiąca na dzieci
czekała miła niespodzianka. 6 grudnia mieliśmy bowiem wizytę tajemniczego gościa. Nie mógł przyjść do nas
osobiście bo brakowało mu czasu, lecz
podrzucił pod drzwi naszej sali paczkę
i list. Po przeczytaniu listu dowiedzieliśmy się, że tym gościem był Święty
Mikołaj! W paczce na dzieci czekały
słodkie upominki a do listu dołączone
były świąteczne obrazki, które dzieci starannie pokolorowały. Następnie
powiesiliśmy je w sali, by sprawić radość Mikołajowi, który z pewnością
nie raz zaglądał do nas przez okno.
Kolejnym wydarzeniem była nasza
przedszkolna wigilia, podczas której
dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy

sobie świąteczne życzenia i śpiewaliśmy kolędy. Tego dnia oglądaliśmy też
przedstawienie jasełkowe przygotowane przez starsze klasy, co na dobre
wprawiło nas w świąteczny nastrój.
Ostatni miesiąc semestru – styczeń,
upłynął nam pod hasłem „Każdy
wnuczek oraz wnusia kocha babcię
i dziadziusia!”. Wspólnie ze starszymi kolegami i koleżankami przygotowaliśmy bowiem uroczystość dla
naszych kochanych babć i dziadków.
Dzieci własnoręcznie wykonały zaproszenia i prezenty. Na gości czekały
honorowe miejsca i słodki poczęstunek, a także część artystyczna, podczas której wnuki zadziwiały, wzruszały i rozśmieszały swoich dziadków. Uściskom i całusom nie było końca!
Ten semestr zatem już
za nami. Teraz czeka nas
nowy, na który również
mamy wiele pomysłów.
Na pewno nie zabraknie
nam ochoty i wytrwałości, by je zrealizować!
W końcu – nie ma
to jak przedszkole!
Justyna Góralczyk
nauczycielka
Punktu Przedszkolnego
w Lachowie
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Wielopokoleniowe jasełka w Zabielu
Czegoś takiego w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu nie
było! Tradycyjne szkolne Jasełka
zamieniły się w piękny spektakl o
rodzinie, świątecznych tradycjach,
narodzinach Jezusa. Tym razem
główne role grali w nim nie uczniowie, a nauczyciele, rodzice uczniów
i śpiewające seniorki z Zabiela. Cudowny przykład integracji pokoleń.
rzedstawienie rozpoczęła śpiewem Małgorzata Łosiewska, wicedyrektor ZSS w Zabielu wprowadzając wypełnioną po brzegi salę
gimnastyczną w świąteczny nastrój.
Dzięki rodzinie z czwórką dzieci
przypomnieliśmy sobie na czym polega istota świąt Bożego Narodzenia,
co oznaczają świąteczne tradycje:
ubieranie choinki, prezenty, dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole. Były
przygotowania do wieczerzy, dzielenie się opłatkiem, rozmowa przy stole.
W roli mamy – Joanna Korwek, tata
to Bogusław Pietruszka i dzieci: Paulina Karwowska, Patrycja Korwek,
Piotr Góralczyk i Agnieszka Przytuła.
Nie zabrakło tradycyjnego elementu jasełek – przypomnienia narodzin
Jezusa. W tej roli Kacper Boć, wnuczek jednej ze śpiewających senio-

P

rek. W Maryję
wcieliła się nauczycielka Bożena
Białowąs, a Józefem - pracownik
szkoły - Tadeusz
Góralczyk. Anioł
to jedna z mam Małgorzata Przytuła. Do stajenki
ze swoimi darami
przybyli
pasterze - nauczycielki:
Małgorzata
Dawid, Beata Bazydło,
Barbara
Bohuszko.
Kolędy pięknie śpiewały panie z
klubu Seniora w Zabielu, śpiewała też uczennica – Martyna Kopacz.
Poruszenie na sali - do stajenki w
Betlejem przybywają trzej królowie.
W tych rolach strażacy ochotnicy
z OSP Zabiele: Władysław Kowalczyk, Andrzej Sekściński i Jerzy
Pisiak –sołtys Zabiela. W królewskich szatach przygotowanych przez
Irenę Pisiak pokłonili się Jezusowi.
Na zakończenie wszyscy wykonawcy
gromadzą się przy Nowonarodzonym.
Gromkie brawa publiczności to dowód na to, że warto było poświęcić

swój czas, pokonać tremę, by wspólnie przypomnieć to, co najważniejsze.
Scenariusz przedstawienia opracowały nauczycielki: Agnieszka Podsiad
i Bożena Białowąs. Wśród publiczności nie zabrakło radnych z Zabiela:
Jana Pieklika i Marka Bazydło. W
imieniu wójta gminy i radnych gratulacje organizatorom i najserdeczniejsze
życzenia wszystkim złożył Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.
Ewa Lipnicka, dyrektor ZSS w Zabielu
również złożyła świąteczne życzenia i
podziękowała wykonawcom za zaangażowanie, a gościom za obecność.
Więcej zdjęć z jasełek w Zabielu
na www.gminakolno.pl

Bezpieczna akcja w gimnazjum
C
orocznie w Polsce jeden milion
dzieci ulega wypadkom, w tym
120 000 wymaga leczenia szpitalnego, a 2300 ginie. Bezpośredni czas
po wypadku jest decydujący dla
zdrowia i życia dziecka. W wielu
sytuacjach o przyszłości dziecka
decyduje pierwsza godzina, określana mianem „złotej godziny”.
Dlatego też młodzież Gimnazjum
Glinkach przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Przeciwdziałania Wypadkom.
Pracownicy Państwowej Straży Pożarnej zademonstrowali na
fantomie uczniom Gimnazjum w
Glinkach jak natychmiastowo podjąć resuscytację krążeniowo – oddechową oraz zwiększyć szansę przeżycia osób poszkodowanych w wypadkach i katastrofach, zmniejszającą
skutki doznanych przez ofiarę obrażeń.

Gimnazjaliści poznali podstawowe zasady i psychologiczne aspekty
udzielania pierwszej pomocy. Osoby

chętne miały okazję przećwiczyć na
fantomie sztuczne oddychanie. Pracownik Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie poinformował uczniów,

iż z bezpośrednim zagrożeniem życia mamy do czynienia wtedy, gdy u
poszkodowanego dojdzie do utraty
przytomności lub upośledzenia oddychania, dużych krwotoków, rozległych i głębokich
oparzeń, bólu w klatce piersiowej. U osoby nieprzytomnej
lezącej na plecach w wyniku
osłabienia napięcia mięśniowego język może opaść na
dno jamy ustnej i zblokować
drożności dróg oddechowych.
Młodzież zapoznała się również
z warunkami prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
Miejmy nadzieję, że uczniowie będą potrafili przewidzieć
sytuacje, w których zagrożone jest
zdrowie, aby śmielej i bardziej fachowo pomagać poszkodowanym.
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Moje niezapomniane święta

„Moje niezapomniane święta Bożego Narodzenia” - pod taką nazwą 20 grudnia odbył się konkurs
literacko – plastyczny w Szkole
Podstawowej w Zaskrodziu. Był on
skierowany do wszystkich uczniów
i obejmował trzy kategorie wiekowe: przedszkole, klasy I-III i IV-VI.

O

rganizatorami konkursu były
nauczycielki: języka polskiego - Katarzyna Kulągowska i plastyki - Beata Mroczkowska. Chętni
mogli wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi przy wykonywaniu kart świątecznych, stroików

czy szopek bożonarodzeniowych
lub też literackimi przy pisaniu opowiadania na temat: „Moje niezapomniane Święta Bożego Narodzenia”.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego też komisja miała
trudne zadanie z wyborem najlepszych
prac. Przy ich ocenianiu jury brało
pod uwagę pomysł, estetykę, technikę, jaką praca została wykonana, a w
przypadku opowiadań – styl, język,
kompozycję i poprawną pisownię.
Łącznie nagrodzono 24 uczniów.
Zwycięzcami zostali:
- w kategorii szopka – praca pla-

styczna:
Magdalena Obiedzińska z kl. I,
- szopka – praca przestrzenna:
Sylwester Rogiński z kl. VI,
- kartka świąteczna :
Anna Niedźwiecka z kl. III,
Patrycja Arnista z kl. V,
- stroik świąteczny:
Michał Niedźwiecki z kl. V,
- praca literacka:
Paulina Sadowska z kl. VI.
Laureaci z rąk dyrektora szkoły
– pani Bożeny Wiśniewskiej – otrzymali drobne upominki i gratulacje.

„Już radują się serca w nas...”
„Już się zbliża świąteczny czas,
Już radują się serca w nas (…)”
To fragment jednego z nagrodzonych wierszy autorstwa Patrycji Kuliś, uczennicy klasy VI.
W ostatnich dniach minionego roku
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
panowała miła, świąteczna atmosfera.
Uczniowie przygotowywali się do jasełek, łamiąc się opłatkiem składali
sobie świąteczne życzenia, a także
wzięli udział w konkursie literackoplastycznym „Święta sercu bliskie…”.
Obejmował on trzy kategorie wiekowe: przedszkolaków, uczniów
klas I – III oraz IV – VI. Warunkiem wzięcia udziału było wykona-

nie pracy plastycznej lub napisanie
wiersza o tematyce bożonarodzeniowej. Chętni wykazali się dużym
talentem, pomysłowością i oryginalnością, co korzystnie wpłynęło na ocenę komisji, w skład której
weszły nauczycielki języka polskiego - Katarzyna Kulągowska i języka angielskiego - Kamila Rogińska.
Rozstrzygnięcie konkursu miało
miejsce 21 grudnia po wystawionych
jasełkach. Zwycięskie prace zostały
umieszczone na gazetce szkolnej. W
nagrodę ich twórcy otrzymali świąteczne podarunki i pamiątkowe dyplomy.
Laureaci:
w kategorii 5 - 6 – latki:
- szopka – praca plastyczna:
I.Kamila Borys,
II.Wiktoria Olszak,
III.Łukasz Brzydło
w kategorii klas I – III:
- szopka – praca plastyczna:
I.Wiktoria Jermacz, kl. I,
II.Szymon Kozioł, kl. III,
III.Kamil Luberski, kl. II,

- choinka:
I.Natalia Mazurowska, kl. II,
II.Nikola Kalinowska, kl. II,
III.Aleksandra Banach, kl. II
w kategorii klas IV – VI:
- szopka – praca przestrzenna:
I.Ewelina Banach, kl. VI,
II.Kornelia Jermacz, kl. VI,
- wiersz:
I.Patrycja Kuliś, kl. VI,
II.Ewelina Banach, kl. VI,
III.MagdalenaKossakowska, kl. VI.
Radość z wygranej i życzenia złożone przybyłym przez panią dyrektor – Iwonę Bielamowicz wprawiły
wszystkich w świąteczny nastrój.
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Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek
„Ten szczególny dzień się budzi...
To dobroci dzień dla ludzi,
Tylko jeden w całym roku taki
dzień...
I nadejdzie noc pojednań
Tylko jedna w całym roku taka
noc.
Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa
Przekażmy sobie znak pokoju,
przekażmy sobie znak.”

O

statnie dni przed przerwą
świąteczną w Szkole Podsatwowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego są pełne magii.
Tradycyjnie już kolejny raz 21 grudnia odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych organizowany przez Samorząd
Uczniowski. Uczestnicy wprowadzili nas wszystkich w nastrój świąt
Bożego Narodzenia, prezentując
jednocześnie swoje umiejętności
wokalne na wysokim poziomie.
Ostatni dzień upłynął na wigiliach
klasowych z wychowawcami, po
których nasi uczniowie wystawili jasełka. Przygotowywali się do nich
pod kierunkiem p. Agnieszki Korzep.
Przybyli na nie goście, między innymi
proboszcz parafii Najświętszego Serca

Jezusowego w Łosewie ks. Andrzej
Stypułkowski, Radny Gminy Kolno pan Stanisław Podsiad oraz Rada
Rodziców z przewodniczącą Rady p.
Ewą Kordal, a także rodzice uczniów.
W przedstawieniu występowali:
pastuszek, Herod, anioły, Józef i Maryja, królowie, Jan Chrzciciel, rozbójnik, starzec, dziewczynka, tłum,
pieśniarz, bisnesmen i jego żona. Pojawiły się także niezwykłe postaci:
śmierć i diabeł, którzy zabrali złego
króla Heroda do świata zmarłych. Całość przedstawienia przeplatana była
kolędami piosenkami świątecznymi.

Jasełka swym obrazem nawiązywały do obecnych realiów, ukazały
poszukujących ludzi, nieco zagubionych choćby w swym egoizmie. Tego
dnia życzeniom, kolędom i dzieleniem się opłatkiem nie było końca.
Publiczność
była
zachwycona ciekawą interpretacją czasów
narodzin
Chrystusa.
W takim świątecznym nastroju pożegnaliśmy się aż do Nowego 2011 Roku, by na nowo stawić czoła naszej codzienności.
			
Aneta Roman

19. Finał WOŚP

Koncerty, pokazy i licytacje
P
onad 15 tysięcy złotych zebrali
kolneńscy wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w trakcie 19. Finału. Orkiestrową
imprezę w Kolnie zorganizowali:
Komenda Hufca ZHP Kolno i Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.
Były koncerty, kurs udzielania
pierwszej pomocy zorganizowany
przez Straż Pożarną, z pokazem wystąpili członkowie Jednostki Specjalnej D.B.S. w Kolnie. Orkiestrowe
konto zasiliły też pieniądze z licytacji
podarowanych przedmiotów m.in.:
koszulek, książek, kubka WOŚP i kalendarzy promujących Gminę Kolno.
Galeria zdjęć i więcej informacji o 19. Finale WOŚP w Kolnie
na stronie
internetowej KOKiS.

fot. arch. KOKiS
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Kolędowanie w Czerwonem
Dnia 09. 01. 2011 w Szkole Podstawowej w Czerwonem odbyło
się wspólne kolędowanie. Spotkanie zorganizował Zespół ludowy
„Czerwieniacy” przy współudziale uczniów Szkoły Podstawowej.

P

ani Alicja Piekarska przygotowała z uczniami jasełka, które wszystkim bardzo się podobały.
Nagrodzono „aktorów” gromkimi
brawami, a seniorzy podziękowali uczniom słodkim upominkiem.
Na uwagę zasługiwała scenografia
przygotowana przez panią Beatę Jakubowską. Wspólne śpiewanie kolęd i
pastorałek zorganizowali członkowie
zespołu „Czerwieniacy”, którzy zaprezentowali też mniej znane kolędy
i pastorałki. Przedstawili również re-

pertuar, dzięki któremu zespół zdobył
wyróżnienie na powiatowym V Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kolnie.
Panowała radosna i świąteczna atmosfera. Wszyscy włączyli się do

wspólnego śpiewu. Kolędującym przygrywała kapela zespołu w składzie:
Józef Rydzewski, Krzysztof Kajko.
W tym radosnym świętowaniu wzięli udział mieszkańcy wsi Czerwone,
ale nie tylko. Byli też
mieszkańcy sąsiednich
wsi. Swoją obecnością
zaszczycili nas przedstawiciele Urzędu Gminy
w osobie p. Józefa Wiśniewskiego oraz przewodniczący Rady Gminy
Kolno Wojciech Jermacz.
Po wspólnym kolędowaniu uczestnicy i
goście spotkali się na
wspólnej herbatce w
CKR w Czerwonem.

Maria Bućko

Spotkanie opłatkowe w OSP Zabiele
18 grudnia 2010 roku w OSP Zabiele
odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez strażaków OSP przy
wsparciu Koła Gospodyń Wiejskich.
Uczestniczyło w nim ponad 90 osób.

Organizatorzy zaprosili: Klub Seniorek, chłopięcą drużynę pożarniczą,
żeńską drużynę pożarniczą, strażaków seniorów oraz gości: ks. Proboszcza Stanisława Śliwowskiego,

Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno, Józefa Wiśniewskiego, dyrektora
ZOPO w Kolnie, Krystynę Kajko,
dyrektor GOPS w Kolnie, Krzysztofa
Kajko, prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie, dowódcę JRG PSP w
kolnie kpt. Adama Trzonkowskiego
oraz komendanta M-G ZOSP RP w
Kolnie Antoniego Lewandowskiego.
Spotkanie upłynęło w milej atmosferze. Oprócz życzeń, które złożył
wójt Tadeusz Klama oraz ksiądz
proboszcz i łamania się opłatkiem,
było śpiewanie kolęd. Stoły zastawione były smacznymi wigilijnymi
potrawami
przygotowanymi
przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Antoni Lewandowski
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Wyśpiewane statuetki i wyróżnienia
Sukcesami zakończyły się występy zespołów i solistów z naszej gminy w trakcie 5. edycji
Konkursu Kolęd i Pastorałek
organizowanego przez KOKiS.
Komisja konkursowa w składzie: Anna
Nadolna, Kazimierz Koter oraz Robert
Zieliński za najlepsze występy uznała:
- w kategorii do lat dziewięciu:
Natalia Wierzbowska, Pisz - nagroda
Kamila Wyka, Lachowo i Ania Malinowska, Wykowo - wyróżnienie
- w kategorii kl. IV – VI szkół podstawowych:
Gabriela Wiktoria Łazarczyk, Wykowo, Ewelina Kaiser, SP nr 1 w
Kolnie, Gabriela Konopka, Kolno i
Zuzanna Witkiewicz, Turośl - wyróżnienie
zespół „Tęcza”, GOK Turośl - wyróżnienie
- w kategorii gimnazjum:
Alicja Ptak, Turośl i „Grająca Sza-

fot. arch. KOKiS

fa”, KOKiS Kolno - Statuetka Konkursu
Zespół „Kantylena”, Turośl - wyróżnienie
- w kat. szkół średnich i dorosłych:
Aldona Pilecka, CKR Lachowo - Statuetka Konkursu
Karolina Pilecka, WTZ Kolno i Beata
Konopka, Kolno - wyróżnienie
„Dziewczyny Pani Reginy”, CKR w

Lachowie oraz zespół muzyczny Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie
- Statuetka Konkursu
Zespół muzyczny WTZ Vita Familiae
w Kolnie, Zespół „Grabowianie”,
GOK w Grabowie, Klub Seniora,
CKR w Zabielu, Zespół „Czerwieniacy”, CKR w Czerwonem, Zespół
„Sami Swoi”, Klub Seniora przy
KOKiS Kolno - wyróżnienie.

Z ŻYCIA PARAFII

Oddali hołd Nowonarodzonemu
Aby tradycji stało się za dość,
jak co roku, 16 stycznia w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle wystawione zostały jasełka.

P

rzygotowali je uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerwonem pod kierownictwem pani
katechetki
Alicji
Piekarskiej.
W bożonarodzeniowej scenerii, pośród

pięknie ubranych choinek, przed ołtarzem przemienionym w betlejemską
szopkę, mieliśmy przyjemność oglądać ten barwny i żywiołowy spektakl.
Jak to z jasełkami zwykle bywa,
bohaterami ich byli prości pastuszkowie, trzej Mędrcy ze Wschodu oddający hołd Nowonarodzonemu, anioły z
wielkimi białymi skrzydłami oraz hałaśliwa horda diabłów, które wywijając widłami wygrażały nawet widzom i

cała plejada innych, barwnych postaci.
Widowisko urozmaicone było
kolędami, które śpiewała czarując nas swym pięknym głosem,
Martynka
Prusinowska.
Wypełniony po brzegi kościół,
niech będzie dowodem na to, jak
duże jest zainteresowanie i zapotrzebowanie na podobne inicjatywy.
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Niemieckie fortyfikacje w Koźle

Punkt Oporu Kozioł i cała okolica, w której zachowało się dodatkowo wiele śladów ziemnych
umocnień, jest dziś miejscem docelowym licznych wycieczek miłośników fortyfikacji i historii,
miejscem którego unikalność budzi wiele pozytywnych emocji.
		
września 1939 r. Niemcy dokonały agresji na Polskę, a 17 września, na mocy układu RibbentropMołotow wojska radzieckie przekroczyły granicę Rzeczypospolitej.
W końcu września po ostatecznym
pokonaniu oporu Wojska Polskiego, na mocy wspomnianego układu,
cały kraj został podzielony na dwie
strefy okupacyjne niemiecką i radziecką. 28 września 1939 r. został
podpisany w Moskwie dwustronny
układ, który ostatecznie wytyczył
granicę między ZSRR i III Rzeszą.
Nowe ukształtowanie granicy spowodowało, iż najbardziej zagrożone
na ewentualny atak Rosjan były Prusy Wschodnie, które dodatkowo jako
jedyne rdzenne ziemie niemieckie,
graniczyły ze Związkiem Radzieckim. Fakt, iż istniejące już fortyfikacje niemieckie znajdowały się zbyt
daleko od nowej granicy lub po prostu były za słabe, wymusił na sztabowcach niemieckich decyzję o budowie nowych, na podstawie których
można by oprzeć cały system obrony.
Ogromne zaangażowanie armii i
gospodarki w przygotowania do nowej wojny spowodowały, że zdecydowano się umocnić, w odróżnieniu od

1

Rosjan budujących po swojej stronie
granicy gigantyczną Linię Mołotowa,
tylko ważniejsze drogi, linie i węzły
kolejowe prowadzące do granicy.
W ten sposób powstał cały system
fortyfikacji, którego bardzo ważnym elementem była linia Pisa –
Narew (niem. Gallindestellung).
Początkowo prace ograniczyły się
tylko do budowy umocnień polowych, wiosną 1940 roku rozpoczęto
betonowanie schronów. W ramach
tejże linii powstały punkty oporu w
Dziadowie, Jeże -Wolisko, Kozioł,
Turośl – Ptaki, Zbójna – Dębniki.
W skład każdego z takich punktów
wchodziło kilka lub kilkanaście betonowych schronów, zapór przeciwczołgowych, garaży na armaty.
Punkt oporu w Koźle składa się z
trzech obiektów, jednego bojowego i dwóch biernych. Jego głównym
zadaniem było zabezpieczenie mostu na Pisie. Schron bojowy swoimi
dwoma ciężkimi karabinami maszynowymi pokrywał ogniem całą dolinę Pisy uniemożliwiając jej swobodne przekraczanie, a jednocześnie
dawał schronienie obserwatorowi,
który z kopuły pancernej miał kierować walką i wyznaczać cele dla
artylerii. Dwa schrony bierne miały
tworzyć zaplecze socjalno – bytowe,
a także w trakcie ostrzału artyleryjskiego dawać schronienie żołnierzom
mającym swoje pozycje w okopach.
Obiekty wykonano z żelbetonu, posiadały dwumetrowe stropy i ściany
zewnętrzne, zabezpieczone dodatkową warstwą dwuteowników, schron

bojowy dodatkowo wyposażony był
w pancerze umożliwiające bezpieczne prowadzenie ognia i obserwację.
W każdym z nich znajdowało się pomieszczenie z miejscami do spania,
magazyn amunicji i żywności, wydzielony aneks, pełniący rolę toalety.
Warto zauważyć, iż jakość ich wykonania jest nieporównywalnie lepsza
niż schronów sowieckich, budowanych w ogromnych ilościach po drugiej stronie granicy. Rzuca się w oczy
dbałość o elementy wykończenia, m.
in. charakterystyczny baranek będący elementem maskowania schronu, nigdzie więcej nie stosowanym,
oraz fakt że pomieszczenia załogi
wyłożone były drewnianą boazerią.
Prace budowlane przerwano w
czerwcu 1941 roku, przed zbliżającą
się inwazją Niemiec na Związek Radziecki. Rozbudowano jedynie system okopów i fortyfikacji ziemnych.
Do prac powrócono dopiero w 1944
roku w obliczu zbliżającego się do
granic Niemiec Frontu Białoruskiego. Brak czasu i środków spowodował, iż przygotowano do walki tylko
istniejące umocnienia, uzupełniając
je dodatkowo charakterystycznymi, zachowanymi gdzieniegdzie do
dziś studzienkami, tzw. „Kochbunkrami”, będącymi schronieniem dla
jednego żołnierza, wyposażonego
w broń maszynową lub szczególnie groźny dla czołgów pancerfaust.
Sytuacja wojenna rozwinęła się dla
omawianych fortyfikacji tak, że nie
wzięły one w ogólnym rozrachunku udziału w walkach, spełniając
swoją rolę przez sam fakt istnienia.
Do dzisiaj zachowały się w Koźle wszystkie schrony betonowe, w
bardzo dobrym stanie, na niektórych
z nich widoczne jest nawet do dziś
trójkolorowe malowanie maskujące, napisy eksploatacyjne, elementy
wspomnianej boazerii, pancerze, coś
czego nie znajdziemy w innych miejscach.W dyskusjach na forach internetowych internauci z całego kraju polecają sobie nawzajem to miejsce jako
jedno z niewielu, gdzie można w prawie niezmienionym stanie zobaczyć
tego typu umocnienia na własne oczy.
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OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 1, 9, 11 i 13 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn.
zm.) oraz art. 146a pkt. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z
2007 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ogłasza się zmienione taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
– 1 m3 wody – 2,22 zł netto + 8% VAT
– opłata abonamentowa miesięczna – 8,24 zł netto + 8% VAT
Wskazane wyżej taryfy obowiązują od 1 stycznia 2011 roku.
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Wójt Gminy Kolno
mgr inż. Tadeusz Klama

Wójt Gminy Kolno
oraz
Uczniowski Klub Sportowy „Arkadia Lachowo”
serdecznie zapraszają
dziewczęta i chłopców, mieszkańców Gminy Kolno
na:

NOWOROCZNY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO
który odbędzie się 12.02 2011r.
w Szkole Podstawowej w Lachowie
Godziny rozpoczęcia i kategorie:

9.30 – szkoły podstawowe:
kat. kl. IV i młodsi (dziewczęta i chłopcy),
klasy V-VI (dziewczęta i chłopcy)
10.30 – gimnazja (dziewczęta i chłopcy)
12.00 – szkoły ponadgimnazjalne (dziewczęta i
chłopcy)
12.30 – senior (do 40 lat, panie i panowie),
senior + (powyżej 40 lat)

