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Z działalności wójta
Szpital w Kolnie inwestuje
>> str. 5

Kobiety zmierzają do celu!
>> str.10

Sprawozdanie z działalności od sierpnia do października 2011 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem
12 zarządzeń, które dotyczyły:

Remonty w szkołach
>> str.11

Wspomnienia o tajnym nauczaniu
		
>> str.13

- Określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- Zmian w budżecie na 2011 r.
- Określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2011 r z podziałem
na jednostki organizacyjne
- Zmiany dokumentacji zasad polityki rachunkowości
- Określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracowania budżetu gminy na 2012 r.
- Ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przeprowadzenia procedury
przetargowej na sprzedaż samochodu ciężarowego stanowiącego własność gminy.
- Powołania komisji urbanistyczno – architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
- Powołania obwodowych komisji wyborczych
Ponadto w okresie miedzy sesjami:

Uzależnij się od biegania!

		

>> str.15

Fot. na okładce Adam Dąbrowski,
Polskie Radio Białystok

- Dokonałem wyboru oferty i podpisałem
umowę na dostawę stołów i krzeseł do remizy OSP w Janowie

- Wspólnie ze Starostą Kolneńskim i
Burmistrzem Miasta Kolno przy udziale Wicewojewody Podlaskiego oraz zaproszonych gości dokonano uroczystego
otwarcia nowo przebudowanej drogi powiatowej Kolno – Janowo – Łosewo –
Niksowizna
- Na konto Urzędu Gminy wpłynęły środki finansowe pochodzące z UE za budowę
Ośrodka Kultury w Koźle
- Wykonałem wznowienie punktów granicznych dwóch dróg gminnych położonych we wsi Kossaki
- W Urzędzie Marszałkowskim podpisałem umowę na dofinansowanie ze środków UE Dożynek Gminno – Powiatowych , które odbyły się w Lachowie
- Dokonałem odbioru technicznego boiska
sportowego z bieżnią w Lachowie. Inwestycja była dofinansowana ze środków UE
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wniosek składany był poprzez Fundację Kraina Mlekiem Płynąca.
- W Urzędzie Marszałkowskim złożyłem
trzy wnioski o płatność za:
* Modernizację Stacji Uzdatniania Wody
w Zabielu,
*Remont Ośrodka Kultury i remizy OSP
w Janowie,
*Organizację Dożynek Gminno – Powiatowych w Lachowie.
- Złożyłem do Starosty Kolneńskiego
wnioski o wydanie pozwoleń na budowę
parkingów przy Zespole Szkół Samorządowych oraz przed kościołem w Zabielu
- Złożyłem również wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę sieci wodociągowej w Borkowie ( kolonie pod Janowem).
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane dla Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Najnowocześniejsza hydrofornia

Symboliczne przecięcie wstęgi przed Stacją Uzdatniania Wody w Zabielu. Więcej zdjęć z uroczystości na www.gminakolno.pl

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w
Zabielu odbyło się 11 października. To jedna z najważniejszych
inwestycji wykonanych w gminie.

M

odernizacja hydroforni to część
dużego projektu realizowanego
przez Gminę Kolno w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013 z działania podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej. Pierwszym etapem projektu
była budowa 11,5 km sieci wodociągów i 66 przyłączy we wsi Czerwone
Kolonia. Koszt realizacji tej inwestycji to pół miliona złotych. Drugi etap
to modernizacja hydroforni w Zabielu – koszt inwestycji to 1,7 mln zł.
- Dziś oddajemy do użytku jedną
z najważniejszych inwestycji. Ten
obiekt umożliwi nam dokończenie
wodociągowania gminy – podkreślił
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Stacja uzdatniania wody w Zabielu
pracuje w układzie dwustopniowego
pompowania. I etapem jest pompowanie wody ze studni głębinowych za pomocą pomp, które się w nich znajdują
zawieszone na głębokości 25 metrów.
Woda ta jest podawana do stacji poprzez wieżę napowietrzającą, która
znajduje się nad dachu. W wieży tej
woda surowa zostaje napowietrzona

celem usunięcia niepożądanych gazów.
Napowietrzona woda kierowana
jest na 4 filtry uzdatniające. Każdy z
nich wypełniony jest złożami ułożonymi warstwowo do wysokości 1,6
m (znajdują się tu złoża kwarcowe,
brausztynowe). Po przejściu wody
przez te złoża zostają z niej usunięte związki żelaza i manganu. Dalej
woda uzdatniona kierowana jest do
dwóch zbiorników wyrównawczych,
które znajdują się obok budynku hydroforni. Każdy z tych zbiorników ma
pojemność 150 m3. Łącznie mogą one
zmagazynować wodę w ilości 300 m3.
Drugim etapem jest pompowanie wody do sieci wodociągowej
o łącznej długości ponad 40 km
za pomocą zestawu pompowego.
Wydajność maksymalna tego zestawu wynosi około 120 m3/h.
Wszyscy obecni na uroczystości mogli zwiedzić hydrofornię.
Szczegóły
jej
funkcjonowania
omawiał Andrzej Kleczyński, kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno.
- Stacja jest w pełni zautomatyzowana. Nad poprawną pracą czuwa układ
sterowniczy wyposażony w szereg
czujników, które informują m.in. o ciśnieniu tłoczenia i czasie pracy pomp,
a w przypadku nieprawidłowej pracy
urządzeń, sygnalizują błędy i awarie –

wyjaśniał Andrzej Kleczyński. - Układ
sterowniczy podłączony jest do komputera, poprzez który kontrolowana
jest praca urządzeń. Stacja dodatkowo wyposażona jest w modem GSM,
który umożliwia zdalne sterowanie z
dowolnego miejsca obecnie z budynku UG Kolno, dodatkowo o awariach
powiadamia nas SMS wysyłany na
podany numer telefonu komórkowego. Za ścianą znajduje się agregat prądotwórczy, który w przypadku braku
dostaw energii elektrycznej zapewnia
ciągłość pracy. Załącza on się samoczynnie przy każdym spadu napięcia.
Zmodernizowany obiekt poświęcił
ks. Stanisław Śliwowski, proboszcz
Parafii pod wezwaniem Św. Jana
Ewangelisty w Zabielu. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt
Tadeusz Klama, Mieczysław Bagiński, radny sejmiku wojewódzkiego,
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku: Urszula Wojszel, kierownik referatu wdrażania
projektów i Andrzej Dawidziuk, kierownik referatu kontroli projektów, ks.
proboszcz Stanisław Śliwowski, Wojciech Jermacz, przewodniczący rady
gminy Kolno i radni z Zabiela: Marek
Bazydło i Jan Pieklik oraz Stanisław
Rogiński, radny poprzedniej kadencji.
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Co my się mamy z tą wodą?!
18 października br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie kolejny raz stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia.
Tym razem dotyczyło to ponownie
wody z wodociągu w Janowie. Sytuacja jest już opanowana, ale dlaczego co raz pojawiają się problemy?

P

ierwsze pogorszenie wody z wodociągu w Janowie wykryto w lipcu br. Wtedy obowiązywał całkowity
zakaz spożywania wody.Wyznaczone
były zastępcze punkty poboru wody.
Strażacy dowozili wodę w opakowaniach jednostkowych zakupioną przez
gminę, by mieszkańcy mogli przetrwać trudny czas.
Po przeprowadzonych działaniach
w tym m.in. zabiegach dezynfekujących udało się doprowadzić jakość
wody do norm i wymagań określonych w stosownym rozporządzeniu
ministra zdrowia.
Na początku października poja-

wił się problem z wodą z wodociągu
Kumelsk. Wprowadzony został zakaz spożywania wody, wyznaczone
zastępcze punkty poboru wody. Ponownie strażacy ochotonicy z naszej
gminy stanęli na wysokości zadania i
dyżurowali rozdając wodę w wyznaczonych miejscach. Wdrożone przez
gminę działania przyniosły efekt i już
po kilku dniach woda z tego wodociągu nadawała się do spożycia.
Dlaczego w próbkach wody pobieranych zgodnie z harmonogramem
wykrywane są bakterie potencjalnie
groźne dla zdrowia? W uzasadnieniu
decyzji z dnia 18 października br.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie stwierdza: „Bakterie grupy coli mogą pochodzić z wód
wzbogaconych w substancje organiczne, takich jak ścieki przemysłowe
lub z rozkładających się resztek pochodzenia roślinnego i z gleby.” Niewykluczone, że wpływ na tego typu
zanieczyszczenie wody mają wylewa-

ne ścieki, gnojowica, czy nieszczelne
szambo.
- Te bakterie do wodociągu muszą
dostawać się z zewnątrz, dlatego będziemy szukać przyczyn tego typu zanieczyszczeń - mówi Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno. - Po ustaleniu źródeł będziemy starali się skutecznie je
wyeliminować, by uniknąć tego typu
problemów w przyszłości.
Wykrycie bakterii coli czy zbyt dużej ilości mikroorganizmów w wodzie z wodociągu zdarza się nie tylko
w naszej gminie. Tego typu problem
wystąpił ostatnio w gminach Radziłów i Supraśl.
- Miejmy nadzieję, że w tym roku
po raz ostatni zmagaliśmy się z tymi
bakteriami w naszym wodociągu. Dziś
woda nadaje się już do picia - mówi
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w działania naprawcze. Szczególnie
naszym pracownikom oraz niezawodnym strażakom ochotnikom.

Biblioteka ma się czym pochwalić!

B

iblioteka więcej niż myślisz - to
hasło drugiego ogólnopolskiego
Kongresu Bibliotek Publicznych, w
którym uczestniczyła również biblioteka gminy Kolno. Kongres odbywał
się w dniach 13- 14 października 2011
r. w Warszawie w Forcie Sanguszki.
Bibliotekarze z całej Polski uczestniczyli w 40 zajęciach tematycznych,
prezentowali swoją działalność, dyskutowali , nawiązywali współpracę,
dzielili się wiedzą, doświadczeniami i pomysłami. Zajęcia podzielone były na 5 bloków tematycznych:
„Pokaż się!” (promocja biblioteki),
„Włącz się !”(nowe technologie w
bibliotekach), „Pochwal się!” (dobre praktyki biblioteczne), „Dowiedz
się!” (tematy” na życzenie” dotyczące różnych aspektów działalności

biblioteki) i „Wsłuchaj się!” (prezentacja organizacji pozarządowych
współpracujących z bibliotekami).
W bloku „Pochwal się!” prelekcję
na temat niedawno zrealizowanego w bibliotece projektu w ramach
Programu Młodzież w Działaniu poprowadziła dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z/s w
Czerwonem. W tym bloku prezentowało się 16 bibliotek z kraju wyłonionych w ogólnopolskim konkursie
„Pochwal się !” zorganizowanym
na potrzeby Kongresu przez FRSI

Patronat nad Kongresem objęła Prezydentowa pani Anna Komorowska
oraz Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Bogdan Zdrojewski.
Kongres był niezwykle interesujący,
bowiem można było zawrzeć nowe
znajomości, uczestniczyć w wielu
ciekawych warsztatach, spotkaniach
autorskich oraz prezentacjach. Dzięki temu każdy z uczestników mógł
wrócić do domu z głową pełną planów i pomysłów, które można wykorzystać w swojej codziennej pracy.
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Szpital w Kolnie inwestuje
Uznanie dla pani Krystyny Dobrołowicz, dyrektor Szpitala Ogólnego w
Kolnie oraz podziękowania - to najczęściej wypowiadane słowa w dniu
uroczystego otwarcia nowoczesnego bloku operacyjnego w szpitalu.
więtowanie sukcesu odbyło się
w wyjątkowym gronie. Wśród
gości obecni byli m.in. Cezary
Rzemek, podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Grzegorz Łojewski z podlaskiego oddziału NFZ,
Jacek Piorunek z członek zarządu
województwa podlaskiego, przedstawiciele władz powiatu kolneńskiego, miasta Kolno i gminy Kolno.
Jacek Piorunek podkreślił, że kolneński szpital realizuje trzy projekty
dofinansowane z unijnych pieniędzy.
To rekordowa liczba jak na placówkę tego typu. Poza blokiem operacyjnym szpital w Kolnie zrealizował
projekt dotyczący termomodernizacji
budynku oraz zainwestował w wyposażenie poradni kardiologicznej.
Za wsparcie w działaniach na rzecz
rozwoju szpitala w Kolnie serdecznie
dziękowała wszystkim zasłużonym
dyrektor Krystyna Dobrołowicz.

Ś

Nagrody dla wyjątkowych nauczycieli

P

ięć nauczycielek odebrało nagrodę
z rąk Tadeusza Klamy, wójta gminy Kolno w dniu 17 październik br.
To wyraz uznania za codzienną pracę,
która daje niecodzienne efekty. Docenione Panie są współautorkami sukcesów uczniów - laureatów konkursów wiedzy na szczeblu wojewódz-

kim i utalentowanych sportowców.
Na zdjęciu od lewej: Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, Wiesława
Wiśniewska, nauczycielka z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu,
Elżbieta Bernatowicz, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie, Agnieszka Lip-

ka, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych, Joanna
Sekścińska, nauczycielka z ZSS w
Zabielu, Małgorzata Łosiewska, nauczycielka i wicedyrektor ZSS w Zabielu oraz Józef Wiśniewski, dyrektor
ZOPO w Kolnie, który dołączył się
do najserdeczniejszych gratulacji.
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Cztery kamienie symbolem pamięci
dę na budowę pomnika, który stanął na gminnym gruncie.
Projekt opracował jeden z członków
stowarzyszenia. Wyjątkowa uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się
2 października br. W tym dniu przy
pomniku w Janowie zgromadziło się
wielu znakomitych gości, a wśród
nich również Pani Halina Harmułowicz z d. Dąbrowska, córka „Łupaszki”, która nie kryła wzruszenia
i wdzięczności za to, że doczekała
chwili odsłonięcia pomnika w Janowie. Mszę św. celebrował biskup Tadeusz Zawistowski. Dzień wcześniej
odbyły się zawody kawaleryjskie zorganizowane przez Stowarzyszenie.
Fot. A. Dąbrowski
We wrześniu 1939 roku w Janowie
stacjonował 110 Zapasowy Pułku
Ułanów. To tu zapadła decyzja, że w
dalszy bój ruszą trzy grupy pod dowództwem: ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rotmistrza
Witolda Bilińskiego. Pomnik ku czci
tych żołnierzy stanął w Janowie.

S

ymboliczne cztery kamienie stanęły tu z inicjatywy Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie z
Ireneuszem Mieczkowskim na czele.
Radni Gminy Kolno stosownymi uchwałami wyrazili zgo-

Prace porządkowe na poboczu drogi
P

racownicy referatu gospodarki
komunalnej w Urzędzie Gminy
Kolno porządkowali pobocza dróg i
przydrożne rowy kosząc trawę i wycinając niepotrzebne krzaki i rośliny.
Na zdjęciu obok widoczne są
prace porządkowe przy wyremontowanej drodze do Glinek, ale ekipa pracowników pracuje wszędzie
tam, gdzie jest konieczność przeprowadzenia różnego typu prac
związanych z utrzymaniem dróg.
Porządkowanie poboczy,
budowanie czy naprawianie przepustów,
a zimą utrzymanie przejezdności dróg
gminnych - to tylko niektóre z nich.
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Dobry przykład współpracy

Symboliczne przecięcie wstęgi na drodze Janowo - Łosewo - Niksowizna. Więcej zdjęć z uroczystości na www.gminakolno.pl

W poniedziałek 19 września przy
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej
drogi Nr 1891 B Kolno – Janowo
– Łosewo – Niksowizna. Ta długo oczekiwana inwestycja została
zrealizowana w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

S

zczegóły dotyczące inwestycji
przedstawił wszystkim obecnym Henryk Duda, starosta powiatu kolneńskiego. Łączny koszt in-

westycji to 4 488 934,00 zł z czego
blisko połowa pochodzi z budżetu
Wojewody Podlaskiego, 400 tys. zł
z budżetu Gminy Kolno, 200 tys.
zł z budżetu Miasta Kolno i reszta
z budżetu Powiatu Kolneńskiego.
Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda
podlaski
podkreślił,
że ta inwestycja to bardzo dobry
przykład współpracy samorządów.
Za tę dobrą współpracę podziękował staroście kolneńskiemu Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: Wojciech Dzierzgowski,

wicewojewoda podlaski, Henryk
Duda, starosta powiatu kolneńskiego,
ks. Andrzej Stypułkowski, proboszcz
parafii w Łosewie, Andrzej Duda, burmistrz Kolna, Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno, Bożena Duda, dyrektor
Szkoły Podstawowej im Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie
oraz przedstawiciel wykonawcy „BIK-PROJEKT” sp. z o.o. z Łomży.
Za tak ważną dla lokalnej społeczności inwestycję podziękowały panie z
Bożeną Dudą, dyrektor szkoły na czele
wręczając wszystkim bukiet kwiatów.

- Pracowników administracji samorządowej, zajmujących się turystyką,
promocją i rejestracją działalności
gospodarczej (podwyższanie kompetencji)
- ,,Marketing turystyczny” - 40 h
- ,,Współpraca sieciowa” - 20 h
-,,Działalność agroturystyczna”- 30 h
- ,,Ekoturystyka”- 36 h
- ,,Język angielski”- 240 h
- ,,Język niemiecki”- 240 h
Osoby zainteresowane prosimy o
kontakt z Panią: Moniką Ejzemberg,
nr tel. (29) 764 51 95, email: zpp.
kot@gmail.com
Dodatkowe informacje na stronie

lidera projektu www.fzpp.pl oraz na
stronie www.i-kurpie.pl

A. Szyc - Kaczyńska

W SKRÓCIE
Bezpłatne szkolenia
W ramach projektu ,,Zielone Płuca
Polski - Kraina Ekoturystyczna” prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne
szkolenia. Miejsce szkolenia Hotel
Zbyszko w Nowogrodzie.
Szkolenia adresowane są do:
- Kadry lokalnych organizacji turystycznych
- Kadry branży turystycznej – osoby
pierwszego kontaktu z klientem
- Podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności w sektorze
ekoturystyki (w tym studenci, bezrobotni)

Uważaj!
Podlaska Policja już od kilku lat
realizuje działania profilkatyczne pn
„Nie ufaj bezGRANICznie”. W ich
ramach podejmujemy szereg inicjatyw zmierzających do podniesienia
bezpieczeństwa osób wyjeżdżających
zarobkowo za granicę. Uzupełnieniem
tych działań jest elektroniczny formularz powiadamiania o przestępstwie
handlu ludźmi, który dostęny jest na
stronie internetowej KWP Białystok
www.podlaska.policja.gov.pl
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Z wizytą w partnerskiej gminie
W dniach 15-18 września delegacja z naszej gminy przebywała z
oficjalną wizytą w parnterskiej
gminie Lubień oraz w Malatinie
na Słowacji. To odpowiedź na zaproszenie władz tych gmin. To
pierwsze po ostatnich wyborach
samorządowych spotkanie pprzedsatwicieli
partenrskich
gmin.

R

adni gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno, dyrektorzy jednostek podległych i dyrektorzy szkół
mieli okazję zapoznać się z władzami
gminy Lubień. W trakcie spotkania
w tamtejszym Urzędzie Gminy wójt
Kazimierz Szczepaniec w formie
multimedialnej prezentacji scharakteryzował gminę, którą zarządza już kolejną kadencję. Walory naszej gminy,
w podobnej formie, zaprezentował
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Chociaż obie gminy mają podobną
liczbę mieszkańców, to znacznie różnią się jeśli chodzi o liczbę sołectw.
W górskiej gminie są cztery: Lubień,
Tenczyn, Krzeczów i Skomielna Biała, a w naszej gminie jest ich o 41
więcej. Nasza gmina jest typowo rolnicza, podczas gdy mieszkańcy gminy Lubień żyją w dużej mierze z turystyki. Różnimy się pod względem
rozwoju infrastruktury, ale też wiele
nas łączy. Oba samorządy zmagają się
przecież z podobnymi problemami.
Wymiana doświadczeń, rozmowy,
wizyty między samorządami często

Delegacja gminy Kolno zwiedza szkołę w słowackiej Malatinie
są bodźcem do zmian, inspiracją do
zastosowania konkretnych rozwiązań, dają możliwość nauki i rozwoju.
W trakcie wrześniowej wizyty
przedstawiciele naszej gminy odwiedzili m.in. Gimnazjum i przedszkole w Lubniu, co było szczególnie
interesujące dla dyrektorów szkół.
Nasza jedyna jak na razie partnerska gmina Lubień ma w gronie gmin,
z którymi współpracuje jeszcze kilku
partnerów. Jeden z nich - słowacka
gmina Malatina, zaprosiła naszych
przedstawicieli do siebie. W tej niewielkiej, malowniczo położonej gminie nasza delegacja dowiedziała się
jak funkcjonuje ten kraj, a w nim takie właśnie małe gminy jak Malatina.

Słowacja jest państwem unitarnym.
Dzieli się na 8 krajów i 79 powiatów.
Kraje dzielą się na powiaty (okresy), a te
na gminy (obce) miejskie lub wiejskie.
Malatina położona jest w Kraju Żyliskim w powiecie Dolný Kubín. Ma
ok. 850 mieszkańców. W herbie gminy jest owca, od dawna hodowana w
tym regionie. Malatina słynie z kolorowych dywaników tkanych tradycyjnymi metodami. Wystawę tego typu
rękodzieła, oraz narzędzi służących do
wyrobu dywaników delegacja z naszej
gminy zobaczyła na szkolnych korytarzach, gdzie obok strojów ludowych i
wyrobów z drewna stanowiły ciekawy
element wystroju wnętrz placówki.
Na wszelkie pytania, m.in. o służbę zdrowia, pomoc społeczną czy
szkolnictwo
odpowiadał rządzący
gminą starosta Malatiny - Zdenko
Kubáň oraz przewodniczący rady
i przedstawiciel tutejszego urzędu.
Wizyta na Słowacji zakończyła się
wymianą pamiątkowych gadżetów oraz
wpisami do kroniki, złożonymi przez
każdego przedstawiciela gminy Kolno.
Mamy nadzieję, że to pierwsze
spotkanie przerodzi się w trwałą i
oficjalną współpracę ze słowacką
gminą. Teraz czekamy na rewizytę.
Przedstawicieli tej słowackiej
gminy, jak również przedstawicieli naszej partnerskiej gminy Lubień
władze gminy Kolno już dziś zaprosiły na przyszłoroczne obchody Nocy Świętojańskiej w Koźle.

Delegacja gminy Kolno zwiedza przedszkole w gminie Lubień
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Trawa jest tam, gdzie było wysypisko
Realizowany projekt pn. „Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego
odpadów komunalnych w miejscowosci Górskie gmina Kolno” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa podlaskiego na lata
2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, został częściowo wykonany.

G

mina Kolno jest Partnerem w
realizacji programu przez Miasto Kolno. Wykonawcą prac jest firma P.H.B.R.T Trans Drog Tadeusz
Szlachetka z siedzibą w Dylewie.
Na obecnym etapie prac wykonano
uszczelnienie czaszy i skarp składowiska gliną, uszczelnienie czaszy i skarp
składowiska warstwą ochronną z piasku, rozścielenie ziemi urodzajnej na
skaprach i na terenie płaskim oraz zamontowano instalację odgazowującą.
Na tym etapie rekultywacji wysypiska gmina poniosła koszty w wysokości 46 706,24 zł. W
2012r. planowany koszt wyniesie

Przy zrekultywowanym wysypisku wójt Tadeusz Klama i kierownik Andrzej Jarzyło z UG Kolno

25 000 zł. Zrekultytowany obszar
stanie się terenem zieleni leśnej.
Z uwagi na to, że pomimo zakazu
wywożenia nieczystości stałych na
rekultywowany teren, wystapiły przypadki niestosowania tego zakazu, we
wjazdach na teren wysypiska zamontowano zapory wjazdowe uniemożli-

wiające wjazd osobom niepożądanym.
Dla właścicieli gruntów przylegających do wysypiska klucz do
kłódki zapory wjazdowej znajduje się u Pani sołtys wsi Górskie.
Joanna Gromadzka,
inspektor w Urzędzie Gminy Kolno

Mały tor przeszkód z inwestycją
Z
e znacznym opóźnieniem, ale
się udało. Boisko w Lachowie
odebrane. Za te opóźnienia wykonawca zapłaci karę umowną.
W przyszłym roku murawa przejdzie test pod stopami zawodników.

Boisko w Lachowie t o inwestycja realizowana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 - 2013. Otoczone bieżnią będzie służyło nie tylko do rozgrywania meczów piłki nożnej, ale

też zawodów lekkoatletycznych.
Boisko w Lachowie jest oświetlone,
ma miejsca siedzące dla publiczności
oraz ławki dla trenerów i zawodników. Obok płyty boiska jest parking.
Boisko będzie służyło nie tylko
uczniom Szkoły Podstawowej w Lachowie i mieszkańcom tej miejscowości, ale również pozostałym drużynom LZS i mieszkańcom gminy.
Ta inwestycja to jedna z kilku prowadzonych w tym roku w naszej
gminie z udziałem unijnych pieniędzy. Z dofinansowania w ramach
PROW na lata 2007 - 2013 skorzystaliśmy również przy rozbudowie
i modernizacji ośrodka kultury w
Koźle, przy rozbudowie wodociągu
w miejscowości Czerwone Kolonia
oraz modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zabielu, jak rownież
przy modernizacji remizy w Janowie.
Koszt
budowy boiska w Lachowie to nieco ponad 400 tys. zł.
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Kobiety zmierzają do celu!
Trening kompetencji społecznych,
organizacja sprzedaży internetowej,
zakładanie i prowadzenie własnej
działalności gospodarczej - to tematy z jakimi mierzą się panie z koła
gospodyń z Czerwonego. Uczęszczają na szkolenie, nie tylko po to, by
się czegoś nauczyć, ale też dlatego, że
skorzysta na tym szkoła ich dzieci.

S

zkolenia to element projektu „Droga do celu” skierowanego do rolników z województwa podlaskiego.
Panie nie muszą pokrywać żadnych
kosztów. W ramach projektu mają
zapewnione nie tylko zajęcia, ale też:
ciepły posiłek, poczęstunek w postaci
ciastek oraz napojów ciepłych i zimnych. Otrzymały również materiały
dydaktyczne, ale to co je cieszy najbardziej to, że Szkoła Podstawowa w
Czerwonem otrzyma pieniądze za wynajmowanie sal na potrzeby szkolenia.
Ich celem
i marzeniem jest,
by środki te zostały przeznaczone na budowę boiska przy szkole.

- To wyjątkowa grupa, dobrze
zmotywowana. Panie wiedzą, czego
chcą i aktywnie uczestniczą w zajęciach - chwalił grupę z Czerwonego prowadzący Łukasz Wojtacha.
Szkolenie to kilkadziesiąt dni zajęć
trwających po kilka godzin dziennie. Teoria, ćwiczenia, praca przy

komputerze. Bywa wyczerpująco,
ale panie są zadowolone z tego chwilowego powrotu w szkolne ławki.
Uczą się czegoś nowego i ciekawego.
Niektóre spotykają się ze swoimi dziećmi w trakcie przerw. Takie
aktywne, otwarte i odważne kobiety mogą być wzorem dla wielu.

Pierwsza płyta grupy z Brzozowa
Z
akończenie projektu „Tradycja
naszym brzmieniem” realizowanego w Brzozowie było niezwykłym
świętem. Wybrzmiała pasja, pracowitość, talent. Młodzi ludzie udowodnili,
że stać ich na wiele. Nauczyli się grać
i śpiewać. Wydali płytę z nagraniami!

25 września w Centrum Kulturalno Rozrywkowym w Brzozowie
spotkali się wszyscy, którzy zaangażowani byli w realizację projektu oraz wielu zaproszonych gości.
- Pamiętam wigilię, którą spędziliśmy w tym budynku, kiedy rodzi-

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ła się idea remontowania świetlicy.
Wielu pytało wtedy, co ten wójt tu
wyczynia - wspominał wójt Tadeusz Klama. - Dziś widać, że to miejsce do spotkań jest wam potrzebne.
Mieszkańcy Brzozowa i okolic potrafią wykorzystać szansę. Radny Sławomir Przytuła wydeptał ścieżki, by
zrealizować marzenie młodych ludzi
- powołać zespół w Brzozowie. Dzięki projektowi, którego kierownikiem
była pani Krystyna Kajko, udało się.
Młodzi mieszkańcy Brzozowa i
okolic przez kilka miesięcy uczyli
się grać i śpiewać. Od podstaw uczył,
motywował, chwalił i wytykał błędy
instruktor Paweł Podeszwik (na zdj.
pierwszy z prawej) i cieszył się, że
pracować im przyszło w tak dobrych
warunkach jak te w CKR w Brzozowie. Nikt nie krył wzruszenia, kiedy
nastąpiła chwila podsumowań i podziękowań. Dobre emocje i gromkie
brawa towarzyszyły też występom zespołu. Na zakończenie każdy z zaproszonych gości otrzymał płytę nagraną
w studio Radia Nadzieja w Łomży.
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Szkolne budynki i place w remoncie
Wakacje to najlepszy czas na prowadzenie remontów w szkołach, ale
pracownicy referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno
przez cały rok mają ręce pełne roboty. Kiedy nie pracują przy wodociągach, czy drogach, remontują
szkolne budynki i place.

D

ziewięć szkół, a w każdej znalazłoby się coś do przerobienia, poprawienia czy zamontowania.
Ostatnio nasza ekipa pracowała m.in.
przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, gdzie
powstał funkcjonalny i estetyczny
parking. Poszerzony wjazd na szkolną posesję znacznie ułatwi pracę kierowcy szkolnego autobusu. Wyznaczone miejsca parkingowe usprawnią

parkowanie aut pracownikom szkoły.
Ekipa układająca kostkę wokół szkoły tam, gdzie kończy sie chodnik, a
zaczyna droga ułożyli napis STOP (na
zdjęciu niżej), który ma przypominać
uczniom o zasadach bezpieczeństwa.
Równie estetycznie wykonany jest
plac przy Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem. Duży teren wyłożony
kostką pełni funkcje parkingu lub dogodnego miejsca do zorganizowania
imprezy. Chodnik wokół szkoły ułożono z kolorowej kostki. Te prace wykonano wcześniej, natomiast ostatnio
w szkole w Czerwonem nasi pracownicy położyli posadzkę w jednej z sal.
Teraz na zbudowanie parkingów
czeka Zespół Szkół Samorządowych
w Zabielu. W tej szkole nasza eki-

Prace przy szkole w Janowie

pa remontowała ostatnio pomieszczenia nad przedszkolem, gdzie na
czas remontu remizy przeniosła się
z komputerami i książkami biblioteka w Zabielu.Wykonano elektrykę, sanitariaty, pomalowano i położono ozdobny tynk na ścianach.
W minione wakacje nowe płytki
ułożone zostały na schodach prowadzących do sali gimnastycznej i do
Szkoły Podstawowej w Lachowie.
Innego rodzaju prace konieczne
były do przeprowadzenia w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie. Tu trzeba
było chronić budynek szkoły przed
wilgocią stąd konieczne okazało się
wykonanie izolacji pionowej fundamentów. Teraz pozostaje tylko zbudowanie odstojnika na wody opadowe.

Zmoderniozwany plac przy szkole w Borkowie

KONSULTACJE
Zarządzenie Nr 74/11
Wójta Gminy Kolno
z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy Kolno konsultacji projektu „Program współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”
Na podstawie § 4 Uchwały Nr XLI/259/10 Rady Gminy Kolno
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji, zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam konsultacje, których przedmiotem jest projekt
„Programu Współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012” w celu poznania opinii podmiotów zainteresowanych Programem.
§ 2. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 26 października 2011 roku do dnia 8 listopada 2011 roku.
§ 3. Dopuszcza się dwie formy konsultacji: elektroniczną i pa-

pierową.
§ 4. Wszystkie propozycje i uwagi dotyczące projektu w formie
elektronicznej należy składać na adres e-mail:k.murawski@
gminakolno.pl, natomiast w formie papierowej bezpośrednio
do Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pok. 216.
§ 5. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kolno.
§ 6. Projekt „Programu współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”, stanowi załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi
realizacji Programu współpracy gminy Kolno z organizacjami
pozarządowymi.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt programu na www.gminakolno.pl
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Siedem Gmin w Jednej Krainie
Pod takim hasłem odbyła się w
Małym Płocku pierwsza
impreza promująca wszystkie gminy działające w LGD Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”.

W

okół siedziby fundacji w Małym Płocku rozstawiły się
barwne namioty, w których to, co
najlepsze prezentowały gminy: Mały
Płock, Stawiski, Turośl, Grabowo,
gmina Kolno, Nowogród i Zbójna.
Dodatkowo każda z gmin zaprezentowała się również na scenie w pół
godzinnym występie. Naszą gminę
reprezentowały zespoły „Czerwieniacy” i „Zabielacy” oraz taekwondziści. Pyszności na stoisku serwowały gospodynie z koła w Borkowie.
Nie zabrakło konkursów dla wszystkich i atrakcji dla najmłodszych.
Gwiazdą imprezy był zespół „Masters”
Więcej o samej imprezie jak i działalności Fundacji na stronie www.krainamlekiemplynaca-leader.pl, galeria
zdjęć również na www.gminakolno.pl

3. Święto Kukurydzy i Muzyczne Barwy
Powiatu Kolneńskiego w Czerwonem

D

zięki inicjatywie pań z Koła Gospodyń w Czerwonem Święto Kukurydzy w tej miejscowości odbyło się już po raz trzeci. Perfekcyjnie przygotowane jest
dowodem na to, że chcieć to móc. Były konkursy z nagrodami i atrakcje dla najmłodszych oraz starszych, a
wszystko dzięki uprzejmości sponsorów, na których panie zawsze mogą liczyć. Razem ze Świętem Kukurydzy
odbył się w tym roku pierwszy festiwal Muzyczne Barwy Powiatu Kolneńskiego. To inicjatywa Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, które
na ten cel otrzymało dotację od Powiatu Kolneńskiego.
więcej na www.gminakolno.pl
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Obrazki z lat wojny...
Dnia 14 października obchodzimy w Polsce Święto Nauczyciela,
czyli Dzień Edukacji Narodowej.
Święto obchodzone jest w rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu
z dnia 14 października 1773 roku.

J

est to dzień szczególny, który przypomina o ciężkiej pracy i zaangażowaniu, a jednocześnie odpowiedzialności jaka spoczywa na wszystkich pracownikach oświaty.
Jest to święto wszystkich
tych, którzy kształtują charakter i osobowość najmłodszego pokolenia, które w przyszłości będzie odpowiedzialne za losy naszej Ojczyzny.
Przy tej okazji chciałbym
przedstawić
wspomnienia
Pani Danuty Kuczyńskiej z
Warszawy, córki Aleksandra
Olszaka – nauczyciela i powojennego kierownika szkoły
w Czerwonem. Wspomnienia
dotyczą tajnego nauczania,
które miało miejsce w Czerwonem podczas II wojny światowej.
Obrazek I. Nauka w domu.		
Siedzę wieczorem z rodzicami przy
małym stoliku, na blat którego pada
wątłe światło małej karbidówki.
Ostry, chemiczny zapach tej „świecy’
powoduje mdłości i ból głowy. Dłuższe przebywanie w pomieszczeniu tak
oświetlanym jest bardzo niezdrowe...
jednak pracę wykonać trzeba.
Rodziców pochłania wycinanie
z dużych arkuszy papieru (oddartego z worków po cukrze) małych,
prostokątnych arkusików. Pozszywane mocną nicią i poliniowane
będą służyć jako kartki elementarza dla najmłodszych uczniów.
Przyglądam się tej pracy uważnie. Następnie mama starannym, kaligraficznym pismem wypisuje litery: A,B,C…,
a potem słowa: Ala, Ola, lala, dom.
Ten „Elementarz” formą przypomina
oryginalny, drukowany i ilustrowany Elementarz Czesława Falskiego.
Książeczek takich trzeba było
wykonać co najmniej kilkanaście,
dla wszystkich dzieci w grupie.

Karbidówka – rodzaj oświetlenia
np. w kształcie świecy, w której
źródłem światła jest palący się acetylen (powstawał on przez działanie wody na karbid; przypis aut.).
Obrazek II. Tajna szkoła.
W lipcu 1941 roku rodzice wspólnie
z miejscową nauczycielką Janiną Piekarską zorganizowali tajną szkołę. Nauka odbywała się w małej kuchni naszego mieszkania na poddaszu. Przed
południem przychodziły grupy dzieci

najmłodszych. Z pomocą elementarza własnej roboty uczyła je mama.
Starsze dzieci przychodziły po południu, a najstarsze wieczorem. Z tej
formy zajęć korzystało codziennie
około 60 uczniów. Naukę przerywano na okres świąt, w dniach łapanek
oraz aresztowań na wsi. Cały czas
trzeba było utwierdzać okupantów
w przekonaniu, że na wsi nikt nie
przekracza ich urzędowych zakazów.
Podczas zajęć z najmłodszymi
mnie i bratu wolno było siadać pod
stołem przykrytym dużą serwetą,
spod której mogliśmy czasem wyglądać. Bawiliśmy się w wojsko.
Brat lubił musztrować żołnierzy:
- Baczność, spocznij, naprzód
marsz! - pokrzykiwał. Żołnierzami - oczywiście wyimaginowanymi
- były puste pudełka po paście do
butów „Dobrolin” i pudełka po zapałkach. To były dobre lekcje wyobraźni.
Mimo woli przysłuchiwaliśmy się też
lekcjom z dziećmi. Liczenie z pomocą
zapałek i patyczków było bardzo zajmujące. Wychodząc raz po raz spod
stołu przyglądaliśmy się oboje tym

zajęciom. W późniejszej, prawdziwej
szkole wiedza zdobyta „pod serwetą”
bardzo się nam przydała. Brat szybko
pojmował zasady rachunków, a ja z
łatwością zapamiętywałam teksty ze
szkolnych książeczek. Umiejętność
czytania tak opanowałam, że będąc
w II klasie dawałam popis czytania
na życzenie nauczycielki w klasie IV.
Często też byłam wybierana do recytacji wierszyków na szkolnych przedstawieniach.
Obrazek III. Łapanki na
wsi.
Słowo „łapanka” określało
wyjątkowy stan pogotowia
dla mieszkańców wsi. Mimo
braku telefonów wszyscy
dowiadywali się o niebezpieczeństwie w kilka minut.
Nasz dom stał przy szosie
i jako jeden z pierwszych
był przeszukiwany, rewidowany w czasie łapanki. Ze
szczytowego okna izby, w
której uczyły się dzieci szosę z Kolna do Czerwonego
widać było bardzo wyraźnie.
Podczas zajęć ze starszymi
dziećmi, wtajemniczonymi wcześniej
w sytuację, przy oknie stawał zawsze
jeden uczeń. Uważnie obserwował
szosę, a gdy na zakręcie zauważył
żółtą bryczkę z niemieckimi oficerami
natychmiast dawał znak do ucieczki.
Uczniowie wraz z nauczycielem, bez
książek czy zeszytów szybko wdrapywali się na strych i zamykali klapę w suficie dobrze maskującą wejście. Książek ani zeszytów na lekcje nie przynoszono, byłoby to zbyt ryzykowne.
Kryjówki nauczyciela i uczniów
Niemcy nie odkryli przez całą okupację, nie zastali też uczących nauczycieli przy zakazanej pracy.
Tożsamość
narodu
kształtują
wspólne losy na przestrzeni wieków.
Przeszłość stanowi źródło doświadczenia, dumy, refleksji i wzorów do
naśladowania. Dzisiaj żyjąc w wolnej Polsce mamy obowiązek pamiętać o nauczycielach i ich uczniach,
którzy ryzykując własnym życiem
w latach okupacji ratowali to co
jest najcenniejsze – POLSKOŚĆ!
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Przygody znad wody w szkołach

Premierowy pokaz spektaklu o charakterze proekologicznym mieli okazję obejrzeć najmłodsi uczniowie z
naszych szkół. Opowieść o chłopcu,
który łowił ryby opowiedział im Kazimierz Koter z Agencji Artystyczno-Reklamowej DELLarte z Kolna.

S

pektakl oparty na tekście krakowskiego poety Stanisława Jerzego Hajto to historia Kuby z Sochaczewa, który wybrał się na ryby.
Przygody, jakie przeżywa w tym
czasie wskazują najmłodszym kil-

Dni Kultury Uczniowskiej
O
statnie dwa dni ubiegłego roku
szkolnego na długo pozostaną w
pamięci wszystkich uczniów. W tym
czasie bowiem miały miejsce Dni
Kultury Uczniowskiej zorganizowane
przez nauczycielki: języka angielskiego Kamilę Rogińską i języka polskiego Katarzynę Kulągowską.
W poniedziałkowy poranek
wychowankowie zgromadzili się
na sali gimnastycznej, by wysłuchać wokalnych popisów kolegów biorących udział w „Mini
Liście Przebojów”. Jury, w skład
którego weszli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, oceniało występy kolegów
zwracając uwagę na możliwości
wokalne, dobór repertuaru i choreografię. Komisja zaskoczona
była ciekawą interpretacją utworów muzycznych i jednogłośnie
I miejsce przyznała uczennicy klasy
VI Martynie Prusinowskiej za wykonanie piosenki Ewy Farnej „Cicho”.
Po ogłoszeniu werdyktu obowiązki nauczycieli przejęli uczniowie.
Mieli oni możliwość wykazania
się w prowadzeniu niektórych zajęć. Z zaangażowaniem podeszli do

tego zadania doceniając codzienny wysiłek swoich pedagogów.
Kolejnym punktem programu był
konkurs oparty na zasadach teleturnieju „Familiada”. Między sobą rywalizowały dwie drużyny złożone z

reprezentantów klas I-VI. Uczestnicy dopingowani przez publiczność
sprawnie odpowiadali na pytania.
Po zmaganiach konkursowych nadszedł czas na dyskotekę klas IV-VI,
która sprawiła dzieciom dużo radości.
Następnego dnia wytypowani przez
klasę uczniowie rywalizowali o tytuł

ka podstawowych zasad związanych
z ochroną przyrody, ale nie tylko.
„Przygody znad wody” to też opowieść o odwadze i pomaganiu innym.
Jako pierwsi spektakl w wykonaniu pana Kazimierza zobaczyli
17 października uczniowie w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie. Młodych widzów zaciekawiła historia Kuby tym
bardziej, że przedstawiona została
w
formie
teatru
lalek.
Tego samego dnia opowieść o chłopcu z Sochaczewa poznali uczniowie
w Szkole Podstawowej w Lachowie.
Spektakl o charakterze proekologicznym z elementami profilaktyki nikotynowej w naszych szkołach
został przedstawiony najmłodszym
uczniom dzięki środkom przeznaczonym na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.

OMNIBUSA. Uczestnicy tego konkursy musieli wykazać się znajomością zagadnień z wielu dziedzin
wiedzy: języka polskiego, języka angielskiego, przyrody, historii. Pytania
do konkursu przygotowały nauczycielki. Nad jego przebiegiem
czuwała komisja złożona z
przedstawicieli
Samorządu
Uczniowskiego. Tytuł Omnibusa zdobył Marcin Nerko z
klasy IV. Wszystkim zawodnikom kibicowali koledzy.
Szansę na innego rodzaju
rywalizację zapewnił uczniom
konkurs „Mam Talent”. Cieszył się on dużym zainteresowaniem. Chętni prezentowali
swoje wszechstronne umiejętności, za co publiczność nagradzała ich gromkimi brawami.
Niewątpliwie Dni Kultury
Uczniowskiej dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. Trud
i zaangażowanie najlepszych we
wszystkich konkurencjach zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
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Uzależnij się od biegania!
Bieg ulicami Kolna zorganizowany
pod patronatem Wójta Gminy Kolno - to kolejny element autorskiego
programu Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie. „Rodzina
bez uzależnień” to cykl wydarzeń
realizowanych w powiecie kolneńskim. Celem jest promowanie aktywnego, zdrowego i przyjemnego stylu spędzania czasu wolnego.

P

onad 300 zawodników spotkało się 22 września na stadionie
miejskim w Kolnie, by uczestniczyć
w biegach. Dystans do pokonania
był różnej długości w zależności od
kategorii wiekowej. Uczniowie szkół
podstawowych klas IV-VI biegli ok
1000 metrów, młodzież gimnazjalna
i ponadgimnazjalna - 2000 metrów.
Trasę biegu zabezpieczali policjanci i strażacy ochotonicy z
jednostek w naszej gminie. Każda ze szkól z powiatu kolneńskiego mogła wystawić 20 zawodników - po 10 dziewcząt i chłopców.
W kategorii szkół podstawowych
najlepiej pobiegli:
Dziewczęta:
1. Pijanowska Sylwia - Zabiele
2. Pędzich Dobrawa SP 2 Kolno
3. Kozikowska Justyna Stawiski
4. Kozioł Patrycja Czerwone
5.Kiełczewska Joanna,
Konopki Monety
6. Chaberek Sylwia SP Borkowo
Chłopcy:

1. Karwowski Kamil, Stawiski
2. Żochowski Hubert, Mały Płock
3. Sokołowski Grzegorz, Stawiski
4. Grala Karol, SP 1 Kolno
5. Wysocki Damian, Stawiski
6. Staniurski Piotr, Stawiski
W kategorii gimnazjum:
Dziewczęta:
1. Truszkowska Patrycja, Stawiski,
2. Łazarczyk Gabriela, Kolno
3. Sekścińska Joanna, Zabiele
4. Aleksandra Pajer, Stawiski
5. Hermanowska Patrycja, Zabiele
6. Remiszewska Ewa, Zabiele
Chłopcy:
1. Supiński Grzegorz, Mały Płock
2. Kołdys Michał, Mały Płock
3. Danowski Patryk, Grabowo
4. Grabowski Tomasz, Grabowo
5. Kozikowski Mateusz, Bialystok

6. Borawski Tomasz, Grabowo
W kategorii szkoły pobnadgimnazjalne:
Dziewczęta:
1. Stachelek Kamila, I LO Kolno
2. Stocka Ewa, I LO Kolno
3. Szymanowska sylwia, I LO Kolno
4. Malinowska Bogna, I LO Kolno
5. Charubin Natalia, LO
6. Weonika Lendo, ZST Kolno
Chłopcy:
1. Chmielewski Jacek, ZST Kolno
2. Banach Dawid, I LO Kolno
3. Filipkowski Łukasz, I LO Kolno
4. Białobrzeski Piotr, ZST Kolno
5. Dawid Rafał, I LO Kolno
6. Świderski Tomasz, ZST Kolno
Najlepsi otrzymali puchary, medale i dyplomy ufundowane z budżetu
Gminy Kolno.
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XXII Kolneńskie Biegi Jesieni
25 września 2011 r. rozegrane zostały
zawody XXII Kolneńskich Biegów
Jesieni. Miłośników biegania powitała w Koźle piękna, słoneczna pogoda. Na trasy w lesie przy bazie harcerskiej wystartowało 294 zawodni-

ków, aby walczyć o laury najlepszego w wielu kategoriach wiekowych.

O

rganizatorami XXII Kolneńskich Biegów Jesieni byli: Towarzystwo „ Jan z Kolna”, Ognisko TKKF „Rekord”
w Kolnie i Komenda
Hufca ZHP w Kolnie.
Sponsorami zawodów
byli: Urząd Miasta w
Kolnie, Starostwo Powiatowe w Kolnie,
Urząd Gminy Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie i TKKF.
Wyniki
XXII Kolneńskich
Biegów Jesieni – zwycięzcy
Dzieci do lat 6:
Wiktoria
Smaka
(Białystok)
Dawid
Kowalewski
(Kolno),
Klasy I- II:
Magdalena Pieloch i
Kamil Olszak,

Medale biegaczom wręcza Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno.

Klasy III- IV:
Dominika Plona (SP
Rogienice) i
Daniel Cichy (SP Pta-

ki)
Klasy V- VI:
Sylwia Pijanowska (ZSS Zabiele) i
Albert Wronowski (SP Banie Mazurskie),
Gimnazjum:
Patrycja Truszkowska (Gimnazjum w
Stawiskach)
i Grzegorz Chyliński (Gimnazjum w
Małym Płocku),
Szkoły ponadgimnazjalne:
Ewelina Lubiejewska (II LO Łomża)
Rafał Grabowski (Prefbet Łomża),
Open :
Katarzyna Smakowska i Paweł Grygo ( Łomża).
Wyniki
XVI Mistrzostw
Województwa Nauczycieli
Kategoria do 35 lat:
Agnieszka Chutkowska (Kolno)
Tomasz Wojewoda (Łomża).
Kategoria powyżej 35 lat:
Barbara Pikulińska (Kolno) i
Andrzej Korytkowski (Śniadowo).
Kazimierz Korzep
Fot. www.kolno24.pl

Projekt w Glinkach już zakończony
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Czas na aktywność”

W

Gimnazjum w Glinkach zakończony został 31 sierpnia projekt „Czas na aktywność”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W trakcie dwóch lat trwania projektu uczniowie rozwijali swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych
z matematyki, języka angielskiego,
geografii, biologii i języka polskiego. Zorganizowane zostały również
warsztaty informatyczne i dziennikarskie; podczas tych ostatnich redago-

wane było szkolne pisemko „3G czyli
goniec gimnazjum glinkowskiego”.
W ramach koła turystyczno - krajoznawczego poznawano tajniki turystyki i zwiedzano ciekawe zakątki naszego regionu, m.in.: Mazury,
Białystok, Olsztyn oraz Nowogród
i Drozdowo. Chętni uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach sportowo - rekreacyjnych doskonalących
grę w piłkę siatkową i pływanie.
Spora grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach wyrównawczych z

matematyki oraz zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych rozwijających umiejętność świadomego
uczestnictwa w rozwoju kultury.
Odbywały się również raz w tygodniu zajęcia z psychologiem oraz
pedagogiem w zakresie efektywnej
komunikacji, rozpoznawania i nazywania uczuć oraz asertywności.
Działania podjęte w trakcie realizacji projektu wpłynęły na poprawę efektów kształcenia i wychowania w gimnazjum w Glinkach.
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Artyści z Krakowa w Borkowie

Słychać ostatnie szepty, za chwilę
wyjdą aktorzy. Przestrzeń na widowni gorąca od emocji. Skupienie,
podekscytowanie…
o obcowania ze sztuką poprzez
teatralną adaptację dzieła kla-

syki literatury dziecięcej baśni braci
Grimm „Muzykanci z Bremy” zaprosiła najmłodszych uczniów Szkoły
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie 28 września 2011 roku
krakowska grupa teatralna ART – RE.
Profesjonalna gra aktorów, pięk-

9 września 2011 r. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonem odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Meder - podróżniczką, autorką książek „Babcia w Afryce”,
„Babcia w pustyni i w puszczy”.
Barbara Meder Polka mieszkająca
w Australii. Z wykształcenia jest inżynierem mechanikiem oraz informatykiem, z zamiłowania podróżnikiem,
wydawcą, fotoreporterem. Za osiągnięcia w dziedzinie fotografii została
uhonorowana licznymi nagrodami i
wyróżnieniami.
W kwietniu 2011 jej książka “Babcia w Afryce” otrzymała nagrodę
TRAVELER 2010 w kategorii Podróżnicza Książka Roku 2010, przyznaną przez miesięcznik National
Geographic Traveler.
Spotkanie w naszej bibliotece zorganizowała i sfinansowała Książnica
Podlaska im. Łukasza Górnickiego w
Białymstoku w ramach Dyskusyjnego

Klubu Książki. Do biblioteki zaprosiliśmy czytelników dorosłych.
Autorka mówiła o swoich podróżach
po krajach afrykańskich. W formie
prezentacji multimedialnej pokazała
nam Afrykę jakiej dotychczas nie znaliśmy. Były to fotografie pochodzące

ne stroje, scenografia i muzyka
wprowadziły dzieci w magiczny
świat teatru. To interaktywne przedstawienie, mające formę śpiewogry, angażowało i zapraszało widzów do współtworzenia spektaklu.
Aktorzy prowadzili z widownią
improwizowany dialog, zachęcali do
wspólnego tańca i śpiewania piosenek.
Tu każdy, choć przez chwilę, mógł poczuć się artystą i trzeba przyznać, że
dzieci spontanicznie i ochoczo wykonywały zadania sceniczne. Możliwość
wystąpienia razem z aktorami, pozwoliła im kreować ten bajkowy świat.
Dla dzieci był to doskonały wstęp do
obcowania ze sztuką, z magią, w której
fantazja miesza się z rzeczywistością.
Świat teatru pełen literatury, słowa, ruchu, uszlachetnia i uczy empatii oraz
pozwala otworzyć się aktorom i widzom na otaczającą ich rzeczywistość.
To wspólne przedsięwzięcie szkoły i biblioteki w Borkowie możliwe
było dzięki wsparciu finansowemu Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie Jolanty Siwik, za co serdecznie dziękujemy.

D
Spotkanie autorskie z Barbarą Meder
2

Barbara Sielawa

z 21 państw afrykańskich, wśród nich
krajobrazy, ludzie, ich zwyczaje, afrykańskie chaty. Podróżniczka opowiadała o czyhających podczas podróży
niebezpieczeństwach. Relacje z wyprawy opisała w swoich książkach.
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Gminny Turniej Piłki Nożnej
Pijanowska, Magdalena Miłosek, Natalia Ruchała, Patrycja Saimowska,
Weronika Kalinowska, Lidia Ruchała.

W niedzielę 2 października 2011
przy Szkole Podstawowej w Lachowie w
ramach „Igrzysk”
Młodzieży Szkolnej odbył się
Gminny Turniej Piłki Nożnej.

M

a on na celu wyłonienie najlepszych drużyn dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych,
które będą reprezentować Gminę
Kolno na zawodach powiatowych.
Od kilku już lat zawody na szczeblu
gminnym odbywają się w Lachowie
a ich organizatorem jest Uczniowski
Klub Sportowy „Arkadia Lachowo”.
Zawody cieszą się dużym zainteresowaniem i biorą w nich udział prawie
wszystkie szkoły z terenu Gminy Kolno.
Drużyny
dziewcząt
wystawi-

ły szkoły z Zaskrodzia, Borkowa, Zabiela, Wykowa, Lachowa.
Zespoły chłopców wystawiły szkoły z Wykowa, Borkowa, Zabiela,
Zaskrodzia, Czerwonego, Lachowa.
Do walki swoje drużyny zagrzewali przybyli rodzice, koleżanki i koledzy ze swoich szkół i
miejscowości oraz
opiekunowie.
Miejsca na podium wśród drużyn
dziewcząt:
I miejsce - ZSS w Zabielu
II miejsce - Szkoła Podstawowa w
Zaskrodziu
III miejsce - Szkoła Podstawowa w
Lachowie
Zespół Szkół Samorządowych w
Zabielu reprezentowały: Patrycja
Korwek, Agata Żebrowska, Sylwia

Wśród chłopców na podium stanęli:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Lachowie
II miejsce – ZSS w Zabielu
III miejsce – Szkoła Podstawowa im
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
Szkołę Podstawową w Lachowie
reprezentowali: Sławomir Żebrowski, Tomasz Nerkowski, Maciej
Wszeborowski, Karol Załęcki, Dawid Gołębiewski, Bartłomiej Chodnicki, Norbert Staniszewski, Konrad Waszkiewicz, Hubert Skrodzki,
Paweł Pieloch, Kacper Pietruszka, Piotr Domański, Michał Parda.
Wszystkie wymienione drużyny
otrzymały puchary i dyplomy, zawodniczki i zawodnicy medale. Całość
nagród została zakupiona ze środków Gminy Kolno w ramach Umowy
RG.PG.526.3.2011.KM.
Gry zespołowe cieszą się zainteresowaniem dzieci i młodzieży, nie tylko
zachęcają do zdrowego i aktywnego
stylu życia, ale również przygotowują
dzieci do odpowiedzialności za swoje
zachowanie i zdrowie, przygotowują
także do umiejętności współpracy w
zespole, i grupie.
Zdjęcia z zawodów można obejrzeć
na stronie internetowej szkoły pod
adresem: www.splachowo.ovh.org w
galerii sportowej.
Arkadiusz Rybak

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 od dnia 20.10.2011 r. do dnia 09.11.2011
r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w miejscowości Kumelsk. Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u właściwego sołtysa.
Wójt Gminy Kolno
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11 LISTOPADA
WÓJT GMINY KOLNO
I
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KOLNO
ZAPRASZAJĄ
NA
GMINNE OBCHODY
93. ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ
NIEPODLEGŁOŚCI
W programie:
W Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem:
13.00 - Msza św. celebrowana przez
ks. Wojciecha Stefaniaka proboszcza Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie

14.00- program okolicznościowy
Pod pomnikiem

14.30 - złożenie wieńców i wiązanek

Czerwone
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