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Sprawozdanie z działalności
100. urodziny Marianny Berlińskiej
>> str. 4

Sprawozdanie z działalności Wójta
Tadeusza Klamy z okresu między
sesjami:
W okresie od ostatniej sesji Wójt:
wydał dwa zarządzenia, które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania
uchwał rady gminy
- określenia układów wykonawczych
budżetu gminy za rok 2012 z podziałem na jednostki organizacyjne

Zabiele w konkursie
>> str.6

Otwarcie remizy w Lachowie

		

>> str.7

Ponadto w okresie między sesjami
wójt:
- dokonał odbioru technicznego robót
budowlanych świetlicy i remizy OSP w
Lachowie
- podpisał umowę na udzielenie kredytu
długoterminowego na pokrycie zobowiązań inwestycyjnych gminy
- poinformował o zakończeniu budowy
parkingu przy Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, rozpoczęte zostały
również prace przy budowie parkingu w
Zabielu koło kościoła.
W okresie od 20 lipca do 31 sierpnia
Wójt:
wydał 10 zarządzeń, które dotyczyły:

Dożynki Gminne w Borkowie
>> str. 10-11

Zakończenie projektu

		
Zdj. na okładce S. Nicewicz

>> str.12-13

- kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy
- zmian w budżecie gminy Kolno za
2012 r.
- określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2012 rok
- przedstawienia informacji z wykonania
budżetu gminy Kolno za I półrocze 2012
roku
- Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli z gminy Kolno ubiegających się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego

- powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Glinkach
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Ponadto w okresie między sesjami
wójt:
- dokonał odbioru technicznego robót budowlanych budynku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem
- uzyskał od Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego pozwolenie na
użytkowanie Ośrodków Kultury w Lachowie i Zabielu i GBP w Czerwonem i
remiz OSP w tych budynkach
- dokonał otwarcia Ośrodka Kultury i remizy OSP w Lachowie
- poprzez ogłoszone zapytanie ofertowe
wyłonił wykonawcę projektu technicznego na odnowienie dróg i przylegających
do nich gruntów we wsi Czerwone (prawa strona drogi krajowej)
- Zarząd Województwa Podlaskiego
przyznał dofinansowanie budowy sieci
wodociągowej w ramach PROW 2007 2013 z działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej.
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Kolno - to jeden z
punktów porządku obrad sesji
Rady Gminy Kolno, która odbyła się 31 sierpnia. Komendant Powiatowy Policji w Kolnie
Robert Marciniak przedstawił
multimedialną prezentację i odpowiadał na wszelkie pytania.
ajwięcej pytań zgłaszał wiceprzewodniczący rady gminy
Kolno pan Sławomir Przytuła. dotyczyły one głównie spraw związanych z rolnikami i ich pojazdami oraz
kwestii bezpieczeństwa uczniów
dojeżdżających do szkół w Kolnie.
Z danych statystycznych przedstawionych przez Komendanta
wynika między innymi, że niepokojąco wzrasta ilość interwencji
policjantów w sprawach dotyczących przemocy domowej. Jak przyznał kierujący Komendą Powiatową
Policji w Kolnie to poważny problem i w tym zakresie funkcjonariusze ściśle współpracują z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Kolejną prezentacją przedstawioną radnym na ostatniej sesji, była
ta dotycząca sprawozdania z realizacji projektu „Edukacja dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość” (szerzej opisany na str. 4)
Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie: utworzenia publicznych placówek wychowania
przedszkolnego prowadzonych w
innej formie niż przedszkola pu-

N

bliczne i oddziały przedszkolne.
Kolejne uchwały dotyczyły podziału gminy Kolno na okręgi wyborcze
oraz podziału gminy na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów i
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W naszej gminie
zmiany dotyczyły dwóch miejscowości: Czerwonego i Zabiela. Obie
zostały podzielone na dwa okręgi
jednomandatowe. Taki podział wymusił nowy kodeks wyborczy. Ustawa wprowadziła jednomandatowe
okręgi w wyborach do samorządów
gmin niebędących miastem na prawach powiatu. Granicami obwodów
w Czerwonem i Zabielu są teraz drogi
- odpowiednio krajowa i wojewódzka.

W trakcie ostatniej sesji radni podjęli też uchwały w sprawach: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Kolno dotyczącej części
terenów wsi Borkowo uchwalonego
uchwałą Nr IV/11/07 Rady Gminy
Kolno z dnia 23 stycznia 2007 roku
oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części
terenów wsi Czerwone uchwalony
uchwałą Nr XXVIII/205?06 rady
gminy Kolno z dnia 19 maja 2006 r.
W trakcie tych obrad przedstawiono
też
informację
dotyczącą
oświadczeń
majątkowych składanych przez radnych.

OGŁOSZENIE

UWAGA
PRZYPOMINA SIĘ, ŻE 15 WRZEŚNIA 2012 ROKU MIJA TERMIN
PŁATNOŚCI III RATY PODATKU
ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI
ORAZ
PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
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Projekt zakończony, ale przedszkola będą!
Zakończył się projekt w ramach
którego w naszej gminie działały
trzy Punkty Przedszkolne, ale to
nie oznacza, że maluszki pozostaną bez dostępu do edukacji. Decyzją władz Gminy Kolno od września br. rozpoczęły działalność
Punkty Przedszkolne w Lachowie
i Czerwonem oraz Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabielu.
rezentację podsumowującą projekt „Edukacja dzieci- najlepszą
inwestycją w przyszłość” przedstawił
na ostatniej sesji radnym gminy Józef
Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
Projekt realizowany był od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 w
ramach PO Kapitał Ludzki. Jego
celem było wyrównywanie szans
edukacyjnych 50 dzieci w wieku
od 3 do 5 lat poprzez umożliwienie
uczestniczenia w różnych formach
przedszkolnych oraz uświadomienie
30 rodzicom konieczność edukacji

przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat.
Jak podkreślał dyrektor Wiśniewski
w ramach tego projektu dzieci zostały też zdiagnozowane, a te, które tego
potrzebowały uczęszczały na zajęcia
z logopedą. Maluszki miały również
zajęcia z rytmiki i języka angielskiego. W ramach projektu organizowane
były różne wycieczki. Punkty Przedszkolne zostały też doskonale wypo-

sażone w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV.
Od września Punkty Przedszkolne i
Zespół Wychowania Przedszkolnego
funkcjonować będą w oparciu o zgromadzone doświadczenia i wyposażenie oraz dzięki pieniądzom z budżetu
Gminy Kolno. Na zajęcia w Czerwonem, Lachowie i Zabielu uczęszczać
będzie ok. 50 maluszków.

1 sierpnia Pani Marianna Berlińska świętowała 100 urodziny. Z tej
okazji w Piszu, gdzie obecnie mieszka
Jubilatkę odwiedzili nie tylko członkowie rodziny, ale też Wioletta Śląska-Zyśk, wiceburmistrz Pisza, Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i Jerzy
Chaberek, kierownik KRUS w Kolnie.
Wójt Tadeusz Klama wraz z najlep-

szymi życzeniami przekazanymi w
imieniu własnym oraz społeczności
gminy Kolno, wręczył Pani Mariannie bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton oraz listy gratulacyjne od Premiera RP i Wojewody Podlaskiego.
Kierownik KRUS w Kolnie Jerzy Chaberek przywiózł list gratulacyjny od Prezesa KRUS oraz

informację o przyznaniu dodatkowego świadczenia, a Pani wiceburmistrz Pisza kwiaty i życzenia.
Pani Marianna pochodzi spod Grabowa. Do wsi Rydzewo Świątki w
gminie Kolno przyjechała po ślubie.
To tu urodziła 7 dzieci - cztery córki
i trzech synów. Jak podkreślali bliscy,
Jubilatka zawsze ciężko pracowała,
m.in. „potrafiła zrobić wszystko z lnu”.
Nigdy nie chorowała. Bardzo lubi
śpiewać i do dziś pamięta wiele wierszy. Gminę Kolno wspomina z sentymentem, a w Piszu mieszka od 4 lat.
Na 100 urodziny do Pani Marianny przyjechało wielu najbliższych,
a rodzina jest spora. Szanowna Jubilatka doczekała 19 wnucząt, 33
prawnucząt oraz 3 praprawnucząt.
Jak na urodzinowe przyjęcie przystało był tort, szampan i „Dwieście
lat” odśpiewane przez wszystkich
zgromadzonych. Pani Mariannie
życzymy kolejnych lat w zdrowiu!
Gmina Kolno może poszczycić
się jeszcze jedną mieszkanką, która
100 lat skończyła w ubieglym roku.

P

100. urodziny Pani Marianny
3
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Wójt gratulował awansu i jubileuszu
Nowy rok szkolny to nowe nadzieje i wyzwania, i to nie tylko dla
uczniów, rodziców, ale też dla nauczycieli. Ci ostatni jeszcze przed
wakacjami
w gabinecie Wójta
Gminy Kolno odbierali awanse,
oceny pracy i nagrody jubileuszowe.

egzamin przed komisją w skład której wchodzili przedstawiciele organu
prowadzącego, Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, dwóch ekspertów z
listy krajowej oraz dyrektorzy szkół.
Do grona nauczycieli mianowa-

W

trakcie pierwszego spotkania wójt
Tadeusz Klama powierzył pełnienie obowiązków szkół dwóm dyrektorom. Dyrektorem
Gimnazjum w Glinkach
została ponownie pani
Elżbieta Banachowska, a
dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie został ponownie pan
Dariusz W. Przestrzelski. Karty oceny pracy
zostały wręczone dyrektorkom Bogumile Mikuckiej (Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych) i Bożenie Dudzie (
Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie).
Pięcioro nauczycieli z
gminnych szkół odebrało awans na
nauczyciela mianowanego. By zdobyć
ten stopień nauczyciele musieli zdać

nych w naszej gminie dołączyli:
Monika Bągart i Agnieszka Lipka
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie,

Kamila Rogińska i Jacek Bagiński ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
oraz Aneta Zyskowska z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
W trakcie drugiego spotkania wójt
Tadeusz Klama gratulował 25- lecia pracy
pani Iwonie Bielamowicz, dyrektorce
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
oraz 20 - lecia pracy Dariuszowi W.
Przestrzelskiemu,
dyrektorowi Szkoły
Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
i pani Ewie Lipnickiej, dyrektorce Zespołu Szkół
Samorządowych w
Zabielu.
Na zdjęciu dyrektorzy obchodzący jubileusz pracy:
Iwona
Bielamowicz, Ewa Lipnicka i Dariusz W.
Przestrzelski wraz z Tadeuszem Klamą, wójtem gminy Kolno i Józefem
Wiśniewskim, dyrektorem ZOPO.

Remont schodów i wejścia do szkoły
W

nowym roku szkolnym nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu do swojej szkoły wchodzić
będą po przebudowanych schodach,
nowym kawałku chodnika i zmodernizowanym wejściu do budynku.
Prace tuż przed końcem wakacji
przeprowadzili
pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.
To nie jedyna zmiana w otoczeniu Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu. Przy nowej hali sportowej powstał wygodny parking z
kostki polbrukowej, również wykonany przez pracowników z Referatu Gospodarki Komunalnej.

gazeta gminna nr 7/8 (53) sierpień/wrzesień 2012

6

WYDARZENIA

Piękne i estetyczne Zabiele w konkursie
Zabiele to jedyna miejscowość z powiatu kolneńskiego, która walczy
o tytuł w konkursie „Piękna i estetyczna podlaska wieś”. Członkowie
komisji konkursowej odwiedzili
14 miejscowości zgłoszone do konkursu w województwie podlaskim.

K

onkurs po raz pierwszy zorganizował Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Jego celem jest „popularyzacja i promocja dobrych praktyk z
zakresu kształtowania, i utrzymania
ładu przestrzennego wsi oraz wzbu-

dzenia aktywności mieszkańców
w zakresie estetyzacji otoczenia”.
W ramach konkursu mieszkańcy Zabiela z panią Ireną Pisiak,
przewodniczącą koła gospodyń na
czele zdecydowali, że nowymi nasadzeniami upiększą teren przy
Zespole Szkół Samorządowych.
Dofinansowanie z ODR-u, powiększone o środki przekazane przez
szkołę, wystarczyły na piękne zagospodarowanie trawniczków przy
szkole. Jaki efekt udało się osiągnąć
oraz jak piękne i estetyczne jest Zabiele oceniały panie z PODR i Urzę-

Internet w Czerwonem
N

a dachu Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem stanął maszt, dzięki któremu szybki Internet dostępny będzie nie
tylko w tej placówce, ale też w pobliskiej Gminnej Bibliotece Publicznej.
Z dostępu do szybkiego Internetu
skorzystać będą mogli również niektórzy mieszkańcy tej miejscowości.
Niewielki maszt z nadajnikiem daje
duże możliwości. Teoretycznie urządzenie dostarczy Internet wszędzie tam
skąd widoczna jest jego konstrukcja.
W ofercie dostępne są usługi od
4 do 15 Mb/s. Nowy użytkownik
jednorazowo zapłaci za instalację i aktywację usługi, a następnie
comiesięczny abonament w za-

leżności od wybranej prędkości.
Tego typu techniczne rozwiązanie zastosowano na terenie na-

du Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego. Komisja odwiedziła
kilka gospodarstw w Zabielu, podziwiała nowy parking przy Kościele
Parafialnym i otoczenie szkoły. Przed
wyremontowaną remizą na gości czekały „Zabielanki” ze specjalnie przygotowanym repertuarem. Śpiewem
o swojej miejscowości podbiły serca zebranych. Wójt Tadeusz Klama
pogratulował i podziękował wszystkim zaangażowanym w ten konkurs.
Kto zdobył tytuł najpiękniejszej
wsi w województwie podlaskim
okaże się w połowie października

szej gminy po raz pierwszy.
Dostawcą Internetu jest firma P.H.U.
NET-KOMP.
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Otwarcie remizy w Lachowie
Dokładnie 12 sierpnia 2012
r. odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowego obiektu użyteczności publicznej w Lachowie.
o uroczystej Mszy św. której przewodniczyli Ks. Biskup Janusz Stepnowski oraz Ks.
Krzysztof Malinowski proboszcz
parafii w Lachowie wszyscy na
czele z Wójtem Gminy Kolno p.
Tadeuszem Klamą oraz ze strażakami OSP z Lachowa, i zaproszonymi gośćmi uroczystym
korowodem przeszli z kościoła
do nowego Centrum Kultury.
Wójt Gminy Kolno powitał
wszystkich zebranych po czym
nastąpiło uroczyste przecięcie
wstęgi, którego dokonali przedstawiciele wszystkich, którzy z
tego budynku będą korzystać.
Następnie Ks. Biskup Janusz
Stepnowski poświęcił budynek.
Ksiądz Biskup gratulował mieszkańcom Lachowa i okolic tak pięknego obiektu, w słowach skierowanych do Wójta p. Tadeusza Klamy
Ksiądz Biskup stwierdził, że takie
inicjatywy jak te są bardzo cenne
ponieważ służą rozwojowi kulturowemu i intelektualnemu człowieka.
Kolejnym elementem programu

P

były występy artystyczne zespołu Tęcza i dzieci biorących udział
w projekcie realizowanym przez
Centrum Kultury Gminy Kolno
„Zza kurtyny - tajemnice teatru”.
Następnie wszyscy mogli zwiedzić
budynek i poczęstować się ciastem
przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lachowie oraz
mieszkańców Lachowa, za co składam im wielkie słowa podziękowania.
Centrum Kultury Gminy Kolno w

Lachowie czynne jest od wtorku do
soboty w godzinach od 12.00 do 20.00.
Już wkrótce kolejne uroczystości
z okazji oddania do użytku wyremontowanych remiz OSP, świetlic
Centrum Kultury Gminy Kolno i
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem i Zabielu. Zapraszamy!
Marcin Sekściński
dyrektor CKGK
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Umowa na dofinansowanie podpisana
2
8 sierpnia wójt Tadeusz Klama
podpisał umowę na dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej w gminie Kolno. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013 z działania „ Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” przyznał naszej gminie
Zarząd Województwa Podlaskiego.
W ramach tego dofinansowania powstanie sieć wodociągowa o długości 32,6 kilometrów. Woda popłynie
między innymi w Zabielu, Kolimagach, Gietkach i Borkowo - kolonie.
W ramach projektu zostanie też
zmodernizowana Stacja Uzdatniania wody w Janowie. Zakupiony

do tej stacji agregat prądotwórczy
sprawi, że woda będzie płynąć do
kranów niezależnie od ewentualnych przerw w dostawach prądu.
Dofinansowanie to 2 577110 złotych co stanowi 75 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Budowa sieci wodociągów w ramach tego projektu będzie realizowana etapami w latach 2013 i 2014 .
- Ta inwestycja zbliży nas do zakończenia wodociągowania gminy - mówi wójt Tadeusz Klama.
To kolejna duża inwestycja w
budowę sieci wodociągów realizowana w gminie. W ub. roku
zakończono modernizację Stacji Uzdatniania wody w Zabielu.
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Panie na szkoleniu w Borkowie

20 pań uczestniczyło w szkoleniu
„Zagospodarowanie i urządzanie
przestrzeni agroturystycznej w
Borkowie”. Zasiadły w szkolnych
ławkach, by zdobyć przydatną wiedzę. W trakcie zajęć praktycznych
wykonały przed szkołą coś oryginalnego!
zkolenie odbyło się w ramach projektu „Turystyka wiejska - nowe
możliwości rozwoju III”. W ramach

S

zajęć panie zdobyły wiedzę na temat
m.in. kompleksowego urządzania
terenów służących zwiększaniu ich
atrakcyjności pod kątem turystyki,
w tym planowanie, zakładanie i pielęgnacja ogrodów, budowa małej architektury ogrodowej, itp. W programie były też wizyty w modelowych
gospodarstwach agroturystycznych.
Prowadząca zajęcia pani Małgorzata Bednarek chwaliła panie za
zdyscyplinowanie i
zaangażowa-

nie. Mimo trwających właśnie żniw
gospodynie z Borkowa tak organizowały sobie czas, by skorzystać z darmowych warsztatów jak najwięcej.
Jednym z etapów szkolenia było
przygotowanie rabatki. Uczestniczki
kursu w Borkowie zdecydowały się na
nietypowe rozwiązanie. Przy Szkole
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II, gdzie uczęszczały na zajęcia, a
gdzie na co dzień uczą się dzieci niektórych z pań, postanowiły wykonać
mapę Polski z zaznaczonymi głównymi rzekami i miastami wojewódzkimi.
Najtrudniejsze zadanie - wytyczenie konturów Polski udało się za
pierwszym razem. Zostały ułożone z kolorowej kostki polbrukowej.
Rzeki i miasta zaznaczono roślinami, które będą się pięknie rozrastały.
W sumie panie uczestniczyły w
79 godzinach zajęć. Jak podkreślały
uczestniczki, wszystkie były bardzo
przydatne. Na jednych z nich gościem był Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno, który gratulował paniom
inicjatywy i udziału w warsztatach.
Korzyść z tego, że uczestniczki
kursu to kobiety ambitne i aktywne, poza zdobytą wiedzą, oraz mapą
Polski przy szkole są jeszcze takie,
że budżet Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
zasiliły pieniądze za wynajem sali.
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Nagrody dla wyjątkowych rolników
Dożynki Gminne to najlepsza okazja, by nagrodzić wyróżniających się gospodarzy. W tym roku, wójt Tadeusz Klama, wręczył puchary
czterem rodzinom.
rzy z nich to rolnicy wskazani przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKPOL z Grajewa, jako ci, z naszej gminy, którzy w
2011 roku dostarczyli do tej mleczarni najwięcej litrów mleka.
Puchary z podziękowaniami za wkład w rozwój rolnictwa i promowanie pozytywnego wizerunku
gminy
Kolno
otrzymali
gospodarze:
Janusz Wielbut z Borkowa - dostarczył 658.063 litry mleka
(zdj. poniżej z lewej), Bogdan Mieczkowski z miejscowości Filipki Duże - 490.484 litry (fot.obok), Jarosław Kordal
z Borkowa - 448.834 litry (fot. poniżej z lewej) Nagrodę
odebrał też Krzysztof Filipkowski z miejscowości Kiełcze Kopki za zdobycie tytułu laureata Podlaska Agroliga 2012
(fot. poniżej po prawej) Wyróżnionym gratulujemy!

T

Nowy rok szkolny rozpoczęty
W

siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach w
naszej gminie nowy rok szkolny rozpoczęli uczniowie i nauczyciele.W
tym gronie znalazło się 45 pięciolatków. Dla tych maluszków rozpoczęcie
nauki w szkole to wyjątkowe chwile
Na zdjęciu obok grupa pięciolatków
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie.
W tej szkole w tym roku uczyć się
będa również uczniowie ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych. Najmniej uczniów
- 66 uczęszczać będzie do Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie, a najwięcej do Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu ( szkoła podstawowa
- 103, a gimnazjum - 199 uczniów).
Wszystkim ucznion i nauczycielom życzymy samych sukcesów !
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Rolnicy z Gminy Kolno dziękowali za plon

26.08.2012 r. odbyły się Dożynki
w Borkowie, uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele w
Borkowie pod przewodnictwem
ks. Krzysztofa Wróblewskiego.

Z

kościoła korowód dożynkowy
z wieńcami z parafii Borkowo,
Czerwone, Lachowo, Łosewo, Zabiele oraz wieńcem reprezentującym
Gminę Kolno przeszedł na plac przy
szkole podstawowej w Borkowie.
Korowód prowadził zespół Czerwieniacy, w skład korowodu weszli
również: zespół Zabielanki, Harcerze z Zabiela oraz zaproszeni goście.
Na scenie wszystkich przybyłych
powitał gospodarz Gminy Kolno Wójt
Tadeusz Klama, zebranych przywitał
również radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego pan Mieczysław Bagiński.
Po powitaniach nastąpiło przekazanie chleba dożynkowego do
rąk Wójta, którego dokonali Starosta i Starościna Dożynek pań-

stwo Sylwia i Adam Truszkowscy.
Następnie odbyła się część artystyczna na której zaprezentowały się
zespoły wokalne i soliści z Gminy
Kolno. Byli to: zespół Czeriweniacy, zespół Zabielanki, zespół Tęcza z Lachowa, Aleksandra Cudnik
z Borkowa, oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej z Borkowa. Zebrani na
dożynkach mogli przekonać się jak
gościnni są mieszkańcy Gminy Kolno ponieważ poszczególne Koła Gospodyń przygotowały swoje stoiska.
W tym miejscu składam szczególne podziękowania dla K.G.W z
miejscowości: Borkowo, Brzozowo, Czerwone, Lachowo, Wincenta.
Gospodarze z Borkowa przygotowali również wystawę sprzętu rolniczego,
mogliśmy zobaczyć nowoczesne maszyny na których pracują nasi rolnicy.
Za przygotowanie wystawy szczególnie dziękuję wszystkim wystawcom.
Występ zespołu Dożynkiersi to
kolejny bardzo ważny element tego-

rocznych dożynek. Kilka słów
o tym nowym zespole, powstał
on niedawno z inicjatywy p.
Krystyny Kajko i młodych ludzi
z terenu naszej gminy. Zespół
ćwiczy od kwietnia tego roku i
w ciągu sześciu miesięcy udało
im się opracować utwory, które mogliśmy usłyszeć wieczorem w dniu dożynek tuż przed
występem gwiazdy wieczoru.
W dalszej części programu
wystąpiły zespoły muzyczne:
VEXEL, DIADEM oraz gwiazda wieczoru zespół FOCUS.
Organizatorzy w sposób szczególny dziękują sponsorom:
Wójtowi Gminy Kolno p. Tadeuszowi Klama, mieszkańcom
naszych miejscowości, w sposób szczególny gospodarzom
miejsca mieszkańcom Borkowa
z sołtysem panem Sławomirem
Cudnikiem na czele, Kołom Gospodyń Wiejskich z Borkowa, Brzozowa,
Czerwonego, Lachowa i Wincenty.
Strażakom OSP z Zabiela i Borkowa,
agencji reklamowej Caterina, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie p. Dariuszowi Przestrzelskiemu i całej Kadrze
Pedagogicznej tejże szkoły. Bankom,
które wsparły nasze dożynki: Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie, Bankowi PKO B.P oddział Kolno, Bankowi
BGŻ oddział Kolno. Państwu Monice
i Michałowi Rogińskim właścicielom
Dworu Rogiński za ufundowanie nagród w loterii fantowej oraz państwu
Barbarze i Stanisławowi Rogińskim
właścicielom Karczmy Rogiński.
Kolejne dożynki już za rok
zapraszamy na nie już teraz.
Marcin Sekściński
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno
zdjęcie Sylwester Nicewicz

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
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- Dożynki Gminne w Borkowie

Na wystawie w Borkowie zobaczyliśmy sprzęt rolniczy:
1. Janusza Wielbuta
2. Jarosława Kordala
3. Dariusza Piwowarskiego
4. Krzysztofa Wyrwasa
5. Rafała Wyrwasa
6. Macieja Sekścińskiego
7. Sławomira Cudnika
8. Tomasza Rafałowskiego
9. Artura Zegarowicza
10. Romana Darmetko
11. Krzysztofa Wieczorka
12. Krzysztofa Grochowskiego
gazeta gminna nr 7/8 (53) sierpień/wrzesień 2012
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Zakończenie projektu „Szlakiem wydarzeń
Słoneczny wrześniowy dzień. Korzystając z uroków odchodzącego
już lata młodzi ludzie urządzają
piknik. Przy dźwiękach akordeonu beztrosko spędzają czas. Sielankę przerywa wycie nadlatujących samolotów i huk strzałów
w oddali. Niedaleko jest granica.
Manewry? Zbliżający się oddział wojska polskiego nakazuje
natychmiastową
ewakuację. To nie ćwiczenia, to wojna.
rzerażenie,
niedowierzanie,
panika. Wyjące syreny zagłuszają myśli i słowa, ludzie w
pośpiechu
szukają
schronienia.
Już w budynku ktoś włącza radio. Z eteru płyną słowa prezydenta
RP Ignacego Mościckiego, Niemcy napadły na Polskę, a więc wojna.
W atmosferę okresu II wojny światowej wprowadziła zebranych młodzież
realizująca od 1 czerwca 2011 do 1
października 2012 r. projekt „Szlakiem
wydarzeń historycznych” Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” „Równać Szanse 2011
– Ogólnopolski Konkurs Grantowy”.
Podczas świętowania zakończenia projektu 2 września 2012 r. w
Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie zaprosze-

P

ni goście, a wśród nich wójt gminy
Kolno Tadeusz Klama, radni i sołtysi, partnerzy i sponsorzy, nauczyciele, księża, rodzice, dziadkowie,
lokalne grupy działania, mieli okazję poznać efekty piętnastomiesięcznej pracy 25-osobowej stałej grupy
projektowej z terenu gminy Kolno.
Można było obejrzeć prezentację
multimedialną będącą skrótowym
zapisem działań projektowych, wystawę eksponatów historycznych i
militarnych oraz wystawę fotografii dokumentującą stan zachowania
schronów bojowych, cmentarzy i pomników okresu II wojny światowej.
Śladami wybranych wydarzeń i niektórych zachowanych obiektów po

gminie Kolno oprowadza wydany przez
realizatorów projektu
folder „Szlakiem wydarzeń historycznych”,
który dostępny jest w
siedzibie stowarzyszenia, Urzędzie Gminy Kolno, bibliotece.
Można
również
było skosztować specjałów kuchni wojskowej i regionalnej przygotowanych na tę okoliczność przez
uczestników projektu, „Dwór Rogiński” w Zabielu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie.
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historycznych” w naszej gminie
Realizacja projektu nie byłaby
możliwa, gdyby nie wsparcie partnerów, sponsorów i wolontariuszy,
za które serdecznie dziękujemy.
Partnerzy: Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle, Urząd Gminy w Kolnie,
Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie, Redakcja Gazety Gminnej, Centrum Kształcenia na Odległość
w Borkowie, Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Narew”, Ochotnicza Straż Pożarna
w Zabielu, ZHP Hufiec Kolno.
Sponsorzy: Usługi Remontowo
– Budowlane Henryk Rutkowski,
Pensjonat „Kozioł”, Bank Spółdzielczy w Kolnie, Agencja Reklamowa
„Caterina”, „Dwór Rogiński” Monika i Michał Rogińscy, Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Parafia
Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Borkowie, Producent
Drzwi Sylwester Nicewicz, Sklep
Spożywczo-Przemysłowy w Borkowie Andrzej Baczewski, Usługi
Transportowe Alfred Święczkowski.
Wszystkim, którzy okazali pomoc i życzliwość naszej grupie projektowej – Dziękujemy!
Barbara Sielawa
Patryk Remiszewski
fotomontaż na str. 12 Sylwester Nicewicz
fot. Katarzyna Podeszwik

KONFERENCJA

W

dniach 5-6 października w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
odbędzie się konferencja „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla
edukacji” skierowana do nauczycieli.
Tematyka Konferencji: informatyka
widziana okiem nauczyciela - praktyka, jak uniwersytet uczy dzisiaj tych,
którzy będę uczyć jutro, metodyka
nauczania informatyki i technologii
informacyjnej, praca z uczniem uzdol-

nionym informatycznie, multimedia,
technologie sieciowe i internetowe,
technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy każdego nauczyciela,
e-nauczanie.
W trakcie konferencji odbędą się
wykłady, warsztaty, seminaria/warsztaty firm sponsorskich oraz towarzyszące imprezy. Planowana konferencja ma zasięg ponadregionalny,
koszt 50zł. (organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów i noclegów).

Udział w konferencji i wybór
warsztatu wymagają wcześniejszej rejestracji na stronie internetowej tike2012.pwsip.edu.pl w dniach
od 1 lipca do 3 października 2012
roku, liczba miejsc jest ograniczona.
Szczegółowy program konferencji, a także informacje organizacyjne rejestracja, opłaty, możliwość
rezerwacji noclegów i inne bieżące informacje dostępne na stronie
www
http://tike2012.pwsip.edu.pl
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Przygotowania do premiery trwają

Jeszcze tylko do końca września
potrwa realizacja projektu „Zza
kurtyny - tajemnice teatru”. Przygotowania do dwóch premierowych spektakli idą pełna parą!

J

est bardzo szeroki wachlarz umiejętności potrzebnych każdemu, kto
chce wystąpić przed publicznością.
Pod okiem trenera grupa uczniów
szkół podstawowych i gimnazjali-

stów uczy się jak odpowiednio operować swoim głosem, by był nośny
i dynamiczny. To nie tylko nauka
poprawnego wymawiania wyrazów,
ale też nauka techniki oddychania.
Uczestnicy warsztatów pracowali też nad ruchem scenicznym. W
ramach projektu dzieci i młodzież
miały okołoteatralne zajęcia. Warsztaty literackie, muzyczne i plastyczne
miały nie tylko na celu ogólne rozszerzenie wiedzy uczestników. Ich
zadaniem było też przygotowanie
muzyki i scenografii do spektaklu.
Tajemnice
prawdziwego teatru
młodzi ludzie mieli szansę odkryć
w trakcie wizyty w łomżyńskim Teatrze Lalki i Aktora, gdzie obejrzały spektakl i „zajrzały” za kulisy.
Projekt zakończy się uroczystą
premierą dwóch spektakli w wykonaniu gimnazjalistów i uczniów
szkół podstawowych. Zapraszamy
21 września do świetlicy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Lachowie.

Kolonie w górach
S
taraniem Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle grupa 30 osób z naszej gminy mogła skorzystać z letniego wypoczynku w Tatrach. Pobyt był
dofinansowany przez KRUS i każde
dziecko, rolnika mogło z niego skorzystać – zgłosiło się tylko 30 osób.
Atrakcji podczas kolonii nie zabrakło: były częste wycieczki w
góry, ciekawe zabawy, spotkania z
góralami. Te 12 dni w Białym Dunajcu bardzo szybko minęło ale
wspomnienia pozostaną na długo.
Zapraszamy na nasz profil na facebook gdzie zawsze można znaleźć
informacje na temat aktualnych
wydarzeń i zaproszenia na kolejne.
Nie brakuje również zdjęć ;-)
http://www.facebook.com/#!/centrumkultury.kolno

Marcin Sekściński
dyrektor CKGK
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Badacze zachwyceni naszą gościnnością
Na przełomie czerwca i
lipca w Zabielu i Kolnie
można było spotkać grupę
studentów i pracowników
Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzili oni badania
etnograficzne wśród mieszkańców gminy.
tnografia kojarzy się
głównie z tradycyjnymi
zwyczajami,
ale
młodych badaczy interesowały również całkiem
nowe zjawiska, charakterystyczne dla tego terenu.
Margarit
Harutyunyan i Magdalena Karpińska
były zainteresowane sztuką ludową i rzemieślnictwem, religijnością, ale
również historiami przedmiotów,
pamiątek
rodzinnych.
Karol Górski prowadził wywiady głównie na temat uczestnictwa
w kulturze młodych ludzi, jak również o tym, jak współcześnie rozumie się granicę regionalną pomiędzy „Kurpiami” i „Szlachtą”.
Opiekun grupy Piotr Cichocki roz-

E

mawiał o przekazie międzypokoleniowym, a w szczególności twórczości
muzycznej młodych i starszych generacji.
Cała grupa była zachwycona sympatycznym przyjęciem, zainteresowaniem, gościnnością i otwartością ludzi, których spotkali na swojej drodze.
Wszystkim osobom, które pomaga-

ły na różne sposoby podczas pobytu
etnografów, a było ich niezwykle
wiele, przekazują oni najserdeczniejsze podziękowania i pozdrowienia.
Już teraz chcą zapowiedzieć powrót
na jesieni tego roku w celu kontynuacji badań.

tekst i zdjęcie Piotr Cichocki
Na zdjęciu panie etnografki z członkiniami
zespołu „Zabielanki”

Akademia Orange w bibliotece
G

minna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem wzorem lat ubiegłych otrzymała dotację w wysokości 2 685,90 zł na pokrycie kosztów
poniesionych za Internet. Głównym
celem darowizny jest edukacja oraz
popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, w szczególności zapewnienie
dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówkach,
a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze
edukacyjnym w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 6 sierpni9a 2012 r. .
W ramach dotacji odbyły się
również warsztaty informatyczne dla użytkowników biblioteki z
zakresu bezpiecznego
korzystania z Internetu, wykorzystania komunikatorów internetowych typu
Skype, GG, Facebook, przeglądar-

ki internetowe. Z dotacji zakupiliśmy także program antywirusowy.
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Wakacje pełne wrażeń!

Uczestnicy półkolonii w trakcie rejsu statkiem

Około 180 dzieci mogło ciekawe
spędzić wakacyjne dni na koloniach, półkoloniach lub na zajęciach zorganizowanych przez nasze instytucje kultury: Centrum
Kultury Gminy Kolno i Gminną
Bibliotekę Publiczną w Czerwonem oraz dzięki zaangażowaniu
Stowarzyszenia na Rzecz rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
d początku wakacji w CKGK
w Koźle można było bawić się
i uczyć ciekawych rzeczy na półkoloniach. Uczestników tych zajęć
odwiedzili m.in. policjanci z KPP
w Kolnie, by mówić o bezpiecznym letnim wypoczynku, były zabawy plastyczne, ruch na świeżym
powietrzu, ale też wspólne przygotowywanie kanapek na śniadanie.
Na początku wakacji odbyły się

O

Uczestnicy półkolonii na wycieczce w Galindii

dwutygodniowe wyjazdowe kolonie w
Augustowie finansowane przez wójta
gminy Kolno z Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2012 rok, a zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
Przez cały sierpień trwały 2
dwutygodniowe turnusy półkolonii
finansowanych z KRUS dla dzieci
rolników, organizatorem był Związek
Młodzieży Wiejskiej, a w naszej gminie realizowała je GBP w Czerwonem
z CKGK. Opieką były objęte dzieci z
miejscowości Borkowo, Czerwone,
Górszczyzna, Wincenta w sumie ok.
80 dzieci.
Zajęcia odbywały się w CKGK w
Koźle, w świetlicy w Borkowie i w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem prowadzone były przez

wykwalifikowaną kadrę przez 3 tyg.
przeplatane wycieczkami na Mazury,
pierwsza do Kadzidłowa i Rucianego
Nidy (rejs statkiem po jez. Nidzkim), a na
drugą wycieczkę dzieci pojechały do
kina Wrzos na film „Dziki Mustang” i
na plac zabaw. Trzecią wycieczkę zorganizowaliśmy do Galindii i ponownie
odbył się rejs statkiem po jez. Nidzkim. Wyprawki szkolne otrzymały
dzieci z I turnusu półkolonii, ponieważ dopłacały po 50 zł.
Tradycyjnie już wakacyjną wycieczkę dla swoich najmłodszych
czytelników zorganizowała Gminna
Biblioteka Publiczna. Pod koniec lipca 40 - osobowa grupa wyjechała nad
jezioro Śniardwy. do miejscowości
Nowe Guty. Największą atrakcją okazał się rowerek wodny ze zjeżdżalnią.
Już dziś zapraszamy na kolejne wakacyjne atrakcje!

Uczestnicy półkolonii w Centrum Kultury Gminy Kolno
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Obóz sportowo-wojskowy w Koźle
W drugiej dekadzie lipca uczestnicy projektu „Szlakiem wydarzeń historycznych” zorganizowali obóz sportowo-wojskowy
w bazie harcerskiej w Koźle.
bozowaliśmy wspólnie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej
„Narew”. Zostaliśmy całkowicie
zaabsorbowani
ich
opowieściami o historii naszych terenów, a
także prezentacją umundurowania żołnierzy polskich i niemiec-

O

kich z okresu II wojny światowej.
Następne dni przyniosły kolejne
atrakcje. Panowie z grupy „Narew”
uczyli nas posługiwać się mapą i
kompasem, strzelać z wiatrówki i rzucać granatem. Nie są to umiejętności
łatwe do opanowania, o czym mogliśmy się przekonać na własnej skórze.
Chociaż aura nie sprzyjała biwakowaniu, bo było zimno i deszczowo, to
jednak żywiołowa, pełna temperamentu i zgrana grupa bawiła się doskonale.
Z dala od zgiełku i harmideru, po-

Spływ Krutynią
W

drugiej dekadzie lipca uczestnicy
projektu
„Szlakiem
wydarzeń historycznych” zorganizowali obóz sportowo-wojskowy w bazie harcerskiej w Koźle.
Obozowaliśmy wspólnie z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Narew”.
Zostaliśmy całkowicie zaabsorbowani ich opowieściami o historii naszych terenów, a także prezentacją
umundurowania żołnierzy polskich i
niemieckich z okresu II wojny światowej. Następne dni przyniosły kolejne atrakcje. Panowie z grupy „Narew” uczyli nas posługiwać się mapą
i kompasem, strzelać z wiatrówki i
rzucać granatem. Nie są to umiejętności łatwe do opanowania, o czym
mogliśmy się przekonać na własnej
skórze. Chociaż aura nie sprzyjała
biwakowaniu, bo było zimno i deszczowo, to jednak żywiołowa, pełna

temperamentu i zgrana grupa bawiła
się doskonale. Z dala od zgiełku i harmideru, pośród szumu starych sosen
i śpiewu ptaków, czas mijał zupełnie
inaczej. Wypełniony był ciekawymi

śród szumu starych
sosen i śpiewu ptaków, czas mijał zupełnie inaczej.
Wypełniony był
ciekawymi zajęciami, wspólnym
przygotowywaniem posiłków, grillowaniem i inspirującymi rozmowami
do późnej nocy.
Dominika
Kalinowska

zajęciami, wspólnym przygotowywaniem posiłków, grillowaniem i inspirującymi rozmowami do późnej nocy.
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kolno
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo;
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XV/71//11 Rady Gminy Kolno z dnia
30 grudnia 2011 r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Borkowo przyjętego
Uchwałą Nr IV/11/07 Rady Gminy Kolno z dnia 23 stycznia 2007 r.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniach od 20.09.2012
r. do 19.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr
214, w godz. 8.00 - 15.00.
Dla tej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odstąpiono od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno ul. Wojska
Polskiego 20, pokój nr 214, o godz. 10.00
Zgodnie z art. 18 ptk 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kolno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2012 r.
								

Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Kolno
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 24.08.2012 r. do dnia 13.09.2012 r. wywieszone będą wykazy nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Niniejsze wykazy zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysów wsi Obiedzino i Zaskrodzie.
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