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Sprawozdanie z działalności
Ogromne dynie z Zabiela Zakaleń
>> str. 4

Otwarcie remizy w Wykowie
>> str.7

Sprawozdanie z działalności Wójta Tadeusza Klamy za okres od 28
września do 29 października 2012 r. :
W okresie od ostatniej sesji wójt wydał
cztery zarządzenia, które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na dyrektora
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu
- odwołania dyrektora Centrum Kultury
Gminy Kolno
- przeprowadzenia kontroli podatkowej w
zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od
środków transportowych
Ponadto wójt poinformował, że w okresie między sesjami:

Ciekawy projekt w Czerwonem

		

>> str.8

Mistrzostwa Taekwondo w Zabielu

- do Krainy Mlekiem Płynącej złożył
wniosek o dofinansowanie z działania „LEADER +” organizacji Dożynek
Gminnych w Zabielu w 2013 roku.
- złożył trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dokonanie płatności ostatecznych ze środków UE na rozbudowę i
nadbudowę ośrodków kultury w Zabielu
i Lachowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
- dokonałem odbioru technicznego świetlicy i remizy OSP w Wykowie

- cały czas trwają prace nad przygotowaniem projektu budżetu Gminy na 2013 r.
- w Urzędzie Gminy Kolno przeprowadzona została kontrola UKS dotycząca
przetargów i raport pokontrolny nie zawiera żadnych zastrzeżeń
- Zabiele otrzymało nagrodę w pierwszej edycji konkursu „Piękna i estetyczna
podlaska wieś” zorganizowanego przez
PODR w Szepietowie. Na ręce sołtysa
Zabiela składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom, a w szczególności paniom z koła gospodyń z panią
Ireną Pisiak na czele, za to, że godnie reprezentowali gminę Kolno.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej
i Redakcji Dziennika Urzędowego.

STYPENDYSTKI

>> str. 18

bsolwentki
Gimnazjum
w
Zabielu:
Natalia
Kozłowska i Natalia Remiszewska znalazły się w gronie stypendystów!
Decyzję o przyznaniu stypendiów w
ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012” Zarząd Województwa Podlaskiego podjął
23.10.2012. To wsparcie młodzieży szczególnie uzdolnionej szkół gimnazjalnych i

A

Zspół interdyscyplinarny

		
>> str.19

Fot. na okładce S. Nicewicz

ponadgimnazjalnych w regionie, zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych. W tym roku wpłynęło 619
wniosków, a przyznano 200 stypendiów.
Już po raz drugi wśród stypendystów
znalazły się absolwentki ZSS w Zabielu.
Dziewczynom serdecznie gratulujemy
i mamy nadzieję, że wsparcie finansowe
pozwoli rozwijać pasje i zainteresowania
uczennic.
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Będzie jedna opłata za wszystkie
oddane śmieci z nieruchomości
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno!
Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w
życie ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U.
2011 Nr 152, poz. 897). Nastąpiły
rewolucyjne zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Gmina
będzie zarządzać odpadami komunalnymi, a mieszkańcy będą ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami. Przepisy dyscyplinują do
selektywnego zbierania odpadów.
owy system zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 r. , wówczas
wejdą w życie uchwały rady gminy:
o wyborze metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wysokości stawki,
o terminie częstotliwości i trybie
uiszczania opłaty od mieszkańców,
wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców,
o sposobie i zakresie świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości
Gmina zacznie pobierać opłatę od właścicieli nieruchomości
– jedną stawkę za wszystkie oddane odpady z nieruchomości.
Należy zauważyć, że w nowym sys-

N

temie ponoszona opłata nie będzie stanowiła opłaty za pojemnik, a za wszystkie oddane odpady z nieruchomości.
STARY SYSTEM → OPŁATA ZA
WIELKOŚĆ POJEMNIKA
NOWY SYSTEM ( od 1 lipca
2013r.) → JEDNA OPŁATA ZA
WSZYSTKIE ODDANE ODPADY
Zgodnie z przepisami pojemniki do zbierania odpadów zapewnia
właściciel
nieruchomości i dostosowuje jego pojemność
do ilości oddawanych odpadów.
Pojemniki można zakupić nowe, odkupić używane od przedsiębiorcy, który
aktualnie odbiera odpady, bądź dzierżawić od przedsiębiorcy, który będzie
odbierał odpady w nowym systemie.
Aby racjonalnie rozłożyć koszty i zapobiec kumulacji wydatków związanych z wprowadzeniem nowego systemu należy już
zastanowić się nad zabezpieczeniem sobie takich pojemników.
Przedsiębiorca, który będzie odbierał odpady komunalne zostanie
wybrany w drodze przetargu, aby
zapewnić najniższą cenę usługi.
Wszystkie odpady zmieszane i
wyselekcjonowane zostaną dostarczone do Regionalnej Instalacji
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Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii gm. Miastkowo.
Gorąca prośba do wszystkich
mieszkańców Naszej Gminy!
Od stycznia 2013 r. rozpocznie się informowanie o wprowadzaniu nowego
systemu. Informacje będą dotyczyły:
konieczności
złożenia
deklaracji,
sposobie
jej
wypełniania, terminie i miejscu złożenia,
opłaty za gospodarowanie odpadami, o terminie, częstotliwości i trybie jej uiszczania,
wprowadzenia modelu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
funkcjonowania całego nowego systemu oraz praw i obowiązków mieszkańców i gminy zgodnie z ustawą.
Informacje będą przekazywane w
Gazecie Gminnej, na stronie internetowej gminy, w ogłoszeniach przekazywanych przez sołtysów i radnych
gminy Kolno oraz w urzędzie gminy
pokój 216 tel. 86 278-91-35 .
Proszę o zainteresowanie i współpracę!

Joanna Gromadzka,
inspektor na stanowisku ds. gospodarki
odpadami i ochrony środowiska
Na zdj. radni i sołtysi z tą tematyką zapoznawali się na ostatniej sesji wyjazdowej w
zakładzie Czartorii, gdzie na wszelkie pytania odpowiadał kierownik . więcej zdjęć na
stronie www.gminakolno.pl
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Piękne i estetyczne Zabiele z nagrodą!
Zabiele znalazło się w gronie pięciu wsi nagrodzonych w pierwszej
edycji konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś” organizowanego przez Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Konkurs podsumowano 14
października w trakcie XIX Jesiennych Targów Ogrodniczych.
ierwszym etapem konkursu było
seminarium szkoleniowe z zakresu prawidłowego zagospodarowania terenów wiejskich oraz poprawy
stanu estetycznego wsi . W drugim
etapie - od maja do lipca mieszkańcy
miejscowości zgłoszonych do konkursu przygotowywali się do walki o
tytuł pięknych i estetycznych. Każda
z nich otrzymała po 300 złotych na
nasadzenia, dzięki którym wsie miały być jeszcze piękniejsze. W Zabielu zdecydowano, że nowe nasadzenia pojawią się w otoczeniu Zespołu
Szkół Samorządowych. W porozumieniu z dyrekcją szkoły mieszkańcy
zaplanowali jak mają wyglądać rabaty, wspólnie zrobiono zakupy i od
kliku miesięcy można podziwiać jak
ładnie zieleń komponuje się z nowym

P

parkingiem i przebudowanym wejściem do szkoły. Celem konkursu
była popularyzacja dobrych praktyk
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Komisja oceniająca wizytując
poszczególne miejscowości (14 z województwa podlaskiego) oceniała też
m.in. oznakowanie miejscowości, czy
stan budynków i miejsc użyteczności

publicznej.
Obok Zabiela na nagrodę zapracowały miejscowości Patoki, gmina
Brańsk, powiat bielski, Stary Folwark, gmina Suwałki, powiat suwalski, Oszkinie, gmina Puńsk, powiat
sejneński i Kruszyn, gmina Krypno,
powiat moniecki. Wszystkim gratulujemy!

Siedem ogromnych dyń
an Rafał Piwowarski z Zabiela Zakaleń dynie posadził
po raz pierwszy. Tym większe
zdumienie i radość, że w jego
ogrodzie wyrosły aż takie okazy!
Dynia to warzywo, które jest bardzo smaczne i wartościowe. Jest doskonałym źródłem składników mineralnych: potasu, żelaza, magnezu i fosforu. Działa odkwaszająco
na organizm. Jest niskokaloryczna
i bogata w beta karoten (prowitaminę A). Ma jadalne kwiaty i pestki, które są bogatym źródłem cynku, kory obok żelaza jest drugim
co do ważności mikroelementem
obecnym w ludzkim organizmie.
Największa z dyń Państwa Piwowarskich ważyła około 50 kilogramów. Na zdjęciu obok siedzi
na nich syn Państwa Piwowarskich i dopiero widać, jak są duże!

P
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Gminne obchody Święta Niepodległości
Mszą św. w intencji Ojczyzny
rozpoczęły się Gminne Obchody
Narodowego Święta Niepodległości w Czerwonem, które w tym
roku po raz pierwszy odbyły się w
wyremontowanej remizie. W patriotycznej uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe gminy,
szkół i jednostek OSP oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy gminy.
ielka historia naszego narodu
to też historia naszej gminy,
historia rodzin stąd z Czerwonego, Lachowa, Zabiela, czy Borkowa
- podkreślał Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno - Walka na froncie,
zsyłka na Sybir, prześladowania, represje, śmierć za ojczyznę - w wielu
domach do dziś żywe są wspomnienia tych tragicznych doświadczeń.
Zachowanie pamięci o wszystkich,
dzięki którym dziś żyjemy w wolnej
Polsce, jest naszym obowiązkiem.
Po mszy św. przed uczestnikami
gminnych obchodów w specjalnym

W

programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Następnie
wszyscy zgromadzeni przeszli na plac
przy Gminnej Bibliotece Publicznej,

by przy położonym tuż obok pomniku „Ku Czci Obrońców Ojczyzny” złożyć wieńce i zapalić znicze.
O oprawę muzyczną całości uroczystości zadbał zespół „Czerwieniacy”.
Galeria zdjęć na www.gminakolno.pl

W 94. rocznicę odzyskania niepodległości
Dzisiaj wielka jest rocznica –
11 Listopada !
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa.
L. Wiszniewski
bchody 11 Listopada w bieżącym
roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie rozpoczęła poranną mszą świętą, po której uczniowie społeczności lokalnej przed-

O

stawili montaż słowno-muzyczny.
Następnie delegacja uczniów i nauczycieli udała się ze sztandarem
szkoły do Czerwonego, by uczestniczyć w gminnych uroczystościach.
Delegacje szkół i instytucji złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem.
Po południu wyróżnione w Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznych CARMEN PATRIUM uczennice klasy V i VI wystąpiły podczas
koncertu kończącego powiatowe ob-

WWW.GMINAKOLNO.PL W NOWEJ ODSŁONIE
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chody Święta Niepodległości - w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sporu.
12 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel upamiętniający 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.
Żyjąc w wolnym kraju, pamiętajmy o tym najważniejszym państwowym święcie, o tych, którzy polegli, byśmy mogli egzystować w niepodległej ojczyźnie.
SP Janowo
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Szkolenie dla mieszkańców Wincenty
Z inicjatywy Jadwigi Kołowajtys, radnej gminy Kolno grupa 20
mieszkańców Wincenty uczestniczyła w bezpłatnym szkoleniu
z zakresu wykorzystania komputera w gospodarstwie rolnym.
Firma szkoleniowa do przeprowadzenia zajęć wynajęła salę w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
ajęcia odbywały się przez dwa
dni - 9 i 10 listopada br. Każdy uczestnik miał do dyspozycji laptopa, otrzymał też komplet materiałów szkoleniowych.
Szkolenie „Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym w woj. podlaskim”
obejmowało dwanaście godzin nauki.
Szkolenie współfinansowane było ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania „Szkolenia zawodowe dla
osób zatrudnionych w rolnictwie i
leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Szkolenia prowadzone są przez

Z

specjalistów
z
Biura
doradczo - szkoleniowego „Aplikon”
z
wysokiego
Mazowieckiego.
Grupa z Wincenty jest kolejną
grupą mieszkańców naszej gminy,

którzy skorzystali z tego szkolenia.
Jak zapowiada pani Jadwiga Kołowajtys, jeśli tylko pojawi się okazja,
grupa chętnie skorzysta z kolejnych
szkoleń.

Ciekawa lekcja historii w Kościele
D
ata 11 listopada 1918 roku jest
jedną z najważniejszych w
dziejach narodu polskiego. Po 123
latach niewoli, wykorzystując sprzyjające okoliczności, nasz kraj znów
wolny pojawił się na mapie Europy, a społeczeństwo polskie ujarzmiane dotąd przez zaborców, cieszyło się tak upragnioną wolnością.
Zgodnie z tradycją w tym dniu w całym kraju odbywają się uroczystości

upamiętniające rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Również
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie odbyła się uroczysta
akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Pieczę nad przygotowaniem widowiska słowno-muzycznego i jego przebiegiem sprawował
Pan Adam Grzymała - nauczyciel historii, a oprawę muzyczną opracował
Pan Grzegorz Jakubowski – nauczyciel muzyki.
W tym
roku uczniowie naszej
szkoły
ze
swoim programem artystycznym
zaprezentowali się
w Kościele
parafialnym
pod wezwaniem Zwiastowania
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Najświętszej Marii Panny w Lachowie. Przygotowane widowisko
przypominało kręte drogi Polaków
do niepodległości w czasie 123 lat
niewoli, począwszy od 1772 roku,
przez walki powstańcze XIX wieku
aż po upragniony dzień 11 listopada
1918 roku. Niepowtarzalna atmosfera
i wystrój świątyni, wspaniała oprawa
muzyczna Pana Marka Wądołowskiego i piękna narracja przeplatana
cudownym śpiewem piosenek patriotycznych przez uczennice z klasy
piątej i szóstej w pełni oddały atmosferę tamtych wydarzeń. Po występie
ksiądz proboszcz Krzysztof Malinowski podziękował młodym aktorkom za bardzo ciekawą lekcję historii.
Po mszy świętej delegacja naszych
uczniów i parafianie z księdzem
proboszczem udali się na cmentarz pod pomnik upamiętniający
„ Ofiary Walk o Niepodległość w
XX wieku”, by oddać hołd poległym za wolność naszej Ojczyzny.
Adam Grzymała
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Radość z wyremontowanej remizy
Mieszkańcy Wykowa, z sołtysem
Stefanem Wykowskim i strażakami
ochotnikami na czele zorganizowali wyjątkową uroczystość z okazji
otwarcia wyremontowanej remizy.
rzed gośćmi zaprezentowały się
dzieci z Wykowa. Niespodziankę
przygotowały również nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie z panią dyrektor Ewą Romatowską na czele. Skecz o wiejskim
zebraniu mówiony gwarą kurpiowską
rozbawił wszystkich!
Otwarcie remizy to okazja do gratulacji i podziękowań. W imieniu
mieszkańców przemówił pan Ireneusz Romatowski.
- Dzisiejszy dzień jest dla nas radosny
i świąteczny, ponieważ cieszymy się
z otwarcia świetlicy - mówił. -Trzeba
dodać, że nie tylko remiza jest odnowiona, ale również garaż samochodu
strażackiego.
Podziękowania usłyszeli m.in. wójt
Tadeusz Klama, Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady gminy Kolno,
komendant Antoni Lewandowski,
Stefan Wykowski, sołtys Wykowa
oraz radny Sławomir Przytuła.
Pan sołtys Stefan Wykowski odebrał za to gratulacje i upominki z rąk
Henryka Dudy, starosty kolneńskiego oraz Roberta Nadary i Józefa Wiśniewskiego.

P

Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Podziękowania sponsorom
Organizatorzy dziękują za
wsparcie okazane przy organizacji uroczystości z okazji otwarcia
remizy w Wykowie:
* firmie Sowul&Sowul
*Bankowi Spółdzielczemu w
Kolnie i panu prezesowi Krzysztofowi Kajko
* panu Krzysztofowi Ramotowskiemu

* panu Alfredowi Święczkowskiemu
* panu Romanowi Duda
* panu Bogdanowi Bikowskiemu
* panu Józefowi Wiśniewskiemu
* panu Adamowi Truszkowskiemu
* panu Robertowi Nadara
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że uroczystość
miała taki wymiar i charakter.

Mamy Mistrza Ortografii 2012 !
W

jubileuszowej X edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii 2012” I
miejsce zdobyła Patrycja Paliwoda
ze Szkoły Podstawowej w Borkowie.
Na zdj. obok odbiera nagrodę z rąk
pani Marii Czyż, nauczycielki języka polskiego ze Szkoły Podstawowej
w Lemanie - organizatora konkursu.
W tym roku uczestnikami konkursu
byli uczniowie klas IV-VI z 19 szkół
z powiatu kolneńskiego. Wyróżnienia
otrzymali m.in.: Julia Truszkowska,
Milena Filipkowska i Paweł Wszeborowski z SP Lachowo, Natalia
Olszak i Klaudia Pianka z SP Janowo oraz Paulina Wyrwas z SP Wykowo. Jednym z fundatorów nagród
w konkursie był Wójt Gminy Kolno.

fot. arch.. organizatora
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„Wiedeń 1683 - 2013”

Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonem i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” zrealizują
projekt „Wiedeń 1683 - 2013”.
rupa uczniów z klas IV - VI od
12 września 2012 do 12 września 2013 będzie poznawała historię
Bitwy Wiedeńskiej. Młodzi ludzie
zastanowią się nad jej przyczynami, skutkami i postarają się ocenić
to wydarzenie. Będą uczyli się samodzielnego interpretowania źródeł
historycznych. Poznają postać Króla Jana III Sobieskiego. Zapoznają

G

się również z uzbrojeniem, formacjami wojska polskiego i tureckiego, oraz zachodnioeuropejskiego
w XVII wieku. Na podstawie opracowań dostępnych w GBP stworzą teksty informacyjne związane z
tymi historycznymi wydarzeniami.
Uczniowie już pracowali nad zrekonstruowaniem uzbrojenia z tamtych czasów. W planach jest oglądanie filmu „Odsiecz Wiedeńska”,
spotkania w Bibliotece, konkurs wiedzy i plastyczny . Uczniowie samodzielnie przygotują makietę Bitwy
pod Wiedniem oraz multimedialna
prezentację i gazetkę. Efekty ich pracy poznamy na podsumowaniu projektu we wrześniu przyszłego roku.

Projekt
U

czniowie klasy I Gimnazjum w
Glinkach biorą udział w projekcie „Etnolog- zaloguj się na ludowo !”.
Ma on na celu połączyć odkrywanie
kultury tradycyjnej, ludowej, folkloru
i dziedzictwa z poznawaniem i wykorzystywaniem nowych mediów, takich
jak: Internet, fotografia i film cyfrowy, blog, prezentacja multimedialna.
Działania projektowe rozpoczęto poprzez zorganizowanie wystawy prac
Marcina Mazurowskiego – „Ginące
zawody”. Stało się to dzięki uprzejmości Marcina Sekścińskiego, dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno.
Wcześniej prace Marcina Mazurowskiego można było oglądać w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno
w Zabielu, gdzie w październiku z
udziałem fotografa odbył się wernisaż. Marcin Mazurowski pochodzi
z Łomży, obecnie mieszka na Śląsku.
W Zabielu zaprezentował zdjęcia z
cyklu „Ginące zawody”, a w Łomży
„Akt”.

Funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą
J

ak co roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w
Kolnie przeprowadzili pogadankę z
młodzieżą Gimnazjum w Glinkach o

odpowiedzialności nieletnich i konsekwencji zachowań agresywnych.
Policjanci przypomnieli, że do takich zachowań należą: pobicia, wymuszenia, groźby karalne,
wagary, naganne zachowanie w stosunku do rówieśników i personelu szkoły,
znieważanie nauczycieli,
zachowania
stwarzające
zagrożenie dla zdrowia i
życia innych, fałszowania
dokumentów (legitymacji
szkolnych, ocen w dzienniku i podpisów rodziców),
niszczenia mienia szkol-
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nego i mienia innych osób i rozprowadzania narkotyków w szkołach.
W Gimnazjum w Glinkach regularnie odbywają się prelekcje pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związane z podnoszeniem bezpieczeństwa młodzieży zwłaszcza z terenów wiejskich.
Porusza się na nich tematy dotyczące zagrożeń wynikających z obsługiwania przez nieletnich niebezpiecznych maszyn i urządzeń rolniczych.
Działania te spotykają się z dużą aprobatą i poparciem ze strony lokalnego
społeczeństwa i społeczności szkolnej.
Iwona Korzep
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Raz na ludowo!
12 października uczniowie gimnazjum w Zabielu postanowili
uczcić Dzień Edukacji Narodowej, wymykając się nieco ogólnie przyjętym konwencjom dotyczącym obchodów tego święta.

P

rzedstawienie
dedykowane
wszystkim pracownikom szkoły, zaproszonym gościom – Wójtowi Gminy Kolno – Tadeuszowi
Klamie, Dyrektorowi ZOPO Józefowi Wiśniewskiemu oraz radnym
i rodzicom – nosiło bowiem tytuł:
„Pedagogom na ludowo” i odwoływało się do folkloru góralskiego.
Przygotowano go w ramach szkolnego projektu edukacyjnego, którego uczestnikami byli uczniowie klas
drugich. Jako osoby wspierające w
przedstawieniu wzięli udział także gimnazjaliści z klas pierwszych i
trzecich. Opiekunkami projektu były
nauczycielki: Ewa Kiełczewska,
Aneta Zyskowska i Elżbieta Kalata.
W
spektaklu
wykorzystano
wszystkim znane pieśni „spod samiuśkich Tater”: „Popod turnie,
popod lasy”’ czy „Zasiali górale”.
Nie zabrakło jednak też współczesnych hitów nawiązujących się do
góralskiej sztuki ludowej, takich jak

„Bo jo cie kochom” zespołu De Press
czy przepięknie wykonanej przez jedną z uczennic piosenki Golec uOrkiestra - „Tańcz, nie żałuj podłogi!”.
W scenariuszu ujęto również fragment „Filozofii po góralsku” Józefa
Tischnera. Było „i do śmichu i do
tańca”, jak powiedziała prowadząca
przedstawienie żywiołowa góralka.
Uczniowie świetnie prezentowali się na szkolnej scenie w strojach
wypożyczonych im m.in. przez lu-

W świecie nauki i królów
Z

teraźniejszości i przyszłości
w przeszłość” - tak można
zatytułować wycieczkę do Warszawy, która odbyła się 7 listopada 2012 roku. Do jej udziału
zaprosiła nas Szkoła Podstawowa w Czerwonem. W programie
były dwa punkty - Centrum Nauki Kopernik i Zamek Królewski.
Centrum Kopernik to fantastycznie zorganizowany otwarty
dla wszystkich bez względu na
wiek - nowoczesny dom eksperymentowania. To takie nowoczesne laboratorium żyjące na 4
tys. m2. Składa się z pięciu galerii.
Tu eksperymentowaliśmy na własną rękę: dotykając, oglądając i słuchając. Tu w prosty sposób odkrywaliśmy ciekawostki przyrody. Dociekaliśmy, jak powstawał świat. Kim

jesteśmy, skąd pochodzimy i dokąd
zmierzamy. Bawiąc się grupowo i indywidualnie eksperymentowaliśmy
wynalazkami, które zmieniają świat.
Nauka nie jest ani trudna ani nudna - stwierdziły dzieci po ponad
dwugo-dzinnym pobycie w Centrum
- jest ciekawa, niezwykła, czarodziejgazeta gminna nr 10 (55) listopad 2012

dowy zespół „Zabielanki”, „Czerwieniacy” i Kolneński Dom Kultury.
Na koniec złożyli gościom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły
serdeczne życzenia, z serca zaś ofiarowali kwiaty i podhalańskie oscypki. Bo choć na scenie było gwarno,
kolorowo i, jak to u górali zwykle
bywa, również głośno, nie zapomniano o uhonorowaniu tych, którzy tego dnia byli najważniejsi! Hej!

Elżbieta Kalata,
nauczycielka ZSS w Zabielu

ska, po prostu SUPER!!! A potem
wkroczyliśmy w świat jak z bajki,
świat królów, niezwykłych obrazów, pięknych komnat, ogromnych
luster, niezwykłych wydarzeń z
historii naszego kraju. Opowieści
przewodnika i sam Zamek Królewski wywarł na nas ogromne wrażenie. Do domu wracaliśmy zmęczeni ale pełni wrażeń. Na pytanie naszego przewodnika - Podobało się?
A może zawrócimy? - padła jedna
gromka odpowiedź - TAAK!!!!!!!!!
Serdeczne podziękowania za zaproszenie do wspólnego wyjazdu dla organizatorów ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem – w imieniu uczestników
ze Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie.
B.Fabiszewska

Galeria zdjęć na stronie www.spborkowo.pl
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Warto czytać i recytować poezję!
Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała Konkurs Recytatorski
„Jesień w poezji”. W eliminacjach
gminnych, które odbyły się 6 listopada, udział wzięło 54 recytatorów.
rganizatorzy konkursu uważają, że na tym etapie każdy recytator zasługuje na uznanie, stąd
pamiątkowy dyplom dla wszystkich
uczestników konkursu. Jednak zadaniem jury w składzie: Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, Jadwiga Kołowajtys, radna gminy Kolno
i Kazimierz Koter, przewodniczący
komisji konkursowej, było wytypowanie 15 najlepszych recytatorów
w trzech kategoriach wiekowych.
Po burzliwych obradach zdecydowano, że w grupie najmłodszych (do
lat sześciu) najlepszymi recytatorami
okazali się:
I miejsce - Julia Wyka - SP Lachowo
II miejsce - Marcin Panasiuk - SP Janowo
III miejsce - Kornelia Jermacz - SP
Czerwone
Wyróżnienia - Justyna Konstanty i
Weronika Nerko - SP Czerwone
W grupie uczniów klas I-III:
I miejsce - Wiktoria Jermacz - SP
Czerwone
II miejsce - Julia Filipkowska - SP Lachowo
III miejsce - Diana Fiertek - SP Wykowo
Wyróżnienia - Sylwia Korzep i Julia

O

Marchewka - SP Janowo
W grupie uczniów klas IV-VI:
I miejsce - Marcin Nerko - SP Czerwone
II miejsce - Weronika Sielawa - SP
Borkowo
III miejsce - Anna Malinowska - SP
Wykowo
Wyróżnienia - Katarzyna Górska - SP
Lachowo i Karolina Wiszowata - SP
Janowo
W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie
i Zabielu. Nauczyciele przygotowujący recytatorów do konkursu otrzymali

od organizatorów dyplom z podziękowaniami.
Miłą niespodziankę - słodki lizak
dla każdego dziecka - przygotowała
pani Jadwiga Kołowajtys.
Nagrody książkowe dla najlepszych
recytatorów to nagroda ufundowana z
pieniędzy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012.
6 listopada Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem, poza recytatorami i nauczycielami, gościła
również rodziców recytatorów, oraz
pana Józefa Wiśniewskiego, dyrektora ZOPO, któremu organizatorzy
konkursu dziękują za zorganizowanie
dowozu uczestników konkursu.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

WYJAŚNIENIE
W artykule pt. „W Wincencie dzieje się dużo dobrego” z
nr 9 (54) Gazety Gminnej błędnie podałem, że zebrani goście
bawili się przy muzyce DJ Huberta Zielińskiego, ponieważ DJ
na tym spotkaniu był Grzegorz
Jokisz. Obu panów i Czytelników za pomyłkę przepraszam.
Marcin P. Sekściński
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Akademia Przedszkolaka

Sukces!

bieżącym roku szkolnym po raz
drugi przedszkolaki ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie wspólnie
z dziećmi z oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie rozpoczęły
zajęcia w 3. edycji Akademii Przedszkolaka organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży. Podczas inauguracji nowego roku akademickiego w dn. 07.11.2012 r. dzieciaki miały możliwość zaprezentowania

abielanki, na V Festiwalu Pieśni
Maryjnej w Wąsewie zaśpiewały
utwór „Błękitne rozwińmy sztandary”
i zdobyły pierwsze miejsce w kategorii zespołów powyżej lat 16. Na festiwalu zaprezentowało się wysłuchało
13 solistów, 12 zespołów i 3 chóry.
Nagroda dla naszego zespołu to
ogromne wyróżnienie. Trzeba dodać, że przedowniczącym jury był
ks.
Kazimierz Ostrowski, profesor muzyki.
Członkowie komisji
oceniając występujących brali pod
uwagę: dobór repertuaru, emisję głosu i ogólne wrażenie artystyczne.
Członkiniom zespołu
„Zabielanki” serdecznie gratulujemy wyśpiewanego pierwszego miejsca!

Z

W

się w formie piosnek, wierszy i tańca
na forum auli PWSIP. Następnie rektor PWSIP dr hab. Robert Charmas
pasował każdego przedszkolaka rektorskim berłem na studenta. Wszystkie dzieci były pod wielkim wrażaniem miejsca w którym się znajdowały. Planowane w bieżącym roku
szkolnym tematy zajęć w ramach
Akademii Przedszkolaka w naukowy,
a jednocześnie przystępny sposób do
wieku uczestników wniosą dużo zabawy i nauki dla najmłodszych studentów.
SPJanowo

Spotkanie z tradycją

iedziba Centrum Kultury Gminy Kolno świetlica w Zabielu
25 października zabrzmiała wesołym śpiewem oraz napełniła się zapachem świeżo skrojonej kapusty.
Z inicjatywy Klubu Seniora zorganizowany został obrzęd kiszenia kapusty.
Ta idea ma na celu pokazanie szcze-

S

gólnie młodym ludziom, jak kiedyś
wyglądało życie na wsi, ile pracy i
trudu trzeba było włożyć w przygotowanie nawet najprostszych rzeczy.
Każda z pań przebrała się w tradycyjny strój i przy użyciu zwykłego
noża skroiła kilka główek kapusty,
w jej ubijaniu pomagali panowie.
gazeta gminna nr 10 (55) listopad 2012

Przy cięzkiej pracy można się też
dobrze bawić co udowodniły seniorki.
Po zakończonych pracach nastąpiła część rozrywkowa, podczas której
można było spróbować wypieków pań
z KGW w Zabielu oraz potańczyć.
CKGK
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Projekt - „Wielokulturowe Podlasie”
10 października 2012r. uczniowie
klas I-III Gimnazjum w Zabielu
wybrali się na wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu edukacyjnego pt. „Wielokulturowe
Podlasie”. Została ona dofinansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, za co serdecznie dziękujemy.
piekunki projektu to panie:
Agnieszka Chutkowska i Elżbieta Kalata. Jego uczestnicy zaś to
uczennice i uczniowie klas IIa i IIc.
W ramach projektu został przygotowany również plan wycieczki oraz
plakat ją reklamujący. Jedna z grup
wyszukała też informacje o obiektach
stanowiących cel wyjazdu. Informacje te były przekazywane gimnazjalistom w czasie postojów autokaru.
Pierwszym zwiedzanym obiektem
był meczet w Bohonikach, po którym
oprowadzała uczniów pani Eugenia
Radkiewicz – opiekunka świątyni.
Opowiadała też o historii i obyczajach polskich Tatarów. Uczniowie dowiedzieli się o tym, że to król Jan III
Sobieski za zasługi dla Rzeczypospolitej nadał im ziemię, m.in. Bohoniki
i położone nieopodal Kruszyniany.
Kolejnymi punktami programu było
zwiedzanie tatarskiego cmentarza oraz
podziwianie meczetu w Kruszynianach. Tutaj powitał uczniów kolejny
przewodnik, który z niezwykłym zaangażowaniem opisywał kulturę muzuł-

O

mańską. Mówił też, że Tatarzy nie czują się odrębnym narodem. Pielęgnują
swoją religię, jednak są Polakami.
Zwieńczeniem wizyty w Kruszynianach było kosztowanie tatarskich pierogów w bardzo gościnnej
„Tatarskiej Jurcie”, w której jakiś
czas temu jadł sam książę Karol.
Druga część wycieczki wiązała się
z poznawaniem kultury prawosławia. Dlatego gimnazjaliści odwiedzili Muzeum Ikon w Supraślu, w
którym znajdują się niezwykle cenne
ikony zarekwirowane przemytnikom
przez Urzędy Celne. Później zwiedzali położoną nieopodal, odbudowaną po II wojnie światowej - cerkiew.
Wycieczka się udała. Uczniowie nie
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tylko poznali swój region, ale także
spotkali ciekawych, miłych i serdecznych ludzi, którzy w interesujący sposób przekazywali im swoją wiedzę.
Mówi się, że ludzie na Podlasiu są
inni niż w pozostałych częściach Polski – bardziej otwarci, ciepli, gościnni.
Uczniowie mieli okazję tego doświadczyć. Poczuli też tchnienie historii,
a także zobaczyli, że inność wcale
nie jest zła i zupełnie obca. Dzięki
wycieczce będzie się im kojarzyć z
uśmiechniętymi i jakże swojskimi
mieszkańcami Kruszynian i Bohonik.

Elżbieta Kalata ZSS w Zabielu

na zdj. u góry mizar w Bohonikach,
na dole meczet w Kruszynianach i odtworzona tatarska jurta w „Tatarskiej Jurcie”
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Trzeci Kongres Bibliotek Publicznych
W dniach 11 -12 października odbył trzeci kongres bibliotek publicznych „Biblioteka z wizją”.
Do Warszawy przyjechało 400
bibliotekarzy z całej Polski. Przez
dwa dni bibliotekarze debatowali o wizji współczesnych bibliotek, uczestniczyli w warsztatach i
wymieniali się doświadczeniami.
ongres został objęty patronatem
Anny Komorowskiej, Małżonki
Prezydenta RP oraz Hanny Gronkiewicz –Waltz, Prezydenta m.st. Warszawy. Co roku organizuje go Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, prowadząca Program Rozwoju
Bibliotek. Tym razem był on okazją
do zaprezentowania „Biblioteki z
wizją” – modelu działania biblioteki publicznej w małej miejscowości.
Taka biblioteka to miejsce, w którym mieszkańcy mają szybki dostęp do
informacji i wiedzy ( m. in. dzięki nowoczesnym technologiom), bezpłatnie
korzystają z oferty kulturalnej, uczą
się i rozwijają swoje umiejętności.
To także miejsce spędzania wolnego czasu i przestrzeń dla integracji
społecznej, gdzie działają wspólnie i razem realizują ciekawe pomysły na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas
inauguracji kongresu
odbyła się debata na temat wartości, którymi kieruje się „Biblioteka
z wizją”, z udziałem m. in. Tomasza Makowskiego, Dyrektora Biblioteki Narodowej i Elżbiety Stefańczyk, Przewodniczącej Stowa-

K

Na zdj. od lewej Teresa Zajk, dyrektor GBP w Czerwonem, Wiesława Kłosińska, dyrektor BP Gminy Łomża i Danuta Kamińska, dyrektor BP Gminy Turośl

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Pierwszy dzień kongresu był okazją do spotkania Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek,
które skupia przedstawicieli świata nauki, kultury, sektora pozarządowego, gospodarki, polityki oraz
mediów. Pierwszego dnia poznaliśmy również zwyciężczynię konkursu stypendialnego im. Olgi Rok.
Zarówno pierwszego jak i następnego dnia uczestnicy mieli do wyboru
36 warsztatów – każdy z poruszanych
tematów będzie odpowiadać poszczególnym obszarom wizji biblioteki.
Warsztaty obejmowały 9 bloków
tematycznych : otwartość, integracja,
edukacja, współpraca, informacje,

argumenty w akcji, kultura, zespół, i
inspiracje.
Zaproszenie na kongres bibliotek
otrzymały wiodące i partnerskie biblioteki uczestniczące w Programie
Rozwoju Bibliotek, Gminę Kolno reprezentowała Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem jako biblioteka
wiodąca w PRB.
Trzeci, kolejny już kongres jest
ważnym wydarzeniem dla bibliotek i
bibliotekarzy w całym kraju. Daje on
możliwość wymiany doświadczeń,
można spotkać na nim ludzi zaangażowanych, kreatywnych, z pasją.
Udział w nim to niezmierzone źródło
inspiracji.
Teresa Zajk
dyrektor GBP w Czerwonem

Szkolne scenki z przymrużeniem oka
„ Przyśniło mi się wieczorem .., że byłem panem
dyrektorem”
Tymi słowami gimnazjaliści z Glinek rozpoczęli
apel z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uczniowie parodiowali zarówno nauczycieli, jak i samych siebie.
Z
przymrużeniem oka
przedstawili scenki z codziennego życie szkoły. W
czasie „lekcji na wesoło”
wszyscy pękali ze śmiechu,
a w trakcie monologu roz-

marzonego ucznia łzy
(śmiechu) ciurkiem płynęły nam po policzkach.
Na zakończenie apelu
uczniowie wręczyli pani
dyrektor szkoły olej, aby
w razie potrzeby było,
co dolewać bardziej odporniejszym na wiedzę
uczniom. Nie zabrakło
również kwiatów dla pracowników i nauczycieli
oraz szczerych życzeń.
Uczniowie Gimnazjum w
Glinkach
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Otrzęsiny w Hogwarcie
04 października Gimnazjum w
Zabielu na chwilę zamieniło Hogwart. To nie jest żart! Bowiem
uczniowie klas trzecich, wspólnie
z opiekunem SU, zorganizowali naszym pierwszakom prawdziwą szkołę magii i czarodziejstwa,
czyli „Otrzęsiny w Hogwarcie”.
rzygotowano wiele konkursów, w
których oczywiście musieli wykazać się uczniowie klas pierwszych.
Oprócz zabawy w atmosferę wkradła
się też nutka rywalizacji, gdyż obie
klasy chciały zdobyć tytuł zwycięzcy.
Zabawy było mnóstwo, m.in.: picie
mleka z popcornem, śpiew na drabinie, gwizdanie z bułką tartą w buzi
czy taniec z miotłą. Jednak najwięcej
śmiechu i „golizny” przyniosła konkurencja, w której zadaniem było ułożyć jak najdłuższy sznur z własnych
ubrań. Chłopcy przeszli samych siebie zdejmując coraz więcej swojej
garderoby a jakież było ich zdziwienie gdy okazało się że wygrywa klasa, która te ubrania jak najszybciej ponownie założy… Nie zabrakło pozytywnych emocji i zdrowego śmiechu.
Po podliczeniu punktów, okaza-

ło się, że zwycięzcą tegorocznych
otrzęsin jest kl. Ib. Zostało już więc
tylko wręczenie obiecanych nagrody, którą była Błyskawica (miotła).
Zarówno
nauczyciele
jaki
uczniowie bawili się znakomicie. Humor dopisywał wszystkim.
Po zakończeniu imprezy nadszedł
czas na dyskotekę, podczas której

uczniowie bawili się, aż do końca lekcji.
I tak dobiegł końca dzień wpisania klas pierwszych w poczet gimnazjalistów. Chociaż Harry Potter
musiał opuścić progi Gimnazjum w
Zabielu wszystkich pocieszał fakt,
że otrzęsiny odbędą się także z rok!
		
Agnieszka Chutkowska

ZSS w Zabielu

P

Będą się uczyć i oszczędzać
W

yjątkowy charakter miały uroczystości w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uczniowie klas pierwszych
złożyli ślubowanie, a dodatkowo
każdy z nich przystąpił do SKO.

Do społeczności szkolnej symbolicznie wprowadziła dzieci pani dyrektor Iwona Bielamowicz, natomiast
do świata finansów - Kazimierz Sokołowski, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Kolnie, z rąk którego na
dobry początek
uczniowie otrzymali zestaw gadżetów promocyjnych.
Szkoła Podstawowa
w
Czerwonem jest
jedną z kilku w
powiecie
kolneńskim, które
współpracują z
Bankiem Spółdzielczym i uczą
młode pokolenie
systematycznego oszczędzania.
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W Szkole Podsatwowej w Czerwonem ta nauka obejmuje zdecydowana
większość uczniów i nawet tych najmłodszych. Jak się okazuje dzieci bardzo chętnie oszczędzają oraz uczestniczą w innych działaniach związanych z SKO np. w konkursie na
plakat zachęcający do oszczędzania.
Prace plastycznie uczniów mogli podziwiać klienci Banku Spółdzielczego, ponieważ wystawione
były w jego siedzibie. Wciąż można je jeszcze oglądać w Internecie na stronie gminy Kolno www.
gminakolno.pl
w dziale galeria.
Autorami najlepszych plakatów byli: w klasach 0-III - Jakub Jermacz, kl. II, a w klasach
IV-VI - Paulina Kozioł, kl. VI.
Na zdjęciu obok: Kazimierz Sokołowski, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Kolnie wręcza gadżety
uczniom.

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Święto ziemniaka - pomysł na integrację
18 października 2012r. w ZSS w
Zabielu odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. Dzień ten stał się
okazją do integracji i wspólnej zabawy dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz oddziału
przedszkolnego. W zabawach inspirowanych przez nauczycielki uczestniczyli również przybyli rodzice.
a dobry początek dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowiadanej przez panią Justynę bajki o
głównym bohaterze dnia, czyli ziemniaku. Następnie rozruszaliśmy się
trochę urządzając ziemniaczane podchody i rzut ziemniakiem do celu.
Atrakcjami pikniku
były również: zdjęcia z Królem Ziemniakiem, wykonywanie „Ziemniaków
– Cudaków” oraz jesiennych plakatów.
Wszystkie dzieła dużych i małych
twórców
trafiły
na wystawę i do
dziś zdobią kąciki
przedszkolne.
Jak na piknik
przystało nikogo nie
ominął też poczęstu-

N

nek. Można było zjeść opiekane
jabłuszka i kiełbaski oraz pieczone w ognisku ziemniaki. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił swoje – apetyt dopisywał zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Na zakończenie tak miłego
dnia pani Basia poczęstowała
małych uczestników zabawy
słodkimi upominkami i wszyscy we wspaniałych nastrojach
wrócili do swoich domów. Za
rok na pewno to powtórzymy!

Justyna Góralczyk i Barbara Bohuszk
nauczycielki
ZSS
w
Zabielu

Wyróżnienie dla Weroniki
5.10.2012 r. uczennica kl. V Weronika Sielawa zdobyła wyróżnienie
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola Wojtyły, prezentując wzruszający wiersz „Do sosny polskiej”. Tegoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem
Podlaskiego Kuratora Oświaty i jak
co roku w Zespole Szkół w Kleosinie.
Weronika Sielawa, Natalia Patalan
i Paulina Truszkowska zaprezentowały wysoki poziom w gronie blisko
50 recytatorów, co podkreśliła komisja konkursowa. Już po raz drugi
wracamy z Kleosina z wyróżnieniem.
Uczennice przygotowywały: P. Beaty Szewczyk oraz P. Jadwiga Elżbiety Konstanty, zaś opiekę i transport
zapewnił dyrektor szkoły P. Dariusz
Wojciech Przestrzelski. SP Borkowo

2

gazeta gminna nr 10 (55) listopad 2012

Z ŻYCIA SZKOŁY

16

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli
Uroczystość Wszystkich Świętych
wywodzi się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary w Chrystusa, a których nie wspomniano
ani w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej.
ierwotnie święto to obchodzono 13 maja. W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia
relikwii świętych, lub ich części, na
inne miejsca. W ten sposób chciano
podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy w 610 roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza
starożytną świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i
poświęcił tę budowlę na kościół pod
wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć
wszystkim zmarłym męczennikom, w
dniu 13 maja.
Papież Grzegorz III w 731 roku
przeniósł tę uroczystość z 13 maja
na dzień 1 listopada. Powodem były
prawdopodobnie trudności z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę.
W 837 roku Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem
poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych
Kościoła katolickiego. Jednocześnie

P

na prośbę cesarza Ludwika Pobożnego
rozszerzono to święto na cały Kościół.
W ciągu roku niemal każdego dnia
przypada wspomnienie jednego lub
kilku świętych znanych z imienia.
Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele osób doszło do świętości w
zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół
oddaje chwałę wszystkim świętym,
tym oficjalnie uznanym i wyniesionym na ołtarze jak i tym, których nikt

nie zna z imienia. Dzień 1 listopada
przypomina prawdę o powszechnym
powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej
drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa,
bycia zakonnikiem, czy życia w samotności, jest powołany do świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych to
czas zadumy i refleksji. Gromadzimy
się przy grobach bliskich zmarłych,
zapalamy znicze, kładziemy kwiaty.
Uczniowie klasy VI b ze Szkoły
Podstawowej w Lachowie biorących
udział w pracach Szkolnego Koła Caritas pamiętali o swoich zmarłych i
tych którzy oddali życie za Ojczyznę.
Dnia 23 października porządkowali groby na cmentarzu parafialnym.
Najpierw uporządkowaliśmy grób śp.
Ks. Aleksandra Bieńkowskiego, który
był proboszczem w parafii Lachowo
w latach 1952-1962.Potem udaliśmy
się do Grobu Nieznanego Żołnierza.
Tam posprzątaliśmy tablicę pamiątkową, zebraliśmy opadłe,suche liście
Nasz cmentarz należy do cmentarzy zabytkowych. Znaleźliśmy jedne z najstarszych grobów na tutejszym cmentarzu z roku 1834 i1838.
W
dniu
1listopada
spotkamy się na cmentarzu gdyż jest to
dzień zadumy i refleksji nad naszym życiem
i przemijalnością.
KATECHETKA

Zaduma i refleksja nad przemijaniem życia
„ Człowiek tyle razy umiera, ile
razy traci swoich bliskich”
Tymi słowami uczniowie klasy

pierwszej Gimnazjum w Glinkach
rozpoczęli apel poświęcony pamięci
tych, którzy odeszli. Młodzież pogrążona w zadumie i
refleksji nad przemijaniem życia recytowała wiersze Ks.
Jana Twardowskiego m.in.: „Śpieszmy
się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”.
Uczniowie przypominali, aby choć
przez chwilę pomyśleć o tych, na których grobach nikt
nie zapali lampki,
nikt nie przyklęknie
i nikt nie odmówi
gazeta gminna nr 10 (55) listopad 2012

modlitwy.
Warto wziąć ze sobą dodatkowy
znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym, smutnym, opuszczonym grobie.
Święto Zmarłych to również pamięć
o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny i spoczywają w żołnierskich grobach, często zapomnianych. Po apelu
młodzież udała się na grób trzech żołnierzy 5 Pułk Ułanów Pasławskich,
którzy zginęli 4 września 1939 r.
Stara legenda głosi, w noc pomiędzy Dniem Wszystkich Świętych,
a Zaduszkami blask zapalonych
na grobach zniczy wskazuje właściwą drogę zagubionym i nieszczęśliwym duszom, błąkającym
się pomiędzy niebem a ziemią.
I. Korzep

HISTORIA GMINY

17

Mogiły i cmentarze wojenne
N

a terenie naszej gminy spotkać możemy miejsca związane z tragicznymi dziejami Polski pierwszej połowy XX wieku.
Wieczny spoczynek znaleźli tu żołnierze armii rosyjskiej i niemieckiej walczący ze sobą w okolicach Kolna podczas I wojny światowej. Na cmentarzach i w mogiłach wojennych z okresu
II wojny światowej pochowani zostali
polscy żołnierze broniący Ojczyzny
we wrześniu 1939 roku, żołnierze AK,
jeńcy radzieccy i ludność żydowska
pomordowana przez hitlerowskich
oprawców w latach 1941 – 1943. J.B.

Cmentarz żołnierzy rosyjskich i niemieckich poległych w 1915 roku – Kossaki.

Cmentarz z okresu I wojny światowej – Łosewo
Mogiła polskich żołnierzy z września 1939 r.
– Glinki

Grób żołnierzy AK z 1944 roku - Łosewo

Cmentarz z okresu I wojny światowej
Niksowizna

Cmentarz żydowski z czasów II wojny
światowej – Kolimagi

Cmentarz jeńców radzieckich pomordowanych przez Niemców w latach 1941 – 1944 –
Wincenta
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Zabiele małą stolicą Taekwondo
Już po raz trzeci Zabiele stało się
małą stolicą Taekwondo Olimpijskiego . W zeszłą sobotę odbył się
tu bowiem III Międzywojewódzki
turniej Taekwondo Olimpijskiego
o puchar wójta gminy Kolno. To
kolejne takie zawody organizowane
na terenie gminy, jednak tym razem
w randze międzywojewódzkich.
ystartowało bowiem ok. stu
zawodników z 3 województw.
Na macie dzielnie walczyli zawodnicy z Pisza, Orzysza, Białegostoku, Bemowa, Kętrzyna, Olecka, Łomży, Ciechanowa i Kolna.
Gminę Kolno reprezentowało 14
zawodników, którzy w kategorii
walk okazali się bezkonkurencyjni przegrywając tylko jedną walkę.
W dwuboju sprawnościowym, który odbył się tylko w kategorii dzieci,
również nasi zawodnicy za każdym razem stawali na podium zdobywając 6
medali złotych, 2 srebrne i 2 brązowe.
Najlepsze walki stoczył Wiktor
Ziarno, który mimo krótkiego stażu treningowego, zachował się jak
doświadczony zawodnik, bezkonkurencyjnie wygrywając wszystkie walki w tym ze srebrnym medalistą ostatnich mistrzostw Polski ( 14 do 1), był także najlepszy
w konkurencji sprawnościowej.
Drużynowo I miejsce zajął Pisz, II
Kolno, a III Łomża.

W

- Zawody traktowaliśmy jako
sprawdzian przed imprezą główna,
którą będą Mistrzostwa Polski - mówi
trener taekwondo Tomasz Myśliński.
- Już za 2 tygodnie kolejny start tym
razem w Białymstoku.
W gminie Kolno Taekwondo Olimpijskie ćwiczy obecnie 30 dzieci.
Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez gminę 4 lata temu w ramach programu integracji społecznej mogliśmy prowadzić zajęcia w
4 miejscowościach na terenie gminy
Kolno. Już podczas pierwszych startów dzieci z gminy wykazywały się

wielką determinacją i 5 z nich weszła
w skład kadry woj. podlaskiego zdobywając medale na zawodach krajowych i międzynarodowych.
- Dziś dzięki wsparciu wójta gminy Kolno, Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja
oraz sponsorom – firmom VESBO
Polska, Hetman Kolno, Bankowi
Spółdzielczemu w Kolnie, firmie Metal - Fach Sokółka, zawodnicy ćwiczą na nowym sprzęcie i ubrani są w
stroje godne mistrzów - dodaje trener
Myśliński
Życzymy dalszych sukcesów

T. Myśliński

I miejsce dla gimnazjalistek z Zabiela!
D

był Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu.

nia 20 października w
Kolneńskiej hali odbył
już po raz kolejny Turniej
Koszykówki. W dwóch kategoriach, wzięło udział 7
drużyn. Najlepsza drużyna
męska na drodze do sukcesu pokonała kolejno: I LO
(24:9), Gimnazjum Mały
Płock (37:13) i Gimnazjum
Kolno (38:16). W turnieju
kobiet Gimnazjum Zabiele
w pokonanym polu pozostawiło: Gimnazjum Kolno
(32:6) i I LO Kolno (23:16).
Organizatorem zawodów

Klasyfikacja końcowa:
Kobiety
1. Gimnazjum Zabiele
2. I LO Kolno
3. Gimnazjum Kolno
Mężczyźni
1. 40 ±
2. I LO Kolno
3. Gimnazjum Mały
Płock
4. Gimnazjum Kolno
Agnieszka Chutkowska
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Nikt nie zasługuje na przemoc
Przemoc domowa występuje w
różnych środowiskach. Nie zależy ona od statusu, od poziomu
wykształcenia, ani też od kondycji materialnej domowników.
rodzinach patologicznych częściej mamy do czynienia z
tzw. przemocą gorącą, przepełnioną
wybuchami agresji, wściekłością i
brutalnością. W środowiskach o wysokim statusie społecznym częściej
można spotkać tzw. przemoc chłodną,
bardziej wyrafinowaną, niepozostawiającą widocznych śladów, dokonywaną w „białych rękawiczkach”
Jedną z form pomocy na rzecz ofiar
przemocy jest powoływanie zespołów interdyscyplinarnych. Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na gminy obowiązek
powołania zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się realizacją
gminnych zadań walki z przemocą.
Zespół taki to grupa profesjonalistów stale ze sobą współpracujących w
sposób skoordynowany, zapewniający
skuteczne reagowanie na doniesienie
o przemocy. Członkowie zespołu skupiają specjalistów z różnych dziedzin.
Reprezentują tym samym instytucje
publiczne odpowiedzialne za prowadzenie postępowań w sprawach
o przestępstwa dotyczące przemocy.
W naszej Gminie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie rozpoczął
swoją działalność w lipcu 2011 r.
W skład zespołu wchodzi 11 osób.
Są to przedstawiciele: Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Szpitala Ogólnego w Kolnie,
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Kolnie, Oświaty
oraz Sądu Rejonowego w Łomży.
Siedziba zespołu interdyscyplinarnego mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w. Kolnie.
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie

W

interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie
działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny
są przede wszystkim:
· rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec
dziecka lub współmałżonka,
· rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki
lekarskiej, brak realizacji obowiązku
szkolnego itp.)
· rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub używa się niedozwolonych
środków uzależniających,
· rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem (dziećmi), pojawiają się zaburzenia zachowania dzieci na tle takich
konfliktów, ucieczki z domów itd.,
· rodziny, w których rodzice (opiekunowie) są umysłowo, emocjonalnie,
lub fizycznie upośledzeni,
· rodziny, w których matka lub ojciec
zostali osadzeni w więzieniu,
· rodziny zastępcze i adopcyjne, które
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przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci,
· rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców jest nieletnie,
· osoby samotne, wymagające objęcia
pomocą.
Uruchomienie pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:
· prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,
· prośbę dziecka,
· informacje uzyskane od członków
społeczności lokalnej,
· informacje uzyskane z placówek
oświatowych,
· informacje od innych służb np.
(urzędu pracy, pomocy społecznej,
policji, Kościoła, służb medycznych,
organizacji pozarządowych).
Zdecydowana większość (ponad
80%) przypadków zaobserwowanej
przez Zespół Interdyscyplinarny w
Gminie Kolno przemocy w rodzinie
ma związek z alkoholem. W związku
z powyższym Zespół Interdyscyplinarny chce dotrzeć do mieszkańców
z informacjami o możliwej pomocy.
W ramach akcji rozpowszechniającej informacje o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym Zespół
Interdyscyplinarny opracował plakat i ulotkę „Nikt
nie zasługuje na przemoc!”.
Adresowane są one do osób
doznających przemocy w
rodzinie oraz do świadków.
Dzięki tym materiałom
mieszkańcy naszej gminy mogą dowiedzieć się, w
jaki sposób szukać pomocy
i wsparcia oraz jak mogą pomóc osobom potrzebującym
interwencji. Zakup ulotek i
plakatów został sfinansowany ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,
który jest częścią składową
założeń Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Gminie
Kolno na lata 2007- 2017.
Przewodniczący ZI

WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

Telefony alarmowe

Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

997
998
999
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Urząd Gminy Kolno
Biuro Obsługi Interesanta
86 278 91 33
Fax				
86 278 91 36
Sekretariat
		
86 278 91 20
Sekretarz Gminy
86 278 91 22
Skarbnik			
86 278 91 21
Rolnictwo, inwestycje		
86 278 91 37
Drogi, wodociągi
86278-91-25
Budownictwo, promocja gminy
86 278 91 38
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe 86 278 91 28
Płace i księgowość podatkowa
86 278 91 34
Działalność gospodarcza,
86 278 91 35
ochrona środowiska
Wymiar i pobór podatków
86 278 91 26
OSP				
86 278 91 29
Informatycy			
86 278 91 24

REKLAMA

86 278 91 30
86 278 91 27

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
Okręg 1: Borkowo, Stary Gromadzyn, Gromadzyn
- Wykno, Czernice, Pachuczyn, Obiedzino, Zaskrodzie, Wścielklice, Brzozowo, Okurowo, Tyszki - Wądołowo, Koziki - Olszyny, Wszebory, Filipki Duże,
Filipki Małe, Rydzewo - Świątki, Tyszki - Łabno:
Antoni Niebrzydowski - tel. kom. 514 773 962
Okręg 2: Zabiele, Czerwone, Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Andrzej Kopacz - tel. kom. 608 778 215
Jarosław Cudnik: 86 474 41 26
Okręg 3: Kumelsk, Kowalewo, Truszki-Kucze, TruszkiPatory, Truszki-Zalesie, Kiełcze-Kopki, Danowo, Żebry,
Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo, Lachowo, Stare
Kiełcze:
Piotr Lewicki - tel. kom. 666 958 797
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach
pracy Urzędu Gminy Kolno pod nr tel.: 86 278 91 25
lub 668 808 235

KONKURS

Pytania dotyczące konkursu fotograficznego „Matematyka wokół nas” proszę kierować do koordynatora konkursu Kazimierza Korzep:
- telefonicznie- 604529612 l
- ub mailem janzkolna@tlen.pl

