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udżet na 2013 r. to konsekwencja
naszych działań w poprzednich latach oraz zapowiedź tego, co zamierzamy zrealizować w latach następnych. To budżet bezpieczny, ale wpływ
na jego konstruowanie miał ogólny
kryzys i kondycja gospodarcza kraju.
W budżecie na ten rok znajdują odzwierciedlenie trudne decyzje, które
wspólnie z radnymi gminy podjęliśmy
w ubiegłym roku. Bez tego dziś nie byłoby mowy o budżecie inwestycyjnym.
Na barki samorządów zrzuca się coraz więcej obowiązków, za którymi niestety nie idą pieniądze na ich wdrożenie
i realizowanie. W tym roku zobowiązani
jesteśmy do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, co
też wpływać będzie na finanse gminy.
Czasy kryzysu są trudne dla nas
wszystkich. Na kolejny rok zamrożone
zostały płace urzędników, i pracowników
jednostek podległych, planujemy nawet
redukcje etatów.
Na szczęście gmina jest w o tyle dobrej kondycji, że nie widać u nas jeszcze
kryzysu w inwestycjach. Główne zadania
inwestycyjne zaplanowane na 2013 rok
to rozbudowa szkoły w Lachowie i budowa sieci wodociągowej.
W Lachowie planujemy powołać zespół szkół i przenieść tu gimnazjum z
Glinek. To efekt zamierzonych działań

w oświacie, których celem jest nie tylko ograniczanie kosztów, ale głównie
poprawa warunków kształcenia dzieci
i młodzieży. Przypomnijmy, że w 2012
roku zamknęliśmy szkołę w Filipkach
Dużych, a uczniowie stamtąd już uczą
się w Lachowie. Chcemy, by gimnazjaliści również wybierali tą szkołę, a nie
uciekali do innych. Są na to duże szanse, bo dziś szkoła w Lachowie prezentuje wysoki poziom nauczania. Jest tu sala
gimnastyczna i nowe boisko. Planowany
koszt rozbudowy szkoły w Lachowie to
1,5 mln zł.
Drugim ważnym zadaniem inwestycyjnym na 2013 r. jest rozbudowa sieci wodociągów. Celem jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Janowie
i podłączenie do sieci wodociągowej
czterech kolejnych miejscowości. SUW
w Janowie zmodernizujemy w bieżącym
roku. Dzięki tej inwestycji wszystkie trzy
stacje uzdatniania wody w naszej gminie będą mogły działać nawet w przypadku awarii prądu. Na 2013 rok zaplanowaliśmy też budowę wodociągu do
Borkowa Kolonie. Na ten cel w budżecie
zarezerwowaliśmy 800 tys. zł. Te dwie
inwestycje są częścią projektu, na który
pozyskaliśmy 2,5 mln zł dofinansowania
w ramach PROW. Umowę z Marszałkiem
na jego realizację mamy już podpisaną.
W 2014 r. do sieci podłączymy Kolimagi, Gietki i Zabiele. Łącznie zbudujemy
32,6 km nowej sieci wodociągowej.
Przygotowujemy też dokumentację
techniczną do budowy dróg.
Projekt budżetu na 2013 rok został pozytywnie zaopiniowany przez RIO.
Jeśli uda nam się zrealizować ten plan
to na koniec roku 2013 zadłużenie gminy wynosić będzie tylko 33 procent, co
oznacza, że nadal będziemy mogli inwestować i ubiegać się o środki unijne.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno
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Z ostatniej w 2012 r. sesji Rady Gminy
Na sesji 28 grudnia 2012 r. radni
Gminy Kolno podjęli kilka uchwał w
tym uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Kolno na 2013 rok.

U

chwałę dotyczącą budżetu przedstawiła zebranym na sesji pani
Halina Boryszewska, skarbnik Gminy Kolno. Budżet Gminy Kolno na
2013 rok planowany jest po stronie
dochodów w kwocie 26 804 364,00
zł, a po stronie wydatków w kwocie
26 650 529,00 zł. Nadwyżkę budżetu Gminy Kolno przeznacza się
na spłatę kredytu na wyprzedzające
finansowanie, a ponadto dochody
budżetowe w kwocie 1 067 140,00
pochodzące z PROW w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi”
na realizację zadań inwestycyjnych
przeznacza się na spłatę pożyczek
na wyprzedzające finansowanie zaciągniętych na te zadania, zgodnie z umowami. Po uwzględnieniu
przeznaczenia dochodów na spłatę
pożyczki na wyprzedzające finansowanie deficyt faktyczny budżetu wynosi 1 067 140,00, który zostanie
pokryty z pożyczki na wyprzedzające
finansowanie i z kredytu. Struktura
planowanych dochodów w budżecie
gminy przedstawia się następująco:
- subwencja ogólna w tym: część wy-

równawcza, równoważąca i oświatowa – 50,79% dochodów planowanych
-udział w podatkach od osób fizycznych – 5,36 % dochodów planowanych
- Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków
i darowizn – 0,30 % dochodów planowanych
- dotacje celowe na zadania własne
– 1,77 % dochodów planowanych
- dochody własne – 21,07 % planowanych dochodów

Remont w szkole w Zabielu

- środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich – 7,30 % dochodów
planowanych
Na tej samej sesji radni podjęli też
uchwały m.in.: w sprawie zmian wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2012 – 2015, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kolno na lata 2013 – 2024
oraz w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

W

Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu trwa właśnie remont
sal lekcyjnych.
Pracownicy referatu gospodarki
komunalnej z Urzędu Gminy Kolno
odnowili już pomieszczenia, gdzie
tymczasowo mieściła się biblioteka. Wyremontowali też jedną z sal
lekcyjnych. Obecnie pracują w sali
lekcyjnej na parterze. Zerwali starą
podłogę i zeskrobują ze ścian warstwy farby. Po zakończeniu remontu
na podłodze w tej sali będzie ułożona glazura. Dzięki tym remontom w
szkole będzie estetyczniej i bardziej
funkcjonalni. W jednej z sal powstanie punkt wydawania posiłków. Do
tego tematu jeszcze powrócimy.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Strażacy z Kumelska pokazali co potrafią!
Nie szczędzili sił i prywatnego
czasu, bo pracowali nie tylko dla
siebie.
Dzięki zaangażowaniu i
współpracy młodzi druhowie z OSP
Kumelsk osiągnęli efekt, który
robi wrażenie. Remiza, garaż i wóz
strażacki wyglądają coraz lepiej.

S

trażacy ochotnicy wykazali się
inicjatywą i pod przewodnictwem
naczelnika Piotra Lewickiego oraz
kierowcy gospodarza – Andrzeja
Leszka Góralczyka wykonali remont
garażu oraz samochodu poż. Żuk.
W wyremontowanym garażu pojawiły się półki na sprzęt, hełmy i ubiór
strażacki. Na ścianie strażacy ochotnicy namalowali znak OSP Kumelsk.
By podkreślić, że to jednostka z tradycjami (powstała w 1927 roku) druhowie na honorowym miejscu umieścili
odnowiony hełm oraz pas strażacki
pierwszego prezesa OSP Kumelsk,
pana Stanisława Witkowskiego.
Marzeniem strażaków jest, by w
wyremontowanym garażu pojawił się
nowszy wóz, ale póki co odnowili też
wysłużonego Żuka naprawiając m.in.
blacharkę. Auto, choć wiekowe,
wciąż jest sprawne i gotowe do działań ratowniczych. Dobry stan tego
samochodu to głównie zasługa kie-

rowcy pana A. L. Góralczyka i innych
młodych strażaków, którzy współpracują, by osiągnąć lepszy efekt.
Doceniając
zaangażowanie
i
wkład pracy w remont remizy Wójt
podarował strażakom z Kumelska
nowy sprzęt sportowy: zestaw do
siłowni oraz stół do tenisa sfinansowane z budżetu Gminy Kolno.
Zapał młodych strażaków, dobra
współpraca z władzami gminy Kolno oraz z komendantem M-G Z OSP

w Kolnie Antonim Lewandowskim
daje nadzieję, na nowy rozdział w
historii OSP Kumelsk. Obecnie jednostka liczy 28 członków, ale napływają nowi młodzi i chętni do działania. Jeśli się sprawdzą, to być może
właśnie w Kumelsku powstanie młodzieżowa drużyna męska. Obecnie
w naszej gminie działa 13 jednostek OSP, a męskie drużyny młodzieżowe istnieją tylko przy dwóch
Więcej

zdjęć

na

www.gminakolno.pl

Nowy kocioł ogrzeje remizę w Borkowie
E

lektryczny kocioł wodny zamontowany został w remizie w Borkowie. Dzięki temu urządzeniu w
pomieszczeniu nie trzeba już będzie
używać elektrycznych piecyków.
Dostawą i montażem kotła oraz
wszystkich niezbędnych urzadzeń
i akcesoriów zajęła się firma F. H. U.
„HYDMAR” z Kolna. Nowy kocioł
działa od 21 grudnia ub. roku. Jest
w pełni zautomatyzowany, można
go odpowiednio zaprogramować w
zależności od potrzeb.
O tym, że nowe ogrzewanie się
sprawdza przekonali się już 31 grudnia 2012 roku wszyscy uczestnicy zabawy Sylwestrowej zorganizowanej
przez strażaków ochotników z OSP
Borkowo.

fot. Artur Jarzyło
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Pierwszy w gminie nowy wóz gaśniczy
Takiego wozu strażakom ochotnikom
z OSP Lachowo pozazdrościć może
każda jednostka straży. Nowy Mercedes kosztował 580 tys. zł. Z budżetu
gminy wydano na ten cel 180 tys. zł, a
resztę pieniędzy udało się pozyskać
od ZG ZOSP RP, Komendy Głównej
PSP oraz Nadleśnictw: Łomża, Pisz,
Nowogród, Olecko, Rajgród Drygały.

N

a ramie fabrycznie nowego
samochodu Mercedes Benz
ATEGO 1429 AF Przedsiębiorstwo
Specjalistyczne „bocar” sp. z o. o.
z miejscowości Korwinów zabudowało nadwozie pożarnicze, ratowniczo – gaśnicze typu GBA do
przewozu 6 strażaków oraz podjęło
się zamontowania
wyposażenia
pożarniczego,
oprzyrządowania
pożarniczego i specjalistycznego
sprzętu ratownictwa technicznego.
Strażacy zostali przeszkoleni w
zakresie prawidłowej obsługi tak
nowoczesnego wozu w tym autopompy, szybkiego natarcia, masztu
oświetleniowego,
urządzeń
elektrycznych pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałych urządzeń techniczno – elektronicznych
zamontowanych
w
pojeździe.
Ten świetnie wyposażony wóz
z napędem 4x4, sprawi, że działania
ratownicze
podejmowane przez strażaków ochotników

będą znacznie skuteczniejsze.
To bardzo ważne, ponieważ jednostka z Lachowa jest jednostką typu S należącą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Teraz strażacy ochotnicy z Lachowa
do pożaru wyjadą z zapasem 2,5 tys.
litrów wody, a wydajność tego wozu
w trakcie gaszenia pożaru to 1600
litrów na minutę. Dzięki wysuwanemu masztowi z lampami strażacy
będą mogli oświetlać teren działań,
wóz ma też zamontowaną wciągarkę i szereg innych udogodnień.

Wczoraj strażacy OSP Lachowo w
obecności Tadeusza Klamy, wójta
gminy Kolno oraz Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP w
Kolnie prezentowali większość możliwości tego auta. Kierowcą nowego
wozu jest druh Grzegorz Przybylski.
Strażacy już dziś planują oficjalne uroczystości związane z pozyskaniem nowego wozu, w trakcie
których będą mogli podziękować
wszystkim, dzięki którym nowy wóz
jest dziś w OSP Lachowo.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

150. rocznica Powstania Styczniowego
N
adzwyczajną sesją Rady Gminy Kolno w dniu 22 stycznia
rozpoczną się gminne obchody
150. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego. Było to największe
polskie powstanie narodowe. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w
byłym Wielkim Księstwie Litewskim.
Zakończyło się jesienią 1864 roku.
Zasięgiem objęło zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane
– Litwę, Białoruś i część Ukrainy.
Powstanie nie ominęło też naszych ziem. W 1863 roku we wrześniu stoczyła się bitwa pod Wincentą. (więcej o tej bitwie na str. 15).

WWW.GMINAKOLNO.PL

Świadectwem tamtych wydarzeń
jest tez krzyż w Czerwonem ( na
zdj. obok), miejsce stracenia trzech
mieszkańców: Kajki, Stodupa i Banacha, którzy zostali zabici przez
zaborcę za udział w powstaniu.
W ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania z inicjatywy
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja
krzyż ten zostanie odnowiony.
W planach są też konkursy : wiedzy o powstaniu oraz plastyczny.
Podsumowanie Roku Powstania Styczniowego odbędzie się w
trakcie Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
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Edukacja teatralna od najmłodszych lat
W myśl staropolskiego przysłowia
„Czym skorupka za młodu nasiąknie…” przedszkolaki z Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zabielu
już na starcie swej przygody z edukacją rozwijają w sobie zamiłowanie do
teatru w różnych jego odmianach.
a początku roku szkolnego to
teatr przyjechał do nas. Wraz
ze starszymi kolegami i koleżankami z Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu mogliśmy bowiem obejrzeć spektakl o Kubusiu Puchatku
i jego przyjaciołach. Miś o małym
rozumku nauczył nas, że gdy mamy
wokół siebie przyjaciół, jesteśmy w
stanie pokonać nawet najtrudniejsze przeszkody. Przedstawienie uwieńczył wspólny wesoły
taniec, który do dziś wspominamy z uśmiechem na twarzy!
Kolejnym przedstawieniem,
jakie udało nam się obejrzeć
był spektakl „Piękna i Bestia”
w wykonaniu aktorów Teatru
Lalki i Aktora w Łomży. To dopiero była baśń! Na tle przepięknej scenografii ożyły na
scenie lalki. Był wśród nich
Kupiec, jego żona i córki a tak-

N

że mieszkająca w ogromnym pałacu
Bestia. Ich historia utwierdziła nas
w przekonaniu, że nie należy nikogo osądzać na podstawie wyglądu,
gdyż tak naprawdę liczy się to, jakimi jesteśmy ludźmi.
Całkiem niedawno natomiast, bo
7 stycznia ponownie byliśmy w teatrze na przedstawieniu operetkowym „Okruszek Nieba” w wykonaniu
aktorów łódzkiej sceny muzycznej.
Widowisko składało się z ciekawej
fabuły oraz wesołych piosenek. Niektóre z nich tak nam się spodobały,
że klaskaliśmy rytmicznie do melodii. Aktorzy chyba nas polubili, bo kilka razy nawiązali z nami rozmowę,

zadawali nam pytania, a my nawet
pomogliśmy misiowi odnaleźć ukryty
słoik miodu.
Główni bohaterowie spektaklu
przemierzyli nasz kraj, przypominając nam ważne miejsca w Polsce i
przekonując, że ‘okruszek nieba’
każdy może znaleźć w swoim sercu - wystarczy tylko nie kłamać, być
grzecznym, dobrym i miłym dla innych.
Dzięki zdobytym dotychczas doświadczeniom wiemy już czym jest
teatr, co jest ważne podczas występu na scenie i w zawodzie aktora, jak
powinien zachowywać się kulturalny
widz i dlaczego. Sami też radzimy sobie coraz lepiej jako aktorzy, ponieważ teatr to
dla nas nie tylko wyjazdy
i oglądanie spektakli. My
także często wcielamy
się w role podczas występów, codziennych zajęć i
zabaw w przedszkolu.
Kto wie – może i wśród
nas są przyszłe gwiazdy
sceny teatralnej?

Justyna Góralczyk
n-lka ZSS w Zabielu

Jasełka w Janowie
Tajemnice przesypując w sobie
Jak w zamkniętej kadzi ziarno,
Jechali Trzej Królowie
Przez ziemię rudą i skwarną.
(K. K. Baczyński)

N

ajbardziej wyjątkowym okresem
w całym roku są święta Bożego
Narodzenia, jedno z głównych świąt
chrześcijaństwa, pamiątka narodzin
Chrystusa - czas pełen magii, rado-

6

ści, miłości, wzajemnej serdeczności.
Do tradycji naszej szkoły należą jasełka przygotowywane przez nauczycielkę religii p. Agnieszkę Korzep.
W bieżącym roku wystawione zostały 20 grudnia pod nazwą „Jedyna
miłość to Jezus”. Brali w nich udział
uczniowie począwszy od pięciolatków po szóstoklasistów. Przedstawili cud narodzin Jezusa i wydarzenia temu towarzyszące w piękny,
poruszający sposób .
Mieliśmy zaszczyt gościć całą
społeczność szkolną, a także
niezawodnych gości: proboszcza
parafii Łosewo ks. Andrzeja Stypułkowskiego, wójta gminy Kolno
p. Tadeusza Klamę, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych p.
Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
radnego naszej gminy p. Stanisła-

wa Podsiada, przewodniczącą Rady
Rodziców p. Dorotę Kotlewską oraz
pozostałych rodziców - przedstawicieli trójek klasowych.
Inscenizacji towarzyszyły wspaniałe kolędy i pieśni bożonarodzeniowe,
wykonane w perfekcyjny niemalże
sposób przez naszych artystów, którzy wprowadzili zebranych w refleksyjny nastrój oczekiwania na święta
Narodzenia Pańskiego. Nie zabrakło
trzech króli, pastuszków, składanych
Dzieciątku darów. Jasełka napełniły wszystkich świąteczną radością,
spokojem oraz sprawiły, że poczuliśmy magię świąt.
Po przedstawieniu Rada Pedagogiczna wraz z przedstawicielami
rodziców i gośćmi udała się na spotkanie opłatkowe ze wspólnym kolędowaniem.
SP Janowo
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Strażacy ochotnicy podsumowali 2012 r.
19 grudnia 2012 r odbyło się posiedzenie zarządu oddziału M-G ZOSP
RP w Kolnie oraz narada prezesów,
naczelników i kierowców z terenu
gminy Kolno.
becnych było 40 osób. W posiedzeniu i naradzie udział brali: wójt gminy Kolno i jednocześnie
prezes zarządu oddziału M-G ZOSP
Tadeusz Klama, Komendant powiatowy PSP w Kolnie st. Kpt. Lech
Kowalczyk, Komendant M-G ZOSP
Antoni Lewandowski, oraz członek
prezydium zarządu oddziału M-G
ZOSP, jednocześnie prezes BS Kolno
Krzysztof Kajko.
W trakcie narady komendant M-G
ZOSP przedstawił sprawozdanie z
działalności OSP za 2012 r., oraz
plan działalności na przyszły rok i zebranie sprawozdawcze w OSP, które
należy przeprowadzić do końca marca 2013 r.W ub. Roku zakupiono
dużo sprzętu, umundurowania dla
OSP, oddano remizy w OSP Lacho-

O

wo, Czerwone,
Zabiele i Wykowo
oraz częściowo
garaż w OSP Kumelsk i częściowo remiza OSP
Borkowo.
Tym
samym poprawiły
się warunki bytowe w tych OSP,
ale najważniejsze, że udało się
pozyskać środki
finansowe i zakupić samochód pożarniczy dla OSP
Lachowo.
Ponadto strażacy z OSP Zabiele
brali udział w miesiącu wrześniu w
wojewódzkich manewrach ratowniczych w miejscowości Nowogród
gdzie zajęli I miejsce.
19 strażaków OSP brało udział w
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Komendę Powiatową PSP
w Kolnie, którzy również zaliczyli ko-

Jasełka w Lachowie
T
radycyjnie już w okresie przedświątecznym oddział Caritas w
Lachowie zorganizował spotkanie
opłatkowe dla mieszkańców szczególnie dla osób samotnych z terenu
parafii. W spotkaniu uczestniczyli
również goście specjalni czyli: proboszcz ks. Krzysztof Malinowski, ks.
dr Robert Pękala, Wójt Gminy Kolno

WWW.GMINAKOLNO.PL

Tadeusz Klama oraz Dyrektor GOPS
w Kolnie Krystyna Kajko.
Po wspólnej modlitwie, życzeniach
i podzieleniu się opłatkiem mogliśmy
podziwiać kolędy w wykonaniu dzieci i młodzieży. Jako pierwsi wystąpili
członkowie zespołu wokalnego działającego przy Świetlicy w Lachowie.
Drugie na scenie zaprezentowały się

morę dymową w ośrodku szkoleniowym w Łapach. 12 strażaków wykonało badania lekarskie.
Podsumowując naradę wójt Tadeusz Klama oraz komendanci działalność OSP ocenili bardzo wysoko. Podziękowali strażakom za duży wkład
osobisty w rozwój swoich jednostek i
dbałość o sprzęt i remizy. Na koniec
odbyło się spotkanie opłatkowe i
wspólny obiad.

młode śpiewaczki ze Scholi prowadzonej przez ks. Roberta Pękalskiego. Na koniec programu uczniowie
tutejszej szkoły przedstawili Jasełka
tradycyjne.
Mamy nadzieję, że spotkanie,
choć trochę umiliło, szczególnie tym
samotnym uczestnikom, okres Świąt
Bożonarodzeniowych.
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Podsumowanie Roku Korczaka

W ramach obchodów Roku Janusza
Korczaka Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie podjęła działania propagujące działalność Starego Doktora.
piekunem przedsięwzięć w placówce była pani Aneta Roman,
która wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowała gazetkę ścienną,
poświęconą Januszowi Korczakowi.
Wykorzystano plakaty pozyskane
z Biura Rzecznika Praw Dziecka.
Tematyka Roku Janusza Korczaka,
jego życia i działalności poruszona
została podczas godzin wychowawczych ( wrzesień 2012 r.) W klasie IV na

O

lekcjach języka polskiego omówiona
została powieść „Król Maciuś Pierwszy” autorstwa Korczaka ( X 2012 r.)
10 grudnia 2012 r. uczennice kl.
VI z Samorządu Uczniowskiego z
opiekunem przygotowały inscenizację dotyczącą 64. rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka,
która obchodzona jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, a
także Dzień Ochrony Praw Dziecka.
Przedstawiono genezę uchwalenia ważnych dokumentów poświęconych ochronie praw ludzkich,
w tym Konwencję Praw Dziecka,
obowiązującą w naszym kraju od

21 lat. Deklamowano utwory poetyckie o tej tematyce, cała społeczność szkolna wykonała piosenkę pt. „Dłonie” Majki Jeżowskiej.
Podsumowania dokonano w formie prezentacji multimedialnej,
przedstawionej przez członków SU.
Przedstawiała ona prawa dziecka
i ucznia, ale też obowiązki wynikające z pełnionych ról społecznych.
Nie zabrakło przy tym nawiązań
do postaci Henryka Goldszmita.
Podczas apelu podkreślono informację, że 5 grudnia 2012 r. podczas
uroczystości podsumowującej obchody Międzynarodowego Kongres
Praw Dziecka, została ogłoszona
„Deklaracja Warszawska”- symboliczny dokument, który odwołuje
się do idei głoszonych przez wielkiego pedagoga, lekarza i przyjaciela dzieci. Przypomina o niezbywalnej godności dziecka, nawołuje
dorosłych do zapewnienia potomkom szczęśliwego życia w świecie bez przemocy, dyskryminacji.
Na zakończenie spotkania w formie prezentacji multimedialnej ukazano koleje losu Janusza Korczaka.
W przyszłości będziemy kontynuować działania związane z propagowaniem praw dziecka w świetle osoby wybitnego pedagoga, walczącego
o te prawa.
SP im. Kardynała S. Wyszyńskiego
w Janowie

Wystawa w Banku Spółdzielczym
P

ieniądz w pierwszych dziesięcioleciach
istnienia Banku Spółdzielczego w Kolnie - wystawę pod takim tytułem zorganizował samorząd uczniowski ze Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wraz z opiekunem
nauczycielem panem Jackiem Bagińskim.
Dawne banknoty i monety starannie
ułożone na zielonym suknie przez kilka tygodni mogli oglądać wszyscy klienci Banku
Spółdzielczego w Kolnie, w
jego głównej siedzibie, ponieważ wystawa tam właśnie została zaprezentowana.
Wystawa była jednym z ostatnich akcentów
obchodów 110 - lecia istnienia Banku Spółdzielczego, które odbywały się w 2012 roku.

8

WWW.GMINAKOLNO.PL

Gazeta Gminna 1(57) / 2013

WYDARZENIA

Uwaga! Do 31 marca złóż deklarację!
W dniu 14 grudnia 2012 r. Rada Gminy Kolno uchwaliła szereg uchwał do wprowadzenia nowego systemu
gospodarki odpadami.
Stawka opłaty będzie naliczana od gospodarstwa domowego z podziałem na małe i duże gospodarstwa domowe. Informujemy, że stawka opłaty w nieruchomości zamieszkałej będzie naliczana za miesiąc, od wszystkich oddanych odpadów, a nie od pojemnika. W nowym systemie gospodarowania odpadami na terenie gminy
zostały objęte także nieruchomości niezamieszkałe.
Stawki opłaty - nieruchomości zamieszkałe
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
- małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 17 zł/ m-c,
- duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 30 zł/ m-c.
ODPADY ZMIESZANE:
- małe gospodarstwa domowe (do 2 osób) – 32 zł/ m-c,
- duże gospodarstwa domowe (powyżej 2 osób) – 58 zł/ m-c.
Stawki opłaty - nieruchomości niezamieszkałe (szkoły, biblioteki, remizy, sklepy, zakłady usługowe, cmentarze itp.)
ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE:
- pojemnik 120 l – 12 zł,
- pojemnik 240 l – 22 zł,
- pojemnik 1100 l – 50 zł
ODPADY ZMIESZANE:
- pojemnik 120 l – 18 zł,
- pojemnik 240 l – 34 zł,
- pojemnik 1100 l – 80 zł.
Właściciele nieruchomości do dnia 31 marca 2013 r. mają obowiązek do złożenia w urzędzie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty. Dokument deklaracji dostępny jest w siedzibie urzędu oraz do pobrania ze strony
BIP urzędu, zakładka Środowisko.
Pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych tzw. frakcji mokrej i selektywnej zbiórki tzw. frakcji suchej
– surowcowej, zapewnia właściciel nieruchomości i dostosowuje jego pojemność do ilości oddawanych odpadów. Pojemniki można zakupić nowe lub odkupić używane od przedsiębiorcy, który aktualnie odbiera odpady.
Do zbierania selektywnej frakcji można stosować worki foliowe.
Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej będą odbierane z następującą częstotliwością:
*odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu,
*odpady zbierane selektywnie – raz w miesiącu.
Informacje dotyczące wprowadzania nowego systemu gospodarowania odpadami będą na bieżąco 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!
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Joanna Gromadzka
inspektor na stanowisku
ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska
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Obchody Roku J. Korczaka w Czerwonem

We wrześniu 2011 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o ustanowieniu roku
2012 Rokiem Janusza Korczaka.

W

tym roku przypadała bowiem
70. rocznica tragicznej śmierci
Janusza Korczaka w obozie zagłady
w Treblince oraz 100. rocznica utworzenia przez niego Domu Sierot w
Warszawie.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
również postanowiła włączyć się w
obchody Roku Janusza Korczaka i
przypomnieć tę wybitną postać - pedagoga, pisarza, lekarza i działacza
społecznego, propagatora idei praw
dziecka.
Z tej też okazji nauczycielki K.
Kulągowska i E. Ciołkowska zor-

ganizowały w
szkole wystawę
przedstawiającą kalendarium
życia „Starego
Doktora”, jego
dokonania pedagogiczne,
społeczne i literackie.
Dla starszych
uczniów uzupełnieniem tych
informacji było
wyświetlenie
filmu A. Wajdy
„Korczak”
(1990), podczas którego wychowankowie poznali historię ostatnich
lat życia Janusza Korczaka. Z kolei
młodsi podopieczni, na podstawie
filmu „Król Maciuś Pierwszy,” mieli możliwość zobaczyć, jak wygląda
kraj pod rządami młodego władcy.
Po obu projekcjach nauczycielka
języka polskiego Katarzyna Kulągowska zorganizowała konkurs wiedzy i plastyczny.
W pierwszym uczniowie klas IV-VI
mogli sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą biografii „Starego Doktora” i
znajomość jego książki „Król Maciuś
Pierwszy”. Chętni musieli rozwiązać
test składający się z 30 pytań. Był on
podzielony na dwie części – pierwsza odnosiła się do życiorysu i działalności Korczaka, druga natomiast

do znajomości lektury.
Wszyscy
uczniowie wykazali się niezwykłą
wiedzą, ale najlepiej wypadli:
I miejsce - Marcin Nerko (kl. VI),
II miejsce ex aequo – Karolina Olszak (kl. VI), Patrycja Pisiak (kl. V),
III miejsce - Grzegorz Ruchała (kl.
IV).
Konkurs plastyczny pt. „Cudowny
świat Króla Maciusia Pierwszego”
skierowany był do uczniów klas I-III.
Warunkiem wzięcia udziału było wykonanie pracy plastycznej na podstawie obejrzanego filmu. Jury przy
ocenie brało pod uwagę technikę,
jaką praca została wykonana, jej
poziom artystyczny, samodzielność i
oryginalność. Laureatami zostali:
I miejsce – Natalia Antosiewicz (kl.
II),
II miejsce – Wiktoria Jermacz (kl.
III),
III miejsce ex aequo – Przemysław
Kozioł (kl. I), Kamil Narowski (kl. I).
Zwycięzcy obu konkursów otrzymali nagrody książkowe, a najlepsze
prace plastyczne umieszczono na
gazetce szkolnej.
Niewątpliwie konkursy te przybliżyły uczniom sylwetkę nie tylko
wspaniałego lekarza, pedagoga, wychowawcy, pisarza i przyjaciela dzieci, ale przede wszystkim człowieka,
dla którego takie wartości jak dobro,
współczucie, pomaganie słabszym
były w życiu najważniejsze.
Katarzyna Kulągowska

„Inni to także my”
G

rudzień w Gimnazjum w Glinkach
upłynął pod hasłem przełamywania stereotypów w postrzeganiu
codzienności.Uczniowie przedstawili
w spektaklu „ Tolerancja” właściwe
jej pojmowanie oraz odróżnianie od
litości i obojętności.
Problemem polskiego społeczeństwa jest brak życzliwości w relacjach międzyludzkich, posiadanie
uprzedzeń i stosowanie agresji wobec cudzoziemców, chorych na HIV/
AIDS i wobec wszelkiej odmienności.
Mówiąc o tolerancji nie pominięto
problemów osób niepełnosprawnych
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dla których często czynności i
przeszkody banalne dla ludzi
zdrowych - stają się codziennym
wyzwaniem.
Każda godzina niepełnosprawności oznacza też, że trzeba przypominać sobie i innym,
że jest się nie tylko „przypadkiem chorobowym”, ale człowiekiem z pełnią marzeń, ambicji,
nadziei, pragnień, z bogactwem
uczuć i zdolności.
Młodzież podsumowała tę
nietypową lekcję piosenką Stanisława Sojki „Tolerancja”.
			
I. Korzep
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Rozmowa z Kazimierzem Kotrem,
dyrektorem CKGK
i profesjonalnych. W między czasie
ukończyłem studia na wydziale pedagogiki k-o.
Od 2006 roku do 2009 pełniłem
funkcję dyrektora KDK a następnie
do 2011 kierownika działu kultury w
KOKiS-ie. W trakcie współpracowałem z Gminą Kolno przy organizacji
CKR-ów i przy realizacji innych programów. Następne dwa lata to czas
autorskiej Agencji DELLarte, której
głównym zadaniem była prezentacja
w szkołach i ośrodkach kultury własnych przedstawień teatralnych.

- Centrum Kultury Gminy Kolno ma
nowego dyrektora, ale dla Pana działalność w kulturze to nie nowość,
a lata doświadczeń, proszę o nich
opowiedzieć.
- Moja przygoda z kulturą, a ściślej
mówiąc z teatrem zaczęła się w
szkole średniej. Wówczas zaciągnąłem się do amatorskiego teatru prowadzonego przez panią Renatę Siedlaczek w Puławskim Ośrodku Kultury. Tam poznałem pierwszy smak
żywego słowa i bezpośredniego kontaktu z widownią. Z naszymi spektaklami (dość mocno zakręconymi jak
na ówczesne czasy) zdobyliśmy parę
nagród na krajowych festiwalach teatralnych.
Zaszczepiłem się tak mocno, że
pomimo, iż skończyłem szkołę techniczną postanowiłem kontynuować
naukę w studium teatru amatorskiego w Ciechanowie.
Po jej ukończeniu przez trzy lata
pracowałem w POK-u w mojej rodzinnej miejscowości, a następnie
po trwającej ponad rok „tułaczce”
po kraju trafiłem do Kolna.
W Kolneńskim Domu Kultury przez
24 lata prowadziłem zespoły teatralne i recytatorskie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Zajmowałem się też
organizacją przeglądów, koncertów
i spektakli tak grup amatorskich jak
WWW.GMINAKOLNO.PL

- Teraz będzie Pan kierował młodą,
działająca nieco ponad rok instytucją. To wyzwanie, czy szansa ? Co
chciałby Pan osiągnąć i w jakim kierunku zmierzać będą działania Centrum?
- Moim zdaniem każde działanie mające na celu upowszechnianie kultury musi być wyzwaniem. Nie ma nic
gorszego jak „chłodny stosunek” do
tej pracy.
Uważam, że ludzie, którzy traktują
upowszechnianie kultury jak tylko
spełnianie obowiązku służbowego powinni szukać pracy gdzieś indziej. Wszyscy, z którymi dotychczas
współpracowałem mieli w sobie
nutkę pozytywnego szaleństwa. Bo
tylko wówczas można coś tworzyć i
„zarażać” tym innych.
W pracy tej odnajduję też szansę
na poznawanie nowych ludzi, na
działanie w nowych obszarach.
Zarządzanie Centrum znacznie
różni się od zarządzania domem kultury w mieście. Tutaj mamy do administrowania kilka placówek rozrzuconych po całej gminie. Na początku
trzeba jednak dokończyć sprawy
organizacyjne nie zapominając jednocześnie o pracy merytorycznej i
imprezach.
Czyli zarówno kontynuowaniu i rozwijaniu dotychczasowych form, jak i
poszukiwaniu i wspieraniu nowych
pomysłów i przedsięwzięć typu zespoły artystyczne, grupy zainteresowań itp.

- Ostatnie lata w Gminie Kolno to
czas intensywnego rozwoju i działalności formalnych i nieformalnych
grup. Jak widzi Pan współpracę ze
stowarzyszeniami, kołami gospodyń,
seniorami?
- Nie wyobrażam sobie działalności
placówki kultury bez współpracy ze
wspomnianymi grupami. Szczególnie kola gospodyń, seniorzy i strażacy
ochotnicy mają dla rozwoju świetlic
niebagatelne znaczenie. W większości są to osoby aktywne, umiejące
połączyć obowiązki związane z prowadzeniem domu i gospodarstwa z
praca społeczna. Członkowie tych
grup maja dużo energii i pomysłów,
które należy wspierać.
Nie można również zapominać o
współpracy ze szkołami. Często są
one miejscem nie tylko zdobywania
wiedzy ale też przedsięwzięć kulturalnych (uroczystości rocznicowe,
szkolne teatrzyki czy zespoły muzyczne). Dzięki takiej współpracy istnieje szansa na angażowanie dzieci
i młodzieży w szerszym zakresie w
działania kulturotwórcze.
- Rozmawiamy na początku nowego
roku, czy już dziś może Pan zdradzić
mieszkańcom Gminy jak będzie wyglądał kalendarz wydarzeń kulturalnych?
- Z dużych, masowych imprez to tradycyjnie odbędą się „Wianki” w Koźle i Dożynki Gminne - w tym roku w
Zabielu.
W najbliższym czasie oczywiście
„Akcja Zima” czyli czas ferii w czasie których świetlice będą nie tylko
udostępniały sale komputerowe ale
też organizowały zajęcia plastyczne,
muzyczne i innych grup zainteresowań dla dzieci i młodzieży.
Oczywiście dalej będziemy uczestniczyć i współorganizować inne, coroczne pomniejsze imprezy i wyjazdy,
ale o tym chciałbym już wspomnieć
w następnym numerze, gdy ustalimy
szczegóły.
Dziękuję za rozmowę
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Jest taki dzień...
T
,,To właśnie tego wieczoru, gdy mróz
jak gwiazda lśni na dworze, przy wigilijnym stole są miejsca dla obcych,
bo nikt być smutnym nie może. To
właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha w serca złamane i smutne cicho wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo
wielu wieków, pod dachem tkliwej
kolędy, Bóg się rodzi w człowieku?”.

o między innymi recytowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie na
uroczystym apelu bożonarodzeniowym, połączonym z jasełkami. Spędziliśmy dzień 21 grudnia w świątecznym nastroju zgromadzeni przy
kolorowej, błyszczącej choince i odświętnie udekorowanej szkole. Na
tle atrakcyjnej scenografii śpiewał

pięknie chór Aniołów, występowała
Święta Rodzina, pastuszkowie, królowie. Przy symbolicznym żłobku nie
zabrakło też dzieci, które przyniosły
Jezuskowi w darze serduszka i cieszyły się pięknymi świętami, które
mogą spędzić w zdrowiu, we własnych domach, razem z rodzicami
i najbliższymi.
Uczniowie ładnie
zaprezentowali swoje role, za które
wszyscy nagrodzili ich gromkimi brawami.
Na koniec uroczystości wedle staropolskiego zwyczaju cała społeczność szkolna łamiąc się opłatkiem
składała sobie szczere życzenia. Nie
zabrakło też wspólnego śpiewu kolęd i poczęstunku. Z radosnymi minkami uczniowie wrócili do swoich
domów na ferie, czekając na te wyjątkowe święta i bogatego Mikołaja.
Elżbieta Bernatowicz

Mikołajki w Czerwonem
D

zień 6 grudnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem był
inny niż pozostałe dni w tygodniu.
Stało się to za sprawą niezwykłego
gościa – świętego mikołaja.
Uczniowie, spodziewając się jego
odwiedzin, przyszli do szkoły ubrani
w „mikołajkowe barwy”. Chętni także
przygotowali dla niego krótki występ
– wiersz lub piosenkę tematycznie
związaną z zimą lub Bożym Narodzeniem. Święty, wyraźnie wzruszony,
w zamian obdarował dzieci prezen-
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Z wizytą

tami. Furorę jednak zrobił wśród
najmłodszych wychowanków szkoły,
którzy bardzo cieszyli się z otrzymanych upominków. Co najważniejsze
– nikt nie dostał rózgi. Wizyta tego
niecodziennego gościa i podarunki sprawiły, że w szkole zapanował
miły, prawie świąteczny nastrój.
Organizatorki szkolnych mikołajek - nauczycielki K. Kulągowska i K.
grudnia to imieniny św. MikołaSawicka dziękują Radzie Rodziców –
ja. Jest to magiczny czas niespofundatorowi upominków i świętemu
dzianek i prezentów. Tak też było w
mikołajowi, w którego rolę wcielił się Szkole Podstawowej im. Marszałka
Jakub Malinowski - uczeń klasy VI.
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

6

Katarzyna Kulągowska

Rodzice uczniów zaprosili do szkoły telewizyjne maskotki „Serce i Rozum”. Te
barwne postacie wystąpiły jako koledzy
św. Mikołaja, odwiedzając wszystkie klasy.
Każde dziecko otrzymało od nich
czekoladę. Była to wielka niespodzianka. Na co dzień rozgadane dzieciaki, aż zaniemówiły z wrażenia.
Podziękowania kierujemy do „Salonu
Partner Orange” w Kolnie za wypożyczenie
strojów i panom K. Ruchała i T. Czerwińskiemu za wcielenie się w rolę maskotek.
Pani Dyrektor, Radzie Pedagogicznej i pracownikom obsługi zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego
2013 Roku życzy Rada Rodziców.
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150. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Bitwa pod Wincentą z 1863 roku
Sto pięćdziesiąt lat temu, w nocy z
22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło największe z polskich powstań
narodowowyzwoleńczych. Tysiące
młodych ludzi postanowiło walczyć
o wolność Ojczyzny. Poświęcili to
co najcenniejsze – własne życie – w
walce o coś czego nie znali, bo urodzili się przecież już pod zaborami.
Jednak historia, kultura, tradycja i
wiara pielęgnowane w domu rodzinnym i przez Kościół Katolicki, które
były ostoją polskości nie pozwoliły wynarodowić społeczeństwa.

P

owstanie styczniowe skierowane było przeciwko zaborcy
rosyjskiemu, a jego celem była restytucja Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Pomimo poświęcenia
i poniesionych ofiar zryw zakończył się klęską, a w odwecie władze
carskie nasiliły represje przeciwko
ludności cywilnej oraz całkowicie
zlikwidowały resztki odrębności
państwowej Królestwa Polskiego.
Legenda i etos powstania styczniowego legły u podstaw Niepodległej
Polski, a pamięć o walce doprowadziła poświęceniem już kolejnych
pokoleń do odrodzenia się Rzeczypospolitej w listopadzie 1918 roku.
Powstanie styczniowe nie ominęło i ziemi kolneńskiej. Na podstawie
„Wspomnień powstańca i Sybiraka z
1863 roku” autorstwa Konstantego
Rinaldo Borowskiego - uczestnika
powstania styczniowego, zawartych w książce „Między Kamieńcem
i Archangielskiem. Dwa pamiętniki powstańców z 1863 roku”, dowiedzieć się możemy o przebiegu
bitwy pod Wincentą, która mała
miejsce we wrześniu 1863 roku.
„Późnym już wieczorem oddział zatrzymano w lesie na pagórku, porosłym tylko krzakami jałowca. Tu dopiero oznajmiono nam, że idziemy
na bitwę pod Wincentę na granicy
pruskiej. W Wincencie stało w tym
czasie około czterystu obieszczyków
(straż pograniczna), dwie sotnie kozaków i dwie roty piechoty. Noc była
pochmurna i bardzo ciemna. Minęliśmy szczęśliwie jedną i drugą nieprzyjacielskie pikiety. Las się już kończył. Na skraju lasu stała trzecia ruska
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pikieta. Gdy przednia straż nasza mawszy tę wiadomość dał rozkaz
zbliżyła się ku niej, nagle padł strzał do cofania się z zajętych pozycji.
porządku zaczękarabinowy. Na posterunku pikiety W wzorowym
szczęk pałaszy, głuchy jęk i cisza. Żoł- liśmy się cofać spod Wincenty.”
nierze stojący na pikiecie padli zabiPowstańcy wycofali się do wsi Koci, jeden jednak z nich, nim padł od zioł, gdzie po przejściu mostu na Picięcia szabli, zdążył właśnie strzelić, sie i po przebiegnięciu otwartej przeczym zaalarmował wojsko rosyjskie strzeni rozsypali się w tyralierę. „Tu
w Wincencie. Głos trąbek na alarm, bitwa rozpoczęła się jakby na nowo.
krzyki i straszny zamęt dały się sły- Przepuściwszy przez most rezerwę
szeć w zaalarmowanym wojsku ro- piechoty i kosynierów, aby dać im
syjskim. Napad nasz na Wincentę był możność odejścia poza doniosłość
tak nagły, że wojsko carskie będąc strzałów nieprzyjacielskich, piechopewne, że powstańcy nie ośmielą ta nasza obsadziła most, broniąc
uderzyć na Wincentę, nie mieli się przejścia przez takowy piechocie rona baczności, spoczywali więc spo- syjskiej. Obawiając się nadejścia pokojnie i spali w tę noc snem sprawie- mocy, Moskalom ustępowaliśmy woldliwych. Bitwa trwała dość długo, no, w porządku, podtrzymując ogień
już i dzień zrobił się na dworze, a po- tyralierowy, dążąc ku pobliskiemu
mimo bezustannego ognia z naszej lasowi. Rosjanie spalili kilka domów
strony piechota rosyjska nie cofnęła i zabudowań gospodarskich we wsi
się ani na krok z zajętej przez się po- Kozioł. Był już wieczór, kiedy oddział
zycji, z której zadaniem Brandta było nasz wszedł do lasu. Rosjanie zatrzywyprzeć nieprzyjaciela i wieś zająć. mali się, dalej za nami nie poszli.”
Podczas walki pod lasem w KoźKosynierzy wreszcie zajęli opuszczoną wieś Wincentę i zabierali, co le stali Kurpie uzbrojeni w cepy i
im pod rękę popadło, a co Rosjanie widły gotowi do ataku na wypadek,
zrejterowawszy ze wsi tam zostawili, gdyby Rosjanie uciekali ich stronę.
jak to broń, kulbaki, pałasze itp. Wieś Bój w Wincencie i w Koźle trwał
zaczęła się palić. W jaki sposób pożar łącznie cztery i pół godziny. J.B.
wszczął się, nie wia- ZAPROSZENIE
domo. O ratunku
mowy być nie mogło. Wojska z obu
stron zajęte były
bitwą, a mieszkańcy wsi – jedni uciekli, inni pochowali
się, gdzie tylko kto
mógł, a wieś bez
ratunku płonęła. W
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja
chwili rozpoczęcia
się bitwy dowoProboszcz Parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
dzący
wojskiem
serdecznie zapraszają
rosyjskim wysłał
gońca do Łomży,
upamiętniając 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego
aby
sprowadzić
na montaż słowno - muzyczny przygotowany
stamtąd pomoc.
przez uczniów Szkoły Podstawowej
Około
godziny
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
trzeciej po połuoraz Zespół Śpiewaczy „Czerwieniacy”
dniu dano nam
znać, że wojsko
w
wiięętteejj oo ggooddzz 99..3300
Msszzyy ŚŚw
w nniieeddzziieellęę 2277 ssttyycczznniiaa 22001133 rrookkuu ppoo M
wyszło z Łomży i
dąży marszem postyczeń 2013
spiesznym ku Wincencie. Dowódca
nasz Brandt, otrzy-
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Gmina Kolno na starej fotografii
Schowane na dnie szuflady, wklejone do rodzinnego albumu zdjęcia
opowiadają historię rodziny, miejscowości, gminy. Może warto przypomnieć dawne czasy tym, którzy
ich nie znają, ocalić stare fotografie.

G

romadzeniem starych zdjęć, dokumentów i materiałów dotyczących dziejów gminy Kolno postanowiło się zając Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja.
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Wypożyczone z domowych archiwów zdjęcia, czy dawne dokumenty
są skanowane. To najprostszy sposób, by uratować przed bezpowrotnym zniszczeniem te najcenniejsze,
najstarsze fotografie. W wersji cyfrowej mogą przetrwać nadal w niezmienionej formie.
Stowarzyszenie Integracja zwraca
się z prośbą do mieszkańców gminy
o udostępnianie zdjęć do skanowania. Chodzi o stare fotografie - te do

lat 80-tych. Zdjęcia będą publikowane w Gazecie Gminnej oraz na stronie www.gminakolno.pl, gdzie stworzymy archiwum dawnych zdjęć. Te
opublikowane w tym wydaniu Gazety
Gminnej pochodzą ze zbiorów pana
Andrzeja Olszaka z Czerwonego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Jackiem Bagińskim, prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja tel.
662078152
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Taekwondziści na podium!
Kolejny wyjazd i kolejne trofea zawodników z Kolna. Tym razem nasi
sportowcy odnieśli triumf w grudniowym mikołajkowym turnieju taekwondo olimpijskiego, który odbył
się w Białymstoku. Patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Podlaskiego, a organizatorem
było Białostockie Stowarzyszenie
Sztuk Walki BESTIOS.

D

o Białegostoku przyjechało ponad 9 ekip, łącznie ok 110
zawodników z 3 wojewódzw, którzy
rywalizowali w konkurencji tech-

nicznej oraz w walce sportowej.
Po raz pierwszy na wzór olimpiady
walki odbyły się w elektronicznym
systemie sędziowania (elektroniczne
ochraniacze). Gminę Kolno reprezentowało 5 zawodników, którzy w konkurencji walk, po raz kolejny, okazali
się niepokonani wygrywając wszystkie swoje walki. W finale wagi +56kg
spotkali się nasi dwaj taekwondziści.
Jedynym zawodnikiem, który zakończył
rywalizację na miejscu
3 był Wiktor Ziarno, który to wygrywając walkę 3-0 w pierwszej
rundzie znokautował przeciwnika

obrotowym kopnięciem na głowę.
Sędzia uznał technikę za zbyt niebezpieczną i nasz zawodnik niestety
został zdyskwalifikowany kończąc
rywalizacje na miejscu trzecim.
Nasi wyróżniali się nie tylko umiejętnościami sportowymi, ale również
strojami, które miesiąc wcześniej
ufundował naszym zawodnikom
wójt gminy Kolno Tadeusz Klama.
Serdeczne podziękowania należą
się też sponsorom - firmie Hetman z
Kolna, która to stroje obszyła barwami gminnymi.
Wyniki naszych zawodników w
konkurencjach sprawnościowych:
Korwek Patrycja 2m-ce,
Falkowski Szymon 2 m-ce,
Konopka Maksymilian 2 m-ce,
Walki:
Konopka Maksymilian 1 m-ce,
Zagroba Bartek 1 m-ce,
Falkowski Szymon 2 m-ce,
Ziarno Wiktor 3 m-ce.
Następne zawody już w marcu.
Wszystkich chętnych do uprawiania tej dyscypliny zapraszamy na treningi we wtorek i czwartek o godz.
18.00 w sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej nr 2 w Kolnie.

Tomasz Myśliński,
trener taekwondzistów

Bożonarodzeniowy jarmark
6
grudnia w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odbył się - wzorem lat ubiegłych - kiermasz ozdób
świątecznych. Impreza poprzedzona
była wielodniowymi przygotowaniami. W wykonywanie ozdób choinkowych zaangażowani byli nauczyciele,
uczniowie a nawet rodzice. Kolorowy papier, wełna, makaron, brokat,
wstążeczki, serwetki, szyszki, orzechy, gałązki, płyty CD to materiał,
który był wykorzystany do robienia
najpiękniejszych ozdób bożonarodzeniowych. Piękne przedmioty cieszyły oko, przystępna cena kusiła, a
pomysłowość twórców zachwycała
licznie zgromadzonych kupujących.
W przeciągu trzech tygodni udało
WWW.GMINAKOLNO.PL

się sprzedać prawie wszystkie ozdoby. Dochód z ich sprzedaży zostanie

przeznaczony na potrzeby szkoły.

Katarzyna Kulągowska
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Siatkarki z Zabiela nadal niepokonane!
W niedzielę 25 listopada na hali
sportowej ZSS w Zabielu odbyła
się Powiatowa Gimnazjada Siatkówki Dziewcząt. Na zawody organizowane przez PSZS zgłosiły
się 4 gimnazja: G. Kolno, G. Mały
Płock, G. Stawiski i G. Zabiele.

D

rużyny grały systemem „każdy z
każdym” do dwóch wygranych
setów. Po raz kolejny reprezentacja z Gimnazjum w Zabielu stanęła na najwyższym podium. Nie było
to niespodzianką, bowiem już 11
lat zawody powiatowe w siatkówce wygrywają siatkarki z Zabiela
Wyniki rywalizacji:
1 miejsce – Gimnazjum Zabiele
(6 pkt.; 6:0)
2 miejsce – Gimnazjum Mały Płock
(5 pkt. ; 4:3)
3 miejsce – Gimnazjum Kolno 		
(4 pkt. ; 2:4)
4 miejsce – Gimnazjum Stawiski
(3 pkt. ; 1:6)
Kolejnym etapem był półfinał Grupy Zachodniej woj. podlaskiego 1

grudnia w Grajewie. Siatkarki gładko pokonały tam G. Wąsosz (2:0) i
G. Radziłów (2:0). Po zaciętej walce
przegrały natomiast z G. Łomża nr
1 (2:1 w tie-break’u 15:13). Ostatecznie uplasowały się na II miejscu.
Dziewczęta składają serdeczne
podziękowania dla Pani Ewy Kordal z Janowa, która poświęciła swój
wolny czas i pomogła dotrzeć na-

szej drużynie na zawody w Grajewie!
Skład drużyny: Ewelina Kordal –
kapitan, Monika Obrycka, Joanna
Sekścińska, Małgorzata Góralczyk,
Paulina Karwowska, Natalia Kordal, Katarzyna Prusinowska, Natalia Ruchała, Aleksandra Kotlewska,
Joanna Kordal, Agnieszka Przytuła.
		
Agnieszka Chutkowska
ZSS Zabiele

Powiatowa Gimnazjada Siatkówki
W
sobotę 10 listopada w kolneńskiej hali odbyła się Powiatowa
Gimnazjada Siatkówki Chłopców. W
zawodach wzięły udział 4 gimnazja:
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Kolno, Mały Płock, Stawiski i Zabiele.
Drużyny zagrały systemem, każdy z
każdym, do dwóch wygranych setów.
Wszystkie mecze rozstrzygały się w

dwóch setach. Najlepszą drużyną
okazało się Gimnazjum w Zabielu.
Końcowa klasyfikacja
I miejsce – Gimnazjum w Zabielu
II miejsce – Gimnazjum w Kolno
III miejsce – Gimnazjum w Małym
Płocku
IV miejsce – Gimnazjum w Stawiskach
Kolejny etap to półfinał Grupy Zachodniej woj. podlaskiego, który odbył się 2 grudnia w Grajewie. Nasi
siatkarze pokonali 2:0 G. Śniadowo
i 2:1 G. Grajewo nr 3, a przegrali
2:0 z G. Grajewo nr 3. Ostatecznie
siatkarze z Zabiela zajęli II miejsce.
Skład drużyny: Paweł Ałajko, Krystian Samul, Daniel Prusinowski,
Daniel Białobrzeski, Konrad Bazydło, Dawid Najda, Mateusz Szymański, Paweł Paliwoda, Rafał Cudnik.
		
Grzegorz Serafin
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Centrum Kultury Gminy Kolno
zaprasza na zajęcia
w trakcie ferii zimowych:
*„Najmłodsi – najstarszym” czyli spotkania i programy dla seniorów przygotowane przez dzieci z okazji Dnia Babci i
Dziadka
*Głośne czytanie bajek dla dzieci
*Zajęcia plastyczne
*Konkurs plastyczny
*Magiczny świat orgiami – nauka tworzenia figurek z papieru
*Lekcja savoir-vivre dla najmłodszych
*Wyjazd na lodowisko do Łomży
*Ogniska
*Kuligi
*Bal karnawałowy – dyskoteki
Szczegółowe informacje o zajęciach
będzie można znaleźć na programach
wywieszonych
w
poszczególnych świetlicach oraz na stronie internetowej
Centrum
pod
adresem:
www.ck.gminakolno.pl

REKLAMA
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fOTOGRAFIE AUTORSTWA PANA SYLWESTRA NICEWICZA W GMINNYM KALENDARZU
Dzięki talentowi i życzliwości Pana Sylwestra Nicewicza z Kozła, gminny kalendarz na 2013 r. ma tak
wyjątkowy charakter. Podobnie jak przed rokiem ozdabiają go trzy wyjątkowe fotografie. Dziękujemy i
zapraszamy do oglądania innych zdjęć autorstwa pana Sylwestra Nicewicza na stronie internetowej
www.gminakolno.pl

2013

Urząd Gminy Kolno

ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno

