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Z działalności między sesjami
Dokumenty odkryte po 70. latach
>> str.4

Odnowiony krzyż w Czerwonem

>> str. 5

Sprawozdanie Wójta Gminy Kolno za
okres od 29 marca do 30 kwietnia 2013r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem 7
zarządzeń, które dotyczyły:

Utwardzanie pobocza drogi

		

>> str. 7

- sposobu wykonania uchwał rady gminy
- określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2013 r.
- zmian w budżecie gminy Kolno na 2013
rok
- ustalenia zasad organizacji pracy szkół
i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Kolno oraz trybu opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych
- powołania komisji przetargowej
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:

Otwarcie filii Banku Spółdzielczego

1. Ogłosiłem przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej 4 odcinków dróg
w miejscowości Wszebory, Koziki Olszyny, Okurowo, Truszki Patory.
2. Ogłosiłem przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Kolno.
3. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Borkowie, Zaskrodziu, Wykowie,
Starym Gromadzynie i Górskich.
4. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia sportowo
- rekreacyjnego placu zabaw we wsi Kossaki
5. Złożyłem w Fundacji Kraina mlekiem
Płynąca 2 wnioski o dofinansowanie zakupu wyposażenia do świetlic wiejskich
oraz wyposażenia sportowo - rekreacyjnego do wsi Kossaki.
6. Złożyłem wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego za wykonanie remontów świetlic w Górskich i Wykowie.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

KRÓTKO

>> str. 8

UWAGA
PRZYPOMINA SIĘ, ŻE 15 MAJA 2013 ROKU
MIJA TERMIN PŁATNOŚCI II RATY PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI.
Parafia w Łosewie po remoncie
>> str. 11
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Wodociąg w Borkowie
Rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu „Budowa sieci wodociągowej w Borkowie i Janowie,
Zabielu, Kolimagach, Gietkach i
Niksowiźnie oraz dostawa i montaż urządzeń do SUW w Janowie”.
Po modernizacji stacji uzdatniania
wody w Janowie rozpoczęto budowę
wodociągów w miejscowości Borkowo kolonie. Po raz pierwszy w
gminie sieć wodociągowa jest wykonywana w najnowszej technologii.

R

ealizację projektu podzielono
na dwa etapy. W pierwszym
zakupiono i zamontowano agregat
i sprężarkę w Stacji Uzdatniania
Wody w Janowie. Rozpoczęta budowa sieci w Borkowie, jest częścią
pierwszego etapu. W etapie drugim,
który zrealizowany zostanie w 2014
roku powstanie sieć wodociągów
w Zabielu, Kolimagach i Gietkach.
– To nasze przemyślane, konsekwentne działania prowadzące do zakończenia procesu wodociągowania
gminy – mówi Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno. – Ta inwestycja znacznie
zbliży nas do osiągnięcia tego celu.
Prace prowadzone w Borkowie

wykonuje firma Sanprod z Ostrołęki. Powstanie ok. 9 kilometrów
sieć wodociągowej do której podłączonych będzie 27 gospodarstw.
W ramach tej inwestycji powstanie też 31 hydrantów. Prace mają
być zakończone w listopadzie br.
To będzie pierwszy w naszej gminie wodociąg wykonany w najnowszej technologii. Sieć jest budowa-

Z sesji Rady Gminy Kolno
N

a sesji Rady Gminy Kolno 30
kwietnia radni podjęli m.in.
uchwałę w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w

wodę. Zgodnie z uchwałą Radu Gminy Kolno nr XXXV/161/13 z dnia
30 kwietnia 2013 r. z dniem 1 lipca
2013 r wchodzi w życie nowa taryfa
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie Gminy
Kolno:
- cena 1 m3 – 2,93
zł + należny podatek
VAT,
- opłata abonamentowa
miesięczna
7,31 zł + należny podatek VAT
Na tej samej sesji radni podjęli
również uchwały w
sprawie zmian w
budżecie Gminy Kol-
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na z rur PE dwustronnych typu Rabust, które są elastyczne i giętkie.
Sieć będzie zasilana dwustronnie
- z jednej strony od Janowa, a z drugiej od istniejącej sieci w Borkowie.
Ten materiał i wykonanie gwarantują bezawaryjność wodociągu, który
miejmy nadzieję posłuży mieszkańcom Borkowa kolonii przez wiele lat.

no na 2013 rok, w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kolno na lata 2013 - 2016
wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2013 - 2024, w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
Radni przyjęli też sprawozdania: z
wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2012 r. i z realizacji
Programu Współpracy Gminy Kolno
z organizacjami pozarządowymi,
które przedstawił inspektor Krzysztof Murawski z Urzędu Gminy Kolno
oraz z działalności Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle za 2012 r.,
który przedstawił dyrektor Kazimierz
Koter (na zdj.)
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Sensacyjne odkrycie
Kiedy do Jacka Bagińskiego, nauczyciela historii ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem trafiły archiwalne dokumenty odnalezione w Starym Gromadzynie nie przespał nocy. Zdawał sobie sprawę z wagi znaleziska.

S

krzynka z ręcznie spisanymi
dokumentami została odkopana na posesji pana Waldemara Mistkowskiego (na zdj. obok)
Kiedy dotarły do Jacka Bagińskiego, ten niezwłocznie zawiadomił o
odkryciu IPN. Jeszcze tego samego
dnia - 6 maja pracownicy IPN oddział białostocki zabrali zawartość
zniszczonej metalowej skrzynki.
Kilka dni później IPN zwołał konferencję prasową, by poinformować
o znalezisku. Potwierdziło się przypuszczenie nauczyciela historii z
Czerwonego, że to archiwum ZWZ AK z rejonu Kolno.
- Zidentyfikowaliśmy kilka list współpracowników władzy sowieckiej z
okresu okupacji lat 1939-41, spis
folksdeutschów z początku niemieckiej okupacji, spis posterunków żandarmerii niemieckiej z rejonu kolneńskiego” - mówił dziennikarzom Paweł
Niziołek z IPN oddział w Białymstoku.
Pracownicy IPN-u podkreślali,
że „Dokumenty mają bardzo duże

znaczenie dla badaczy historii polskiego podziemia niepodległościowego”. To dlatego, że bardzo mało
jest zachowanych dokumentów
z lat 1939 - 1942, dotyczących
działania sądów podziemnych, a
już te dotyczące działalności rejonów to wyjątkowa rzadkość.
Jeden z lepiej zachowanych dokumentów pozwala potwierdzić,
że to archiwum ZWZ - AK rejonu
Kolno, a to dlatego, że pod protokołem
przekazania archiwum
podpisany jest Stanisław Milewski
ps. Śmiały. - ówczesny dowódca.

Rozbudowa szkoły trwa

Dokumenty - zawierające też
wykaz osób, które mogłyby zaświadczyć o prawdziwości zawartych w nich danych, miały służyć osądzeniu zdrajców.
IPN
zapowiedział,
że
nie
zamierza
opublikować
nazwisk ludzi z list. Teraz doku
mentami zajmą sie specjaliści,
którzy postarają się jak najwięcej
z nich uratować i odtworzyć. Prace rekonstruktorskie i zabezpieczające prowadzone będą w Warszawie i potrwają ok. pół roku.

Z

upełnie nowych kształtów nabiera budynek Szkoły Podstawowej
w Lachowie. W miejsce zdjętego
dachu rośnie już piętro, gdzie będą
mieściły się nowe sale lekcyjne i łazienki.
Koszt inwestycji to ponad 1 mln
zł. Rozbudowa prowadzona jest w
tzw. starej części szkoły. Wykonawcą
prac jest firma Rem - Bud z Suwałk.
Dzięki rozbudowie szkole w Lachowie przybędzie ponad 343 m2
powierzchni, a kubatura budynku
wzrośnie o 1119 m3. Będa to pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełenosprawnych.
Prace nad rozbudową szkoły mają
potrwać do lipca br.
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Odnowiony krzyż w Czerwonem
2 maja grupa mieszkańców naszej
gminy poświęciła swój czas, siły i
środki, by miejscu upamiętniającemu powstańców styczniowych z Czerwonego przywrócić należny wygląd.

K

rzyż, stojący przy drodze krajowej
nr 63, został odmalowany, otoczony kamieniami, na których zawisną łańcuchy. Na granitowej tablicy
wyryto napis „Miejsce upamiętnienia
powstańców styczniowych, mieszkańców tej ziemi: Kajki, Stodupa i
Banacha. Bohaterom w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego
społeczeństwo. Czerwone 2013 rok.”
Na apel prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
Integracja, by w Roku Powstania
Styczniowego zadbać o krzyż, odpowiedziało wielu życzliwych i zaangażowanych ludzi, dla których historia
ma duże znaczenie.
2 maja wspólnie przy krzyżu pracowali: Stanisław Sawicki, Dawid Sawicki Kamil Połomski Janusz Nowak
Darek Narowski, Jacek Bagiński,
Wojciech Kajko. Musieli rozmontować stare drewniane ogrodzenie,
przywieźć i wkopać ogromne kamienie, pomalować krzyż, zamontować
płytę na kamieniu.
Ta społeczna inicjatywa powiodła się
tylko dzięki sponsorom i darczyńcom.

Szczególne podziękowania należą się: Krzysztofowi Kajko, prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie,
Robertowi Nadarze, mieszkańcom
Czerwonego: Jerzemu Jermacz, Tadeuszowi Połomskiemu oraz Krzysztofowi Korwek z Zabiela.
Odnowienie krzyża to jedna z wielu inicjatyw podjętych w naszej gminie przez stowarzyszenie Integracja,
by uczcić 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Remont wnętrza remizy w Janowie
P

racownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno po raz kolejny pokazali, jak profesjonalnie i skutecznie potrafią przeprowadzić remont wnętrz. Tym razem pracowali w remizie w Janowie,
która z zewnątrz odnowiona dzięki
unijnej dotacji z PROW, we wnętrzu
wymagała prac remontowych.
Pracownicy z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
wykonali łazienkę, której brakowalo
w tym obiekcie. Wygładzili i pomalowali ściany.
Teraz mieszkańcy Janowa i okolic
będą mieli do dyspozycji obiekt z łazienką i wyposażony w stoły i ławki.
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Nowy plac zabaw przy szkole w Borkowie
Takiego placu zabaw, jak przy
Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie, w naszej
gminie jeszcze nie było. Powstał
dzięki unijnemu dofinansowaniu.
Najmłodsi już go przetestowali!

Z

estaw huśtawek, bujaków, piaskownica, gra w kółko i krzyżyk, zjeżdżalnia, karuzela i domek - wyzwanie dla tych którzy
lubią przeszkody, wspinanie i zjeżdżanie - a wszystko kolorowe i z
przyjaznych materiałów od razu
spodobało się uczniom z Borkowa.
Dzięki temu, że konstrukcje ustawione są na naturalnej trawie
jest przyjemnie. Rodziców ucieszy informacja, że sprzęt jest bezpieczny, co potwierdzają stosowne
certyfikaty. Na placu znajdują się
też ławeczki i stół przy którym można odpocząć. Teren placu zabaw
jest otoczony małym drewnianym
płotkiem, a korzystający z niego
muszą przestrzegać regulaminu.
Inwestycja w 70 procentach sfinansowana została z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
z
działania „Małe projekty. Projekt
za pośrednictwem Fundacji Kraina

Mlekiem Płynąca z Małego Płocka
do Urzędu Marszałkowskiego złożył Urząd Gminy Kolno. W prace
mocno angażował się również Dariusz Przestrzelski, dyrektor szkoły w Borkowie. Koszt inwestycji to
nieco ponad 26 tysięcy złotych.
Uczniowie z Borkowa są w o tyle
dobrej sytuacji, że mają plac zabaw tuż obok szkoły, ale uciechę

z korzystania z tych wszystkich
urządzeń będą mogli poczuć też
uczniowie z pozostałych szkół . Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Borkowie już dziś serdecznie zaprasza.
Nowy plac zabaw to atrakcja i
zdrowy wypoczynek dla dzieci, ale
też estetyczna wizytówka Borkowa,
którą widać z głównej drogi w Borkowie - trasy prowadzącej na Mazury.

Uważaj, gdzie orzesz, bo będzie kara
N
a ostatniej sesji Rady Gminy Kolno 30 kwietnia radny Jan Pieklik
w trosce o drogi na terenie gminy
Kolno poruszył kwestię związaną
z worywaniem się w pas drogowy.
Andrzej Kleczyński, kierownik referatu gospodarki komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno wyjaśnił zebranym radnym i sołtysom, że taka
praktyka jest niezgodna z prawem.
Mówi o tym art 100. Kodeksu
Wykroczeń ( Dz. U. 2010. 46.275.
ustawa z dnia 20 maja 1971 ):
„ Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących
nawierzchnię
drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasy-
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pów, lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną,
4) wypasa zwierzę gospodarskie
w
pasie
drogowym,
podlega karze grzywny do
1.000 złotych albo karze nagany.”
Problem jest poważny, bo takie
praktyki niestety się zdarzają, a zaorany pas drogowy lub nawet część
drogi powodują jej zwężenie, co
poważne utrudnia ruch i wpływa na
pogorszenie warunków jazdy. Trzeba też podkreslić, że w ten sposób
drogi po prostu ulegają zniszczeniu.
Jak podkreślił kierownik Andrzej
Kleczyński, jeśli są wytyczone granice, wtedy sprawa jest oczywista i ten, kto dopuszcza się takich
czynów, musi liczyć się z ewentualną wizytą policjantów i karą.

źródło fot. Wikipedia.pl
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Szersza droga na Zabiele Zakaleń
G

mina Kolno zainwestowała w
utwardzenie poboczy drogi na
Zabiele Zakaleń. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno właśnie układają kostkę.
Na początek pas kostki układany jest po jednej stronie drogi,
ale docelowo pobocze z drugiej
strony też zostanie utwardzone.
Dzięki temu droga na Zabiele Zakaleń na odcinku kilometra będzie
szersza. Warto przypomnieć, że to
droga, o którą bardzo dbają mieszkańcy. Zimą sami potrafią zmobilizować siły i ją odśnieżyć, a wiosną
usypywali żwir na poboczu.

Laureatki z Zabiela
A

ż pięć uczennic gimnazjum w
Zabielu w tym roku szkolnym
uzyskało tytuł laureata w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych.
Laureatkami Konkursu Biologiczne-

go zostały: Gabriela Jermacz Patrycja Hermanowska uczennice klasy
III gimn. oraz dwie drugoklasistki:
Sylwia Dobrowolska i Magdalena
Kossakowska. Laureatką Konkursu

Bursa Szkolna zaprasza
B
ursa Szkolna w Kolnie ogłasza
nabór na rok szkolny 2013/2014
dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalych. Placówka zapewnia mieszkanie i całodzienne wyżywienie oraz opiekę wychowawczą.
Możliwy jest dostęp do Internetu
wi-fi, stołówka, stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
sala telewizyjna-świetlica, zbiór biblioteczny. Dla osób chętnych organizowane są bezpłatne zajęcia w
hali sportowej lub krytej pływalni.
Placówka usytuowana jest bliWWW.GMINAKOLNO.PL

sko szkół. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków wychowania
i opieki wychowankom placówki,
budynek Bursy posiada monitoring wewnętrzny oraz zewnętrzny.
Podania można składać w budynku Bursy: ul 11-ego listopada 1 w
Kolnie w pokoju wychowawców. Dodatkowe informacje pod nr telefonu:
86-278-21-22 lub e-mail sekretariat@bursakolno.pl
Podanie i oświadczenie o przyjęcie
do Bursy znajduje się na stronie internetowej placówki www.bursakol-

Chemicznego została również drugoklasistka – Julia Braun. Tytuł finalisty
w Konkursie Biologicznym otrzymała
ucz. kl.II gimn. – Kornelia Jermacz.
Tytuł laureata zwalnia ucznia z odpowiedniej części egzaminy gimnazjalnego, z którego uczeń uzyskuje
również 100% wynik.
W dniu 10 kwietnia 2013 r. na uroczystej gali w Gimnazjum nr 1 im.
Noblistów Polskich w Łomży z rąk
Kuratora Oświaty w Białymstoku
nasze dziewczyny odebrały zaświadczenia. Uczennicom i nauczycielce
p. Wiesławie Wiśniewskiej, która
przygotowywała je do konkursu ,
serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

no.pl w zakładce Podanie do Bursy i
Oświadczenie rodziców.
Zainteresowanych rodziców i
uczniów
pragnących
zamieszkać w naszej bursie zapraszamy do osobistego odwiedzenia placówki i zapoznania się z
warunkami w niej panującymi.
Wniosek o przyjęcie do bursy z wymaganym kompletem dokumentów
można złożyć do 25 sierpnia 2013r.
Krzysztof Sobiewski
dyrektor Bursy Szkolnej w Kolnie
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Nowa filia Banku Spółdzielczego w Kolnie

N

owocześnie wyposażona, z przestrzenią otwartą na klienta i kącikiem dla dzieci - Filia nr 2 Banku

Spółdzielczego w Kolnie 15 maja
została oficjalnie otwarta. Nowa
placówka, przy ul. Wincentego Wi-

Wycieczka do Białowieży
W

e wschodniej części Polski, tuż
przy granicy z Białorusią leży Białowieża i Białowieski Park Narodowy jeden z najcenniejszych kompleksów
leśnych w Europie, ostatni naturalny
las niżowy oraz królestwo największego europejskiego ssaka - żubra.
25 kwietnia 2013 roku dzieci z
Zespołu Wychowania Przedszkolnego oraz uczniowie z klas I - V
Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu miały możliwość zwiedzić i bliżej poznać ten niesamowicie piękny zakątek naszego kraju.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych w Muzeum Przyrodniczo – Leśnym. Grupa
przedszkolaków oraz uczniowie klas
I - II brali udział w lekcji z kustoszem
pt. „Pierwsza wizyta w muzeum”.
W czasie tych zajęć dzieci miały
możliwość zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z muzeum oraz oswoić się
poprzez zabawę z przestrzenią
muzeum i jego eksponatami. Obejrzały też niezwykle interesującą
wystawę zwierząt, które rzadko
możemy zobaczyć na żywo w lesie.
Grupa uczniów z klas III - V „Pozna-
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wała tajemnice przyrody”. Dzieci zapoznawały się z ekspozycjami nawiązującymi do tematu lekcji oraz nabywały wiedzę, którą miały możliwość
wykorzystać w czasie wykonywania
zadań podsumowujących zajęcia.
Ostatnim etapem zajęć była wizyta z przewodnikiem w Rezerwacie Pokazowym Żubrów. Rezerwat
stanowi wydzieloną część BPN.
Można w nim obejrzeć także inne
zwierzęta znajdujące się w Puszczy Białowieskiej, m.in.: łosie, wil-

tosa to potwierdzenie tezy, że Bank
Spółdzielczy jest przyjazny, bezpieczny, nowoczesny i z tradycjami.
Jak na uroczyste otwarcie przystało symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: Henryk Duda, starosta powiatu kolneńskiego, Andrzej Duda,
burmistrz Kolna, Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno, Bronisław Szymański, przewodniczący rady nadzorczej
BS w Kolnie i Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie.
W nowym punkcie do obsługi klientów zatrudnione są dwie
panie. Do dysypozycji klientów tuż obok jest też bankomat.
Punkt położony w nowym bloku,
w dogodnym miejscu - naprzeciwko
siedziby KRUS w Kolnie i w pobliżu notariusza - z pewnością będzie
chętnie odwiedzany przez klientów
Banku Spółdzielczego w Kolnie.

ki, żubronie, dziki, sarny, jelenie.
Zajęcia w Muzeum i w Rezerwacie zostały sfinansowane z budżetu
Gminy Kolno ze środków poznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013rok.
Wycieczka była bardzo pouczająca a dzieci odkryły skrawek tajemnic tego pięknego miejsca.
Barbara Bohuszko i Justyna Góralczyk,
nauczycielki ZSS Zabiele

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Dzien Patrona Szkoły w harcówce
Gawęda o patronie przy ognisku i
śpiewanie pieśni z zespołem „Czerwieniacy”, pokaz i nauka udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,
podsumowanie konkursu historycznego, zawody sportowe oraz grochówka i słodki poczęstunek - to atrakcje
przygotowane z okazji Dnia Patrona
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
a tradycyjna impreza, w tym roku
po raz pierwszy, odbyła się poza

T

murami szkoły - w harcówce w Koźle.
Uczniowie, nauczyciele i rodzice
razem świetnie się bawili. Dużo
radości sprawiło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich z zespołem „Czerwieniacy”.
Czas przy ognisku szybko mijał.
Następnie dzieci dowiedziały się na
czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna, a te najodważniejsze mogły pod okiem strażaków ochotników
z OSP w Czerwonem same spróbo-

wać na fantomie, jak ratować ludzkie
życie. Dużo emocji wywołała sportowa rywalizacja pod hasłem „Sprawni
jak żołnierze”. Po wysiłku każdy mógł
posilić się wojskową grochówką lub
słodkim ciastem upieczonym przez
niezawodnych rodziców uczniów.
Dzień Patrona Szkoły był też okazją do wręczenia nagród najlepszym
w konkursie wiedzy o „Bitwie pod
Wiedniem” zorganizowanym przez
szkolną bibliotekę w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” i Gminną Biblioteką Publiczną w Czerwonem. Najlepiej z odpowiedzią na
17 pytań poradzili sobie: Karolina
Krupa i Dominik Banach. Nagrody
wręczył pan Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie.
Organizacja Dnia Patrona Szkoły
z takim rozmachem była możliwa
dzięki wsparciu finansowemu ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
A. Szyc - Kaczyńska

Dwór Stanisława Augusta okiem młodzieży
W
tym roku w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu Święto Konstytucji 3 Maja uczczono
przedstawieniem, które, sądząc po
opiniach odbiorców, zainteresowało
uczniów i znacząco przybliżyło im
to ważne dla Polaków wydarzenie.
Pomysł opierał się na pokazaniu
dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego z perspektywy współczesnej młodzieży. Z zetknięcia
dwóch jakże różnych kultur powstały
dość zabawne sytuacje, które doprowadziły do stworzenia najważniejszych zapisów w Konstytucji.
Ważnym elementem przedstawienia były dekoracje, z których jedną
stanowił „żywy obraz” odwołujący się
do dzieła Jana Matejki pt. „Konstytucja 3 Maja 1791”. Uczniowie występujący w przedstawieniu wcielili się na
nim w role: króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Stanisława MałaWWW.GMINAKOLNO.PL

chowskiego, Hugo Kołłątaja i innych
obecnych na oryginalnym obrazie.
Finał spektaklu stanowiła efektowna prezentacja multimedialna,

której zadaniem było ukazanie roli
konstytucji we współczesnej Polsce.

Elżbieta Kalata
n-l ZSS w Zabielu
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PARADA

500 - lecie województwa podlaskiego
O

bchody 500-lecia województwa podlaskiego odbyły się 26 kwietnia 2013r. W paradzie ulicami
Białegostoku przeszedł wielobarwny i wielokulturowy
korowód. W wydarzeniu udział wzięły reprezentacje
z 65 gmin z 14 powiatów naszego województwa. W
tym kolorowym 2,5 tysięcznym tłumie nie zabrakło
też reprezentacji naszej gminy w składzie: wójt, radni gminy, dyrektorzy jednostek podległych i zespół
„Czerwieniacy”. Nasza reprezentacja maszerowała
w jednej kolumnie z przedstawicielami powiatu kolneńskiego, miasta Kolno, gmin: Mały Płock, Turośl i
Grabowo oraz z wieloma innymi gminami z powiatów
łomżyńskiego i grajewskiego.
Galeria zdjęć z parady na naszej stronie internetowej www.gminakolno.pl

ŻYCZENIA

OGŁOSZENIA

Każdej Mamie
z okazji Dnia Matki
życzymy
dużo zdrowia
szczęścia i radości
na co dzień

26 maja 2013
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Głosuj na Zabiele!
Strona internetowa Zabiela znalazła się w gronie finalistów konkursu „SOŁECTW@ w sieci”, by wygrała
dodatkową nagrodę potrzebne są
nasze głosy!

O

wsparcie na proszą administratorzy strony:
„10 maja 2013 roku komisja konkursowa zakończyła ocenę ponad
230 wiejskich stron internetowych,
które zostały zgłoszone do konkursu
„SOŁECTW@ w sieci”. Poziom witryn
był bardzo zróżnicowany. Wśród nich
znalazły się zarówno bardzo proste
strony zawierające podstawowe
informacje, przez malownicze
strony wykonane w technologii
Flash, aż do bardzo rozbudowanych serwisów posiadających
namiastki portali internetowych.
Nasza strona: www.zabiele.
pl reprezentuje nie tylko naszą
społeczność lokalną Zabiela,
ale także Gminę Kolno oraz Województwo Podlaskie. W finale
weźmie udział 16 finalistów. Po
jednym z każdego województwa. Uroczyste podsumowanie

konkursu odbędzie się 7 czerwca
2013 w senacie RP na które zostaliśmy zaproszeni, gdzie jury wyłoni 3
najlepsze strony wsi w Polsce.
Wyniki znajdziecie Państwo na
stronie www.konkurs.kss.org.pl
Organizatorzy zorganizowali dodatkową nagrodę dla strony, która
zdobędzie największą ilość głosów
internautów. Dlatego zwracamy się
do wszystkich mieszkańców Zabiela, okolic, sympatyków naszej strony
www.zabiele.pl o zagłosowanie na
nas.
Konkurs potrwa do 27 maja

Aby zagłosować na Oficjalną stronę miejscowości Zabiele należy:
- Wejść na stronę: http://konkurs.
kss.org.pl/podlas.php
- Znaleźć na liście stron z województwa podlaskiego naszą witrynę pod
nazwą Zabiele (patrz rysunek 1)
- Kliknąć przycisk „Zagłosuj”
- Następnie poprawnie wypełnić formularz. Wybieramy z listy swoje wojwództwo. Wpisujemy dwa razy swój
adres email. Potem kilkamy „Oddaj
głos”.
- Na końcu wchodzimy na swoją
skrzynkę pocztową i klikamy w link
potwierdzający. W ten sposób oddaliśmy głos na naszą witrynę. Z każdego adresu email można głosować
tylko raz.
Zapraszamy do głosowania. Wysyłajcie informacje o
konkursie swoim znajomym,
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, kolegom i koleżankom z pracy, osobom
przebywającym za granicą,
wszystkie głosy się liczą.
Serdecznie dziękujemy za
wszystkie Wasze głosy.”

Pięciolatki na Dniu Otwartym w Lachowie
1

8 kwietnia 2013r. został zorganizowany Dzień Otwarty dla pięciolatków zamieszkałych w obwodzie
naszej szkoły. Wszystkim rodzicom
przygotowano imienne zaproszenia,
na które odpowiedzieli bardzo licz-

nym przybyciem.
Na samym wstępie pani Dyrektor Jadwiga Filipkowska bardzo serdecznie powitała dzieci i
rodziców przedstawiając im zasady i założenia działania na-

szego oddziału przedszkolnego.
Następnie uczniowie z Punktu
Przedszkolnego
w
Lachowie zaprezentowalii przygotowane
wiersze, piosenki oraz tańce którymi
zachęcili małych gości do udziału
w pierwszych zajęciach. Większość
dzieci bardzo chętnie z uśmiechem
na twarzy wzięła udział w przygotowanych przez panią Bogumiłę Mikucką zajęciach plastycznych ,oraz
wspólnych zabawach.
Na koniec wszyscy usiedli do
grupowego zdjęcia, po czym dzieci
wraz z rodzicami rozeszły się do domów. Cieszymy się, że w przyszłym
roku szkolnym do naszego oddziału
będzie uczęszczać tyle wesołych i
sympatycznych przedszkolaków.
Czekamy na Was.
Bogumiła Mikuckanauczyciel Punktu Przedszkolnego
w Lachowie

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Z Glinek do telewizji i nie tylko
Gimnazjaliści z Glinek mieli możliwość, dzięki dofinansowaniu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, uczestniczyć w niecodziennej wycieczce do Warszawy.

G

łównym jej punktem była wizyta
w studiach TVP. Podczas zwiedzania uczniowie zgłębiali tajniki
powstawania programów telewizyjnych. Poznali studia telewizyjne w
których produkowane są m.in. program sportowy, muzyczny „Jaka to
melodia” oraz informacyjno- rozrywkowy „Pytanie na śniadanie”.
Uczniowie mieli również możliwość
poznać pomieszczenia reżyserskie i
pracownie dekoracji. Duże wrażenie
zrobiła na wycieczkowiczach wizyta
w mini-muzeum telewizji, gdzie mogli zobaczyć zabytkowy sprzęt telewizyjny, stare telewizory oraz pacynki z
kultowej dobranocki „Jacek i Agatka”.
Po wizycie w telewizji gimnazjaliści uczestniczyli w lekcji muzealnej
„Malarskie opowieści” w gmachu
Muzeum Narodowego. W czasie
zajęć poznali tradycyjne gatunki

malarskie: malarstwo historyczne, portret, pejzaż i martwą naturę z różnych epok. Pod kierunkiem
przewodnika porównywali sposób
ich przedstawiania i poszukali zawartych w nich treści. Zrozumieli,
że patrząc na dzieło sztuki, trzeba się skoncentrować. Niektóre
dzieła sztuki przemawiają do nas
wprost, ale zrozumienie innych wymaga wiedzy symbolicznych treści.
Po tej niebywałej lekcji wrażliwości na piękno przyszła kolej na coś-niecoś dla kibiców piłkarskich.

Zwiedzanie Stadionu Narodowego
i to na kilka chwil przed meczem z
Ukrainą. Pomimo padającego śniegu z deszczem i przeciągów panujących na obiekcie wszyscy, łącznie
z totalnymi piłkarskimi ignorantami, byli zachwyceni. Stadion robi
oszałamiające wrażenie. Szkoda,
że musieliśmy wracać do domu i
nie dane nam było uczestniczyć w
piłkarskim widowisku. Może pokibicujemy podczas kolejnej wycieczki, która planujemy na wiosnę?
Iwona Korzep

Dzień Ziemi w Czerwonem
„ Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego
ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas.”
Florian Plit

Ś

wiatowy Dzień Ziemi
to największe ekologiczne święto świata obchodzone od 1970 roku,
obecnie w 192 krajach
świata. W Polsce początek
obchodów to rok 1990.
Chcąc
przypomnieć
uczniom, że o Ziemię
trzeba dbać cały rok,
a nie tylko 22 kwietnia
nauczycielka języka polskiego - Katarzyna Kulągowska wraz z klasą
V przygotowała montaż
słowno-muzyczny.
Piątoklasiści
przedstawili
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scenki, w których to wcielili się rolę
wandala, „chorej” Ziemi i doktora.
Publiczność mogła również usłyszeć wiersze przeplatane piosenkami o tematyce ekologicznej i obejrzeć prezentację multimedialną.

Młodzi aktorzy starali się upowszechnić wśród widowni właściwe
postępowanie z odpadami, zachęcić
do segregowania śmieci (sami zbierając je i umieszczając w odpowiednich pojemnikach) oraz poinformować o korzyściach z
recyklingu. Podczas
oglądania prezentacji
dzieci mogły poznać
rośliny i zwierzęta
chronione w Polsce, a
starsi, co nieco, tylko
sobie przypomnieć.
Apel miał na celu
uwrażliwić uczniów
na problemy środowiska przyrodniczego i wdrożyć je do
aktywnej postawy w
działaniu na rzecz
ochrony
przyrody.
Katarzyna Kulągowska

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Cztery pory roku w Gimnazjum w Glinkach
Za oknem zimowa aura, a w Gimnazjum w Glinkach popłynęły ciepłe,
wiosenne i letnie słowa w wierszach
Jana Brzechwy, Leopolda Staffa,
Marii Konopnickiej i innych, tworząc
nastrój czterech pór roku. Pod takim
hasłem odbył się 26 marca 2013 r.
już po raz piąty Gminny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski . Wzięli w
nim udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wykowa , Lachowa. Czerwonego, Janowa oraz Gimnazjum w
Zabielu i Glinkach.

chowo)
Wyróżniono
Julię Truszkowską (Lachowo)
w kategorii gimnazjum
I miejsce - Gabriela Jermacz (Zabiele)
II miejsce – Karolina Wilczek (Glinki)
III miejsce – Natalia Rybak (Glinki)
Wyróżnienie otrzymał Daniel Cudakiewicz (Glinki)

D

yrektor Pani Elżbieta Banachowska powitała wszystkich
przybyłych gości – Dyrektora ZOPO
w Kolnie Pana Bogdana Józefa Wiśniewskiego, Członków Komisji oraz
uczestników wraz z opiekunami.
Jury w składzie p. Bogumiła Ranik
– pracownik KOKiS w Kolnie, Krystyna Kajko –Dyrektor GOPS w Kolnie, Krystyna Bazydło – pracownik
Gminnej Biblioteki Publicznej, Kazimierz Koter – Dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno ogłosiło następujące wyniki:
w kategorii klas I-III
I miejsce – Kamila Wyka ( Lachowo)
II miejsce - Klaudia Wiśniewska

(Wykowo)
III miejsce–Julia Fiipkowska (Lachowo)
Wyróżnienie otrzymała Wiktoria
Jermacz (Czerwone)
w kategorii klas IV-VI
I miejsce - Anna Malinowska (Wykowo)
II miejsce – Katarzyna Górska (Lachowo)
III miejsce – Adrian Grużewski (La-

Konkurs był przykładem tego, że
dzieci i młodzież sięgają nie tylko po
myszkę od komputera, ale także zaglądają do tomików poezji i potrafią
pięknie zaprezentować ją szerszej
widowni. Niezapomnianą atmosferę stworzyli uczniowie gimnazjum i
młodszych klas Szkoły Podstawowej
w Lachowie, dopingując swoim kolegom i koleżankom.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe na
zakup których, środki finansowe
przeznaczył Wójt Gminy Kolno z
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
M.Zduńczyk, D.Rybak

Pierwsze urodziny stowarzyszenia
S
towarzyszenie KaFCuki z okazji I
rocznicy swojej działalności zorganizowało przyjęcie urodzinowe ,
które odbyło się w Karczmie Rogiński w Zabielu. Goście, przyjaciele oraz sponsorzy stowarzyszenia
towarzyszyli organizatorom imprezy
do białego rana.
Wyjątkowej atmosferze oraz wspaniałej muzyce wtórowało przepyszne
jedzenie, a zwłaszcza ogromny tort
urodzinowy.
Punktem kulminacyjnym było oryginalne losowanie niewinnych karteczek z numerkami, pod którymi
kryła się między innymi kolacja dla
dwojga w Dworze Państwa Moniki i
Michała Rogińskich.
Ponadto Stowarzyszenie KaFCuki
z okazji swoich I urodzin postanowiWWW.GMINAKOLNO.PL

ło wesprzeć finansowo zakup sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerwonem .
Wszystkim przybyłym gościom

serdecznie dziękujemy za pamięć i
dobrą zabawę, a szczególnie Sylwestrowi Nicewiczowi, za fotografowanie naszych działań.
Stowarzyszenie KaFCuki
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Pod patronatem Marszałka Senatu RP
Podsumowanie dwóch konkursów
pod Honorowym Patronatem Marszałka Senatu RP odbyło się 8 maja
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem. Konkurs plastyczny i
wiedzy związane były z Rokiem Powstania Styczniowego, a jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z powiatu kolneńskiego. Organizatorzy konkursów to: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja i GBP w Czerwonem.

W

ręczenie nagród laureatom poprzedził okolicznościowy montaż słowno muzyczny w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem i zespołu „Czerwieniacy” . Następnie Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno
i Alfred Samul, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja wręczyli nagrody najlepszym w konkursie plastycznym.
I miejsce zajęli: Karolina Krupa oraz
Dominik Banach – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. II miejsce –
Julia Najda, Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.
III miejsce – Izabela Sałek, Szkoła
Podstawowa w Kątach.Wyróżnienia:
Sebastian Łazarczyk, Jakub Malinowski , Marcin Nerko – Szkoła Podsta-

wowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Justyna Socik,
Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie
Nagrody dla najlepszych w konkursie wiedzy wręczyli Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie
i Piotr Glinka, sekretarz w Starostwie Powiatowym w Kolnie.
Największą wiedzą wykazali się:
I miejsce – Joanna Kiełczewska (37
pkt.) – Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach (gm. Grabowo)
II miejsce – Marcin Nerko (36
pkt.) – Szkoła Podstawowa im.
Marszałka
Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem (gm. Kolno)
III miejsce – Anna Malinowska (31

pkt.) – Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wykowie (gm. Kolno)
Wyróżnienia: Karolina Olszak ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
Martyna Truszkowska ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie, Natalia Banach ze Szkoły
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Sylwia Pijanowska
z Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
wręczył podziękowania nauczycielom przygotowującym uczniów do
konkursów oraz podziękował organizatorom za trud włożony w ich przygotowanie.

Najmłodsi recytowali Brzechwę i Tuwima

R

zepka” - utwór Juliana Tuwima
w wykonaniu uczniów klasy III
ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwo-
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nem, był wyjątkową atrakcją V edycji
Konkursu Recytatorskiego „Poezja
Brzechwy i Tuwima wśród najmłodszych”. 10 kwietnia w Gminnej Bi-

bliotece Publicznej w Czerwonem,
która jest organizatorem konkursu,
spotkali się najlepsi recytatorzy ze
szkół. Jury miało trudne zadanie, by
wybrać najlepszych z najlepszych.
Pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach zajęli: Katarzyna Przytuła - ZSS Zabiele, Marcin Panasiuk,
SP Janowo, Sylwia Korzep, SP Janowo.
Najlepsi recytatorzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy ufundowane z pieniędzy przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na
2013 rok.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Nowy wóz na jubileusz
Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowie działa już od 85 lat. W trakcie
jubileuszu dokonano przekazania i
poświęcenia nowego wozu strażackiego.
trażackie święto rozpoczęła
msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem N. M. P. w Lachowie. Po mszy zebrani za nowym
wozem i pocztami sztandarowymi z
OSP Zabiele i Lachowo przemasze-

S

rowali pod remizę. Tu wszystkich
gości powitał Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno.
Głównym życzeniem składanym
strażakom z okazji jubileuszu było,
by jak najrzadziej musieli wyjeżdżać
na akcje nowym wozem oraz by powrotów było zawsze tyle samo, co
wyjazdów. Nie zabrakło tez podziękowań za ofiarną służbę.
To właśnie służba, jak podkreślił

pan Paweł Chojnowski z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
jest tym co łączy leśników i strażaków ochotników. Wzajemne zrozumienie i wsparcie leśników sprawiło, że udało się sfinalizować zakup
nowego wozu. To oni pomogli, gdy
sytuacja związana z planowanym
zakupem była trudna jak określał
ją Jan Gradkowski, prezes zarządu
oddziału wojewódzkiego Z OSP RP
w Białymstoku. Prezes w pięknych
słowach chwalił skuteczność i dziękował za wsparcie zarówno strażakom, wójtowi i radnym gminy oraz
leśniczym. W sposób szczególny
podkreślał zaangażowanie Antoniego Lewandowskiego, komendanta
miejsko - gminnego Z OSP w Kolnie.
W imieniu strażaków ochotników
z Lachowa podziękowania za odznaczenia, za nowy wóz i organizację
uroczystości wygłosił Kazimierz Kowalewski, sekretarz zarządu OSP w
Lachowie.
Na zakończenie uroczystości wójt
Tadeusz Klama wraz z druhami wręczył podziękowania wszystkim sponsorom.
więcej na www.gminakolno.pl

95 - lecie OSP Borkowo
M

szą św. w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
rozpoczęły się obchody jubileuszu
95 - lecia istnienia OSP w Borkowie. Proboszcz ks. Krzysztof Wróblewski przypomniał, że w 1918
roku powstała nie tylko ochotnicza
straż pożarna, ale erygowana została również tutejsza parafia. Mówiąc o roli strażaków proboszcz
przypomniał pożar z 1929 roku,
który strawił znaczną część Borkowa. Podkreślił też, że na strażaków
ochotników zawsze można liczyć.
Po wspólnej modlitwie zebrani wyruszyli do remizy OSP, gdzie
odbyło się wręczenie odznaczeń
oraz gratulacji i podziękowań.
- 95 lat to piękny jubileusz. Jesteście najdłużej działającą jednostką
OSP w naszej gminie - podkreślił
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i
dziękował druhom za podtrzymywaWWW.GMINAKOLNO.PL

nie tradycji zapoczątkowanej przez
ojców i dziadków oraz za gotowość
niesienia pomocy i ratowania życia.
W uroczystości uczestniczyli m.in.
Zenon Białobrzeski, wiceprezes zarządu oddziału ZOSP RP w Białymstoku, Lech Kowalczyk, komendanta powiatowy PSP w Kolnie, Krzysz-

tof Kajko, skarbnik zarządu oddziału
powiatowego ZOSP w Kolnie. Nie
zabrakło też żon strażaków, które
z dumą słuchały wielu serdecznych
słów wypowiadanych do i o strażakach ochotnikach z Borkowa.
więcej szczegółów i zdjęć na www.
gminakolno.pl
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OHP jako realizator usług rynku pracy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26.04.2013 r. na Hali Sportowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
odbyła się Edukacyjna Giełda dla
gimnazjalistów. Organizatorami giełdy byli: Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kolnie, Punkt Pośrednictwa Pracy
i Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
w Kolnie.
Przewodnim celem imprezy było przybliżenie tegorocznym absolwentom
gimnazjów oferty edukacyjnej szkół
ponadgimnazjalnych z Kolna, Łomży, Piszu oraz Białowieży. Uczniowie
klas trzecich z Zabiela, Małego Płocka i Kolna oraz ich rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami, uczniami wybranej szkoły, poznać jej osiągnięcia, plany na przyszłość, a także
zaznajomić się - co jest niezmiernie
ważne – z kryteriami rekrutacyjnymi.
Ofertę edukacyjną prezentowało
dwanaście szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły, oprócz prezentacji
multimedialnych, przygotowały m.in.
wystawy dotyczące swoich osiągnięć
oraz stoiska promujące poszczególne placówki oświatowe i zachęcające młodzież do skorzystania z oferty
edukacyjnej. W gronie wystawców
znalazły się: Zespół Szkół Weteryna-

ryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w
Łomży, Zespół Szkół Technicznych
w Kolnie, Technikum Leśne w
Zespole Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, Liceum
Ogólnokształcące w Kolnie, Zespół
Szkół Zawodowych w Piszu, Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Zasadniczą
Szkołę Zawodową przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kolnie,
Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Łomży oddział Kolno - Technikum
Ekonomiczne im. Jozefa Piłsudskie-

Parafia po remoncie
7

kwietnia 2013 r. w Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie odbyła się niezwykła uroczystość. Po pół
roku zakończył sie remont i
wierni znów mogli powrócić
do swojego kościoła.
W uroczystym otwarciu
uczestniczyli parafianie i
zaproszeni goście, wśród
których był m.in. burmistrz
Kolna Andrzej Duda, nie zabrakło też gospodarza naszej
gminy - wójta Tadeusza Klamy.Świątynia przeszła gruntowny remont. Dziś wygląda
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go, Zespół Szkół Mechanicznych
i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, Zespół Szkół Ekonomicznych i
Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, Centrum Edukacji
i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, Hufiec Pracy w Kolnie oraz
kolneńskie
jednostki
Ochotniczych Hufców Pracy w Kolnie.
Na Edukacyjnej Giełdzie dla gimnazjalistów nie zabrakło dyrektorów,
pedagogów i wychowawców klas gimnazjalnych. Giełda odwiedziło około
200 uczniów z klas gimnazjalnych.
materiał organizatorów

imponująco zarówno
we wnętrzu, jak i na
zewnątrz.
Wójt Gminy Kolno
na ręce proboszcza ks.
Andrzeja Stypułkowskiego skierował podziękowania i gratulacje. Warto podkreślić,
że w Wielki Czwartek
proboszcz otrzymał do
Biskupa Łomżyńskiego godność Kanonika
Kapituły Katedralnej
Łomżyńskiej.
fot. z arch. Starostwa Powiatowego w Kolnie

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Gimnazjada koszykówki
1

0 lutego w kolneńskiej hali odbyła się Powiatowa Gimnazjada
Koszykówki dziewcząt. Do rywalizacji dziewcząt (z różnych powodów) zgłosiły się tylko dwa gimnazja
naszego powiatu: Kolno i Zabiele.
Drużyny zagrały systemem „każdy
z każdym” 4x7min. Nasze dziewczęta ponownie obroniły tytuł i trzeci rok
z rzędu zajęły I miejsce w powiecie.
Kolejnym
etapem
był
półfinał Grupy Zachodniej, który odbył się 18 lutego w Łomży.
Koszykarki zaskoczyły i zajęły II miejsce. Przegrały tylko ze zdecydowanym faworytem PG Łomża 8 (78:20).
Wygrały natomiast z PG Danówek
(34:21) i PG Grajewo 1 (40:17).
Dziewczęta bardzo się cieszą z
tego II miejsca, bo jest to jak do tej
pory największy sukces Gimnazjum
w Zabielu w tej grze zespołowej.
Skład drużyny: Joanna Sekścińska, Paulina Karwowska, Aleksan-

Miły sukces
U

czniowie Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie, w składzie Magdalena Malinowska Kl.V.,
Justyna Truszkowska Kl.V. i Sebastian Fiertek kl.VI., odnieśli wspaniały sukces wygrywając XXXVI Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. W tym roku zmagania
odbyły się 12 kwietnia w Zespole
Szkół w Małym Płocku. Nad organizacją i przebiegiem turnieju czuwali
funkcjonariusze z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Kolnie oraz przedstawiciele
Starostwa Powiatowego.

WWW.GMINAKOLNO.PL

dra Kordal, Małgorzata Góralczyk,
Ewelina Kordal, Joanna Kordal,
Aleksandra Kotlewska, Monika Obrycka, Halina Remiszewska, Kata-

rzyna Góralczyk, Dominika Bedarska, Karolina Pijanowska, Agnieszka Przytuła, Karolina Karwowska.
Agnieszka Chutkowska

Konkurs
Nasza zwycięska ekipa zapewniła
sobie udział w Wojewódzkim Turnieju BRD w Białymstoku. Za pierwsze
miejsce uczniowie otrzymali okazały
puchar oraz cenne nagrody rzeczowe. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem był również uczeń Sebastian Fiertek.
Turniej wiedzy o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego spełnia ważną
rolę , gdyż znajomość przepisów i
zasad poruszania się po drogach
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.
A.Grzymała

W

Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu już po raz czwarty
odbył się Międzyszkolny Konkurs pt.
„Wielkanocne palmy, pisanki, kartki
i stroiki”. W konkursie wzięli udział
uczniowie z gminy Kolno. Do konkursu przystąpiło 51 uczestników w
dwóch kategoriach wiekowych:
- I kategoria: klasy IV- VI – 33 uczestników,
- II kategoria: klasy I-III gimnazjum –
18 uczestników.
Komisja konkursowa przy ocenianiu
prac wzięła pod uwagę, tradycyjność
i oryginalność pomysłu, kolorystykę,
materiały i technologie wykonania,
dekoracyjność, ogólne wrażenie
estetyczne, trwałość formy, samodzielność wykonania pracy. Lista
nagrodzonych na stronie internetowej www.gminakolno.pl
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Gmina Kolno na starej fotografii

K

olejna odsłona archiwalnych
zdjęć mieszkańców naszej gminy pochodzi z prywatnego archiwum
pana Mieczysława Gołębiewskiego
z Lachowa. Na zdjęciach strażacy
ochotnicy z Lachowa, orkiestra dęta
oraz nauczyciel z Lachowa, ktory
prawdopodobnie był związany ze
strażą i orkiestrą od początków jej
istnienia.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja zaprasza
do współpracy przy tworzeniu archiwum zdjęć. Rodzinne pamiątki
po zeskanowaniu wrócą do właścicieli. Kontakt: Jacek Bagiński tel.
662078152

40 młodych druhów zdało egzamin

Egzaminem - symulowaną akcją gaszenia pożaru niedaleko Kozła za-
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kończył się kurs podstawowy dla 40
druhów obejmujący 61 godzin szko-

leń zorganizowanym przez Komendę
Powiatową PSP w Kolnie.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Wójt Gminy Kolno
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
położonego we wsi Czerwone, gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Najem lokalu użytkowego – garażu – o powierzchni 95,96 m2, znajdującego się w miejscowości Czerwone, wraz z częścią działki nr 362, o powierzchni do najmu 260 m2. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 63.
Miesięczny czynsz wywoławczy:		
- 320,00 zł netto
Minimalne postąpienie:			
- 10,00 zł netto
Wadium:					
- 300,00 zł
Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na najemcę Wójt Gminy Kolno zawrze umowę najmu na okres od 1 czerwca 2013 r. na czas nieoznaczony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwone powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod usługi.
Przetarg odbędzie się 27.05.2013 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy
Kolno, przy ul. Wojska Polskiego 20 (pokój nr 212).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest także wpłacenie wadium w kwocie 300,00 zł, w
gotówce lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy Kolno nr: 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 w
Banku Spółdzielczym w Kolnie, w takim terminie, aby należności znalazły się na koncie najpóźniej w
dniu przetargu. Uczestnikom, którym nie uda się wygrać przetargu, wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane przez nich konto nie później niż po upływie 5 dni roboczych, od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. W przypadku gdy osoba, która wygra przetarg z własnej winy będzie uchylać się od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
- Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
- stosowne pełnomocnictwa.
- dowód wpłaty wadium.
Szczegółowych informacji o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod nr 86 278-91-31. Ze stanem technicznym lokalu, można zapoznać się osobiście, każdego dnia roboczego, w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Urząd Gminy Kolno zobowiązuje się do rekompensaty nakładów finansowych, poniesionych przez najemcę,
związanych z polepszeniem stanu technicznego budynku. Wysokość nakładów finansowych uzgodniona zostanie pomiędzy UG Kolno, a najemcą wyłonionym w drodze przetargu i zrekompensowana będzie w postaci
obniżenia stawki czynszu, przez okres, w którym wysokość nakładów finansowych zostanie zamortyzowana.
Ogłoszenie niniejsze zostało opublikowane
na stronie internetowej: http://bip.ug.kolno.
wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania
przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w dniach 10.05- 24.05.2013 roku:
1.Sołtys wsi Czerwone,
2.a/a.
Kolno, dnia 08.05.2013 r.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Stowarzyszenie KaFCuki
oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem
zapraszają na:

III RAJD ROWEROWY
2 czerwca 2013 r.
wyjazd:
z Czerwonego sprzed biblioteki godz. 10.30
z Kozła - sprzed Hotelu Kozioł godz. 11.00
Podczas rajdu przewidziane są przystanki:
spotkanie z książką , z Nadleśnictwem Nowogród,
wspólne ognisko w Stanicy wędkarskiej PZW

weź rower i wodę i ruszaj z nami!

PARTNERZY I SPONSORZY

