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Z działalności Wójta między sesjami
Sprawozdanie
Wójta
Gminy
Kolno za
okres od
29 marca do 30
kwietnia
2013r.

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.

W okresie od ostatniej sesji wydałem
7 zarządzeń, które dotyczyły:
- 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:
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

Sprawozdanie Wójta Gminy Kolno
za okres od 30 kwietnia do 18
czerwca 2013r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem
16 zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania budżetu gminy
Kolno na 2013 r.
- zmian w budżecie gminy Kolno na
2013 rok
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2013 2016 wraz z prognozą kwoty długu
i spłat zobowiązań na lata 2013 2024
- zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych
instytucji kultury dla których gmina
Kolno jest organizatorem za rok obrotowy 2012
- rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za rok 2012
- ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży
- powołania komisji konkursowej w
celu przeprowadzenia konkursu na
dyrektora szkół podstawowych w
Czerwonem, Janowie i Lachowie.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 4 odcinków
dróg w miejscowościach: Wszebory,

Koziki Olszyny, Okurowo, Truszki Patory
2. Zakupiłem wyposażenie do świetlic w Borkowie, Zaskrodziu, Wykowie, Starym Gromadzynie i Górskich
w postaci stołów i krzeseł
3. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę wykonanych prac budowlanych i dokumentacji formalno
- prawnej na świetlicach w Górskich
i Wykowie. Kontrola wypadła pomyślnie.
4. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy
drogi w miejscowości Wincenta.
5. Rozstrzygnąłem zapytanie ofertowe na zakup i montaż wyposażenia sportowo - rekreacyjnego do wsi
Kossaki. Podpisałem w tej sprawie
umowę. Część sprzętu została już
zakupiona i czeka tylko na montaż.
6. Rozstrzygnąłem przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
z terenu gminy Kolno. W przetargu
brały udział 4 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MPO Białystok.
7. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg na wykonanie modernizacji
świetlicy w Starym Gromadzynie . W
przetargu brały udział 3 firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma RobBud ze Szczuczyna.
8. Do Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca złożyłem wniosek o dofinansowanie remontu świetlicy w Kumelsku.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji
zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające
publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno
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Radni udzielili absolutorium Wójtowi
Przy jednym głosie „przeciw”, a 14
„za” radni gminy Kolno podjęli na
sesji 18 czerwca uchwałę w sprawie
udzielenia absolutorium Tadeuszowi Klamie, wójtowi Gminy Kolno z
tytułu wykonania budżetu za 2012
rok. W imieniu pracowników Urzędu
Gminy gratulacje i kwiaty wręczyli
panu wójtowi sekretarz Danuta Siwik i kierownik referatu gospodarki komunalnej Andrzej Kleczyński.

U

dzielenie absolutorium poprzedziło podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno
na 2013 rok oraz w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2012 rok. Wójt Tadeusz
Klama przedstawił prezentację z
której można było się dowiedzieć jakie najważniejsze inwestycje zostały
zrealizowane w ubiegłym roku. Na zakończenie wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy i dyrektorom
jednostek podległych za wkład pracy
w realizację inwestycji i projektów.
Na sesji radni gminy Kolno podjęli też uchwały w sprawie: warun-

ków funkcjonowania oraz trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w sprawie wysokości
opłaty za wpis do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych (w naszej gminie wynosić będzie 10 złotych).
Radni podjęli uchwałę o zmianie
uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z którą § 1. otrzymuje brzmienie: „Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy wnosić co miesiąc do 15
dnia miesiąca następującego po
miesiącu odbioru odpadów”. Ostatnią podjętą na tej sesji uchwałą
była uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa wsi Górskie.

Strona internetowa Zabiela w finale!
K

onferencja „Fundusz sołecki –
doświadczenia i perspektywy”,
która odbyła się 7 czerwca w Se-
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nacie RP była okazją do podsumowań konkursów „Sołtys roku 2012”
i „Sołectw@ w sieci”. W finale tego

drugiego znalazła się strona internetowa Zabiela - uznana za najlepszą w województwie podlaskim.
Administratora strony w Warszawie
reprezentowali: dyrektor Kazimierz
Koter i Marek Góralczyk z Centrum
Kultury Gminy Kolno - odebrali dyplom i nagrodę.
Do konkursu „Sołectw@ w sieci”,
który po raz pierwszy zorganizowało
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
,zgłoszono ponad 230 stron internetowych. Do finału zakwalifikowano
16 stron - po jednej z województwa.
Wygrała strona www.chwaszczyno.pl
z woj. pomorskiego, a nagrodę publiczności przyznano stronie www.
raclawice.net z woj. opolskiego.
Autorom i administratorom strony Zabiela gratulujemy sukcesu, a
wszystkich zapraszamy do odwiedzania strony www.zabiele.pl!
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Wyremontowana remiza otwarta!
S

ymboliczne przecięcie wstęgi,
poświęcenie wyremontowanego obiektu, wręczenie podziękowań
i zabawa taneczna - to scenariusz
otwarcia remizy w miejscowości
Górskie. W uroczystości, która odbyła się 18 maja uczestniczyli wyjątkowi goście: ks. Krzysztof Malinowski, proboszcz parafii wp. NMP
w Lachowie, przedstawiciele władz
gminy Kolno, mieszkańcy Górskich
i mieszkańcy z miejscowości Żebry.
Część oficjalną spotkania poprowadzili pani Danuta Górska i

pan Adam Bikowski. Uroczystość
była okazją do wręczenia kryształów - Przyjaciel Gminy Kolno - panu
Krzysztofowi Kajko, prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie i panu
Andrzejowi Kozikowskiemu, kierownikowi zakładu zaopatrzenia Mlekpolu w Stawiskach. Wyróżnienia
wręczyli wójt Tadeusz Klama i radny gminy Kolno Sławomir Przytuła,
który zorganizował uroczystość.
Kto jeszcze otrzymał podziękowania i co działo się w Górskich
sprawdź na www.gminakolno.pl

Organizatorzy
uroczystości
w remizie
w Górskich
dziękują
sponsorom:

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
G
minny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2013 zakłada
prowadzenie wspólnych działań
z Komendą Powiatową Policji w
Kolnie na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach i w
miejscach publicznych, połączonych ze zwiększoną liczbą kontroli kierowców pod względem
trzeźwości. Mając to na uwadze
Wójt Gminy Kolno przekazał nieodpłatnie Komendzie Powiatowej
Policji w Kolnie tester AlcoBlow
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bezustnikowy wraz z pokrowcem
ochronnym. Na zdjęciu obok pan
inspektor Krzysztof Murawski z
Urzędu Gminy Kolno w imieniu wójta Tadeusza Klamy wręcza tester
panu Adamowi Żylińskiemu z KPP w
Kolnie, który reprezentował Komendanta Powiatowego mł. insp. Roberta Marciniaka. Sprzęt do badania
trzeźwości kierowców został zakupiony z pieniędzy przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Laureaci Nagrody Wójta Gminy Kolno
15 tabletów wręczył Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno tegorocznym
laureatom Nagrody Wójta Gminy
Kolno. Otrzymali je uczniowie, którzy
w roku szkolnym 2012/2013 uzyskali nieprzeciętne wyniki w nauce,
bądź wykazali się wyjątkowymi osiągnięciami w dziedzinach artystycznych czy sportowych. Po raz pierwszy gospodarzem uroczystości była
szkoła, z której pochodzi najwięcej
tegorocznych laureatów - Zespół
Szkół Samorządowych w Zabielu.

O

kazją do wręczenia nagród była
doroczna szkolna impreza „Zabiele wita”. Tego dnia do szkoły zapraszani są uczniowie klas VI szkół
podstawowych. W tym roku grono to
powiększyło się o laureatów Nagrody Wójta, ich rodziców i nauczycieli.
- Ktoś kiedyś powiedział, że „jest
tylko jedna przyczyna ludzkich porażek. To brak wiary w prawdziwego
siebie”, laureaci dzisiejszej nagrody
uwierzyli w siebie i odnieśli sukces,
wy też może iść tą drogą - powiedział
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
zanim nagrody zostały rozdane.
W tym roku na to wyjątkowe wyróżnienie zapracowali:
1. Julia Truszkowska z SP Lachowo
– zdobyła podwójny tytuł laureata
wojewódzkiego konkursu z języka
polskiego i wojewódzkiego konkursu z matematyki. Do konkursu z
języka polskiego przygotowywała
ją pani Monika Bągart, z matematyki – pani Jadwiga Filipkowska
2. Marcin Nerko z SP w Czerwonem – zdobył tytuł laureata wojewódzkiego konkursu języka polskiego. Marcin bierze udział nie tylko
w konkursach przedmiotowych,
uczestniczy też w zawodach sportowych. Do konkursu przygotowywała go pani Iwona Bielamowicz
3. Patrycja Paliwoda – SP Borkowo – uczennica klasy V, laureatka wojewódzkiego konkursu języka polskiego. To wzorowa
uczennica z najwyższą średnią w
szkole - 5,29 Nauczyciel przygotowujący to pani Beata Szewczyk
4. Sylwia Dobrowolska – Gimnazjum
WWW.GMINAKOLNO.PL

w Zabielu – laureatka wojewódzkiego konkursu biologicznego. Do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem pani Wiesławy Wiśniewskiej.
5. Patrycja Hermanowska – Gimnazjum w Zabielu – laureatka wojewódzkiego konkursu biologicznego. Nauczyciel przygotowujący
to pani Wiesława Wiśniewska.
6. Magdalena Kossakowska z gimnazjum w Zabielu – laureatka wojewódzkiego konkursu biologicznego
Magdalena pracowała pod kierunkiem pani Wiesławy Wiśniewskiej
7. Gabriela Jermacz z gimnazjum w
Zabielu – to kolejna laureatka wojewódzkiego konkursu biologicznego.
Swój sukces zawdzięcza sobie oraz
pracy z panią Wiesławą Wiśniewską.
8. Julia Braun z gimnazjum w Zabielu – laureatka wojewódzkiego konkursu chemicznego, którą przygotowywała pani Wiesława Wiśniewska.
9. Kornelia Jermacz z gimnazjum
w Zabielu – uzyskała tytuł finalisty
wojewódzkiego konkursu biologicznego. Na ten sukces pracowała pod
okiem pani Wiesławy Wiśniewskiej.
10. Weronika Sielawa – SP Borkowo
– zdobyła wyróżnienie w wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji
Karola Wojtyły w Kleosinie średnia
ocen to 5,19. Nauczyciel przygotowujący to pani Beata Szewczyk
11. Aleksandra Sakowska SP w Czerwonem – otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie pod tytułem

Jakie są moje korzenie za pracę plastyczną. Konkurs organizowany był
przez parlamentarny zespół do spraw
dzieci. Zgłosiło się do niego ponad
tysiąc uczniów z Polski. Nagrodzono
zaledwie 50 osób. Uczennicę przygotowywała pani Beata Jakubowska
12. Mateusz Wiśniewski SP w Czewonem - nagroda w tym samym
ogólnopolskim konkursie pod hasłem Jakie są moje korzenie za pracę plastyczną. Ucznia również przygotowywała pani Beata Jakubowska
13. Aleksandra Cudnik z gimnazjum w Zabielu – zajęła II miejsce
w VI konkursie piosenki patriotycznej „Polska to my” na szczeblu wojewódzkim w kategorii szkół
gimnazjalnych. Pracowała pod kierunkiem pani Ewy Kiełczewskiej.
14. Mateusz Konstanty z gimnazjum w Zabielu– zajął III miejsce
w skoku w dal w gimnazjadzie województwa podlaskiego w L.A. z
wynikiem 5,95 m. Nauczyciel przygotowujący to pan Grzegorz Serafin.
15. Sylwia Pijanowska z gimnazjum w Zabielu – zajęła I miejsce
w pchnięciu kulą w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Lekkiej
Atletyce z wynikiem 10,44 m oraz III
miejsce w skoku w dal w igrzyskach
województwa podlaskiego w L. A. z
wynikiem 4,51 m. Nauczyciel przygotowujący to pani Joanna Sekścińska.
Laureatom nagrody, ich rodzicom
oraz nauczycielom gratulujemy!
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Wolontariusze dzieciom
3 czerwca 2013 r. Klub Wolontariusza działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie
zorganizował jak co roku, wycieczkę
dla swych podopiecznych i wolontariuszy z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka do Łomży i Drozdowa.

P

rzed wyjazdem do Łomży każdy
z podopiecznych Klubu Wolontariusza otrzymał upominek i słodycze, które wręczył prezes Stowarzy-

szenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” - Pan Jacek Bagiński.
Pierwszym punktem programu były
nowo otwarte bulwary nad Narwią,
gdzie wszyscy spędzili aktywnie i wesoło czas - ćwicząc na sprzęcie ustawionym na wolnym powietrzu, grając w piłkarzyki czy też spacerując.
Następnie całą grupą udaliśmy się do Teatru Lalki i Aktora w
Łomży, gdzie obejrzeliśmy spektakl bajkowy pt.: „Calineczka”.

Po obejrzeniu bajki wszyscy pojechaliśmy do Drozdowa do Muzeum Przyrody mieszczącego się
w dawnym dworze Stanisława Lutosławskiego gdzie można było
obejrzeć ekspozycje ptaków, ssaków oraz akwaria z rybami przedstawiające podwodny świat pięciu
kontynentów. Jest to największa w
regionie wystawa akwarystyczna.
Spacerowaliśmy również ścieżką
edukacyjną „Ostoja Drozdowska”
wśród dzikiej scenerii wykrotów, powalonych pni i ponad 100-letnich topoli, charakterystycznych dla środowiska podmokłych lasów łęgowych.
Zmęczeni ale szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do domu.
Zorganizowanie wyjazdu dla podopiecznych i wolontariuszy było
możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym przez ww. Stowarzyszenie „Integracja” w trakcie Gminnego Balu Charytatywnego zorganizowanego w 2012 r.
Pragniemy również podziękować Panu Józefowi Wiśniewskiemu dyrektorowi Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie
za zapewnienie środka transportu dla uczestników wycieczki.
Klub Wolontariusza
przy GOPS w Kolnie

Krzyż odnowiony i poświęcony
P

oświęcenia
odrestaurowanego krzyża upamiętniającego
śmierć powstańców styczniowych z
Czerwonego dokonał ks. Wojciech
Stefaniak, proboszcz Parafii pw
Chrystusa Króla Wszechświata w
Kolnie. Patriotyczna uroczystość
zgromadziła wielu gości w tym m.in.
przedstawicieli władz gminy Kolno,
miasta Kolno, powiatu kolneńskiego. Gościem honorowym był poseł
na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” słowa podziękowania za pomoc przy
organizacji
wydarzenia
kieruje
do: pracowników GBP w Czerwonem, „Czerwieniaków”, druhów z
OSP oraz do sołtysa wsi Czerwone.
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Nowy sztandar dla OSP w Czerwonem
Jednostka OSP z Czerwonego świętowała 90 - lecie działalności. To
była doskonała okazja do nadania jej nowego sztandaru. Uroczystość odbyła się 26 maja br.

O

bchody jubileuszu rozpoczęły się
mszą św. w Kościele Chrystusa
Króla Wszechświata w Kolnie, gdzie
proboszcz ks. Wojciech Stefaniak poświęcił nowy sztandar. Następnie na
placu przed remizą odbyło się przekazanie sztandaru. Po odczytaniu
przez Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Komitetu Fundacji Sztandaru aktu Fundacji Sztandaru rozpoczęła się ceremonia wbijania gwoździ w drzewiec sztandaru. Każdy
symboliczny gwóźdź honoruje m.in.
fundatorów sztandaru - ich pełna
lista dostępna jest na stronie www.
gminakolno.pl. Do wbijania gwoździ
proszono m.in. następujące osoby:
wójt Tadeusz Klama, ks. proboszcz
Wojciech Stefaniak, przewodniczący Rady Gminy Kolno Wojciech Jermacz, st. bryg. Dariusz Sadkowski,
zastępca Podlaskiego Komendanta

Wojewódzkiego PSP w Białymstoku,
dh Zenon Białobrzeski, wiceprezes
zarządu oddziału wojewódzkiego
ZOSP w Białymstoku, dh Tadeusz
Połomski, naczelnik OSP Czerwone,
Grzegorz Okurowski, prezes OSP
Czerwone, st. kpt. Lech Kowalczyk,

Komendant Powiatowy PSP w Kolnie
Poczet sztandarowy przejmując sztandar wypowiedział słowa „Przyrzekamy, że honoru
tego sztandaru nie splamimy”.
Tego dnia druhowie z Czerwonego
przyjęli szereg odznaczeń i gratulacji.

Odsłonięcie pomnika w ZST w Kolnie
R

eprezentacja uczniów naszej
szkoły z pocztem sztandarowym brała udział w uroczystym
przekazaniu sztandaru oraz odsłonięciu
pomnika
Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie,
ktore odbyło się 28 maja 2013 r..
Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w Kościele pw. św. Anny w
Kolnie. Eucharystii przewodniczył
biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Następnie w asyście szkolnej
orkiestry dętej przemaszerowaliśmy
na plac szkolny, gdzie dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia
pomnika. Wielu zacnych zaproszonych gości w swych wystąpieniach
podkreśliło szczególną postawę
moralną Kardynała Wyszyńskiego i
jego rolę w historii naszej Ojczyzny.
Wspólnie z nami w uroczyści
uczestniczyły poczty sztandarowe
ze szkół w Łomży i Czyżewa. Udział
WWW.GMINAKOLNO.PL

naszych uczniów ze sztandarem
w tak doniosłym święcie był dla
nas ogromną dumą i satysfakcją.
Cieszymy się, że kolejna szkoła
za wzór przyjęła postać wielkiego
syna narodu polskiego - Prymasa
Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Radość nasza jest tym

większa, iż wielu absolwentów naszej szkoły na fundamencie ukształtowanych postaw w naszej placówce podejmuje naukę w Zespole
Szkół Technicznych w Kolnie, gdzie
będzie kontynuować testament
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Bożena Duda
dyrektor SP w Janowie
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Od juniora do seniora - III Rajd Rowerowy
80 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym już po
raz trzeci przez Stowarzyszenie KaFCuki i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. Chociaż pogoda
była niepewna, a od rana na niebie wzbierały burzowe chmury, to 2
czerwca 2013 r. przed biblioteką w
Czerwonem stawiły się całe rodziny
miłośników rowerowych wojaży.

J

ak przystało na imprezie współorganizowanej przez bibliotekę w ramach „Odjazdowego bibliotekarza”
nie mogło zabraknąć książki. W roku
Tuwima sierżant Daniel Łomiński z
Powiatowej Komendy Policji w Kolnie, Elżbieta Rydzewska - pracownik Banku Spółdzielczego w Kolnie i
Kazimierz Koter – dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno odczytali „Lokomotywę”.
Po tak ogromnej dawce doznań
artystycznych cykliści pod eskortą
policji wyruszyli „cegielniówką” do
Kozła, gdzie czekali już na nich pozostali uczestnicy rajdu. Tak uformowany kolorowy peleton poprowadzili dalej koźleńscy harcerze z 77
Czerwieńskiej Drużyny Harcerskiej
„Cień”. Trasa wiodła szlakiem ścieżki edukacyjno – rowerowej w Koźle.
Nie było bicia rekordów oraz pomiaru czasu, w ten sposób wszyscy
mieli możliwość podziwiania piękna
natury.
Aktywny wypoczynek na świeżym
powietrzu zakończył rodzinny piknik

na okładce Gazety Gminnej zdjęcie z rajdu autorstwa pana Sylwestra
Nicewicza. Zapraszamy na gminną ścieżkę rowerową!

z ogniskiem, kiełbaskami, grami,
zabawami przygotowanymi zarówno
dla tych najmłodszych, jak i nieco
starszych uczestników rajdu. Mężowie pań ze Stowarzyszenia KaFCuki
w stanicy wędkarskiej PZW przygotowali grill i ognisko. Wszystkim
chętnym, którzy czuli się jeszcze na
siłach, Nadleśnictwo Nowogród proponowało konkursy przyrodnicze.
Na stoisku z książką, wystawionym
przez bibliotekę, można było sprawdzić swoją wiedzę językową i czytelniczą.
Coroczna impreza rowerowa skierowana do wielbicieli dwóch kółek
zorganizowana została ze środków
finansowych Urzędu Gminy w Kolnie
w ramach zadania „Organizowanie
działań sportowych propagujących
zdrowy i aktywny tryb życia dla dzieci
i młodzieży szkolnej”. Organizatorzy

dziękują również:
- Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie
za wsparcie finansowe i ufundowanie kamizelek odblaskowych,
- Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę
medialną,
- Redakcji Gazety Gminnej za oprawę
medialną całości przedsięwzięcia,
- Agencji Reklamowej Caterina za
ufundowanie plakietek, plakatów,
nagród konkursowych,
- Nadleśnictwu Nowogród za przygotowanie stoiska przyrodniczego
dla uczestników rajdu, za drewno na
ognisko,
- wędkarzom ze stanicy wędkarskiej
PZW „Energetyk” za użyczenie bazy
na czas postoju,
- Policji Powiatowej w Kolnie za pomoc w zabezpieczeniu rajdu.

Barbara Sielawa
GBP w Czerwonem

Wspólnymi siłami zrobili nowe boisko
W

ystarczyło kilka dni wspólnej
pracy radnych gminy Kolno,
mieszkańców i rodziców uczniów ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
a szkolne boisko już od września będzie służyć uczniom. Teren wyrównano, zasiano specjalną trawę. Przy
szkole będzie nie tylko murawa, ale
też boisko do rozgrywania na piasku
siatkówki plażowej. Lista osób zaangażowanych w prace przy budowie
boiska jest dostępna na www.gminakolno.pl
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Dzień Dziecka z Mlekpolem

Ż

yczenia dobrej zabawy wypowiedziane przez Mirosława Borawskiego, kierownika kolneńskiego
Zakładu Produkcyjnego Spółdzielni
Mleczarskiej MLEKPOL z Grajewa,
Andrzeja Dudę, burmistrza Kolna i
Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno
rozpoczęły Dzień Dziecka z Mlekpolem. Grajewska Spółdzielnia Mleczarska już po raz kolejny przygotowała moc atrakcji dla najmłodszych.

Dzień pełen atrakcji
2
1.05.13 r. uczniowie kl. IV-VI pod
opieką p. L. Banach, p. M. Sosnowskiej, p. J. Sekścińskiej wyruszyli
na wycieczkę do Mazurolandii – parku pełnego atrakcji, położonego na
Mazurach w Gierłoży koło Kętrzyna.
Mazurolandia to jedyne miejsce,
w którym zobaczyć można miniatury najpiękniejszych budowli Warmii
i Mazur. Uzupełnieniem wycieczki
była wystawa prezentująca zdjęcia zabytków oraz unikatowe zdjęcia Królewca – dawnej stolicy Prus
Wschodnich. Poza tym jest to miejsce kryjące wiele tajemnic i niespodzianek. Z tego względu znajduje
się tam makieta Wilczego Szańca.

Nasi uczniowie zwiedzili grodzisko
rycerskie, przymierzali zbroje, odbyli
pojedynki, i trzymali miecz ważący ponad 25 kg. Z wieży widokowej podziwiali wszystkie atrakcje Mazurolandii.
Uczniów zachwyciły również miniatury Stadionów z Euro 2012 z
Polski i Ukrainy. Oprócz zwiedzania mogli do woli bawić się w Parku Rozrywki czyli poskakać na
trampolinie, bungee, dmuchanej
zjeżdżalni, pojeździć kolejką elektryczną. Uzupełnieniem atrakcji był
rejs statkiem po jeziorze Nidzkim.
Z pamiątkami, wesołymi minami i wrażeniami uczniowie wrócili do domów.
Maria Sosnowska
ZSS Zabiele

OGŁOSZENIE

Załącznik do Zarządzenia Nr 244/13
Wójta Gminy Kolno
z dnia 20.06.2013 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
położonych na terenie wsi Tyszki Łabno, stanowiących własność Gminy Kolno.
Nr działki i
określenie
L.p.
położenia
nieruchomości
1
2
1.

68/2

2.

68/3

3.

83/1

Powierzchnia (ha)
Nr KW

Ogółem

3
4
LM1L/000
0,3896
25840/1

Użytków

Rodzaj
nieruchomości

Koszty
Przeznaczenie w planie
Cena
przygotowania
zagospodarowania
Forma sprzedaży
nieruchomości dokumentacji
przestrzennego
do sprzedaży
7
8
9
10

5

6

RV – 0,3896

gruntowa

brak planu

przetargowa

52790,00 zł

1184,50 zł

gruntowa

brak planu

przetargowa

53010,00 zł

1184,50 zł

gruntowa

brak planu

przetargowa

10140,00 zł

1369,00 zł

RV – 0,1906
LM1L/000
0,3912 RVI – 0,0431
25840/1
N – 0,1575
LM1L/000
0,0834 N – 0,0834
25840/1

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu od dnia 01.07.2013 roku do dnia 22.07.2013 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kolnie, ul. Wojska
Polskiego 20, na stronie internetowej Gminy Kolno oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wyżej wymienionej miejscowości.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub telefonicznie 086 278 9131.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Segregacja odpadów komunalnych na terenie gminy Kolno
I WOREK- WKŁADAMY RAZEM:
gazety, książki, katalogi, foldery,
zeszyty, koperty, papierowe torby i
worki, kartony, tektura oraz zrobione
z nich opakowania

PAPIER:
METAL:

puszki po napojach, drobny złom
żelazny oraz drobny złom metali
kolorwych, pokrywki od słoików,
kapsle z butelek, metalowe zakrętki

PLASTIK:
puste, odkręcone butelki plastikowe po napojach, puste butelki
plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, oczyszczone
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach,
kefirach, margarynach), folia i torebki z tworzyw sztucznych, reklamówki, plastikowe koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, kartony po mleku i napojach (sokach) tzw.
Tetra Pak

II WOREK- WKŁADAMY RAZEM:

SZKŁO
BIAŁE
I KOLOROWE:

butelki, słoiki, inne opakowania szklane bez metalowych i plastikowych
nakrętek

Wskazówka – odpady gromadzone selektywnie tzn. segregowane – suche należy gromadzić bez zawartości,
bez resztek jedzenia, bądź innej zawartości, nie ma potrzeby ściągania etykiet. W przypadku, kiedy trudno
nam określić jak zakwalifikować dany odpad, najlepiej wrzucić go do pojemnika na odpady zmieszane

POZOSTAŁE ODPADY
Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w workach odbywać się będzie raz w miesiącu, a odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w pojemniku odbywać się będzie dwa razy w miesiącu zgodnie z
harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.
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Terminarz wywozu odpadów komunalnych w 2013r.
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Terminarz wywozu odpadów komunalnych w 2013r.
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Szkolne Święto Rodziny
Maj w tradycji naszej szkoły to
szczególny miesiąc, który łączy
ważne wydarzenia: Dzień Patrona Szkoły, Dzień Matki oraz
Dzień Dziecka. Tegoroczne uroczystości obchodziliśmy 27 maja.

S

woją obecnością zaszczycili nas:
Proboszcz parafii w Łosewie- ks.
kan. Andrzej Stypułowski, gospodarz
Gminy Kolno- Wójt p. Tadeusza Klama, Dyrektor Banku Spółdzielczego
w Kolnie - p. Krzysztof Kajko, Dyrektor ZOPO w Kolnie - p. Józef Bogdan
Wiśniewski, Radni Gminy Kolno - p.
Stanisław Podsiad i Jan Dymek.
Ogromną
satysfakcję
sprawiła
nam duża frekwencja rodziców
( szczególnie mam), by wspólnie
z dziećmi bawić się i świętować.
Obchody rozpoczęły się montażem słowno- muzycznym poświęconym postaci naszego Patrona
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
przygotowanym i przedstawionym
przez uczniów pod opieką nauczyciela religii – p. Agnieszki Korzep.
Jako szkoła, której Patronem
jest Kardynał Stefan Wyszyński w
swej działalności wychowawczej
staramy się poznawać i odczytywać naukę jaka płynie z przesłania, które pozostawił nasz Patron.
Tegorocznym
obchodom
towarzyszyło
motto:
„Największym szczęściem jest dziecko”.
Część artystyczną dedykowaną
swoim kochanym mamom rozpoczęły tańcem krakowiaka dzieci z

oddziału przedszkolnego i klasy I.
Wiersze, piosenki, życzenia oraz
dedykacje zaprezentowały i złożyły dzieci z klasy II i III przygotowane pod kierunkiem swoich pań.
Na drugą część naszych obchodów udaliśmy się na boisko szkolne gdzie rozpoczął się Szkolny Piknik Rodzinny. Z ogromną radością
przyjęliśmy naszych gości z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
by wspólnie bawić się i odpoczywać.
Zabawy rozpoczęliśmy od lekcji bezpieczeństwa przygotowanej
przez pielęgniarkę szkolną, która
przedstawiła udzielanie pierwszej

pomocy. Praktyczne czynności resuscytacji cieszyły się ogromnym zainteresowaniem maluchów.
Wiele emocji wśród dzieciaków
wzbudziła wizyta psa policyjnego
ze swoim opiekunem z Powiatowej
Komendy Policji w Kolnie. Bardziej
odważni chłopcy mogli się przebrać
w prawdziwy policyjny strój „bojowy”, w którym np. zabezpiecza się
imprezy masowe, mecze piłkarskie.
Dzięki hojności sponsora jakim był
Bank Spółdzielczy w Kolnie, udało
się zafundować dzieciom do zabawy
dmuchane zjeżdżalnie i trampolinę.
Prowadzący imprezę animatorzy z „Zielonej Szkoły” przygotowali także szereg zabawnych konkursów i rywalizacji drużynowych.
Piknik nie mógłby się odbyć
bez części kulinarnej. Rodzice przyrządzili dzieciom pyszne
kiełbaski z grilla, napoje chłodzące, ciasta, słodycze i owoce.
Radosnym harcom i zabawom nie
byłoby końca, niestety kilka minut
przed planowanym zakończeniem
imprezy przerwały go strugi deszczu.
Rodzicom, sponsorom i służbom
mundurowym składamy serdeczne podziękowania za dar serca i
pomoc w zorganizowaniu imprezy.

Bożena Duda
dyrektor SP w Janowie
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Wycieczka śladami bohaterów
8 kwietnia 2013r. uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu wraz z opiekunami udali się
na wycieczkę edukacyjną do Warszawy. Pomysł wycieczki zrodził
się tuż po omówieniu na lekcjach
języka polskiego „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.

L

ektura ta wywołała u uczniów wiele pozytywnych emocji. Jej bohaterowie stali się im bardzo bliscy. To
spowodowało, że pomysł odwiedzenia ich grobów na Powązkach spotkał się z miłym przyjęciem. Dlatego
najważniejszym punktem programu
wycieczki było zwiedzanie Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
Wcześniej jednak wraz z przewodnikiem wszyscy udali się pod Arsenał Królewski, który był świadkiem
słynnej akcji odbicia Rudego/ Jana

Bytnara/. Tutaj uczniowie wysłuchali relacji z tego przełomowego dla
bohaterów „Kamieni na szaniec”
wydarzenia. To niedługo po nim bowiem umarli skatowany przez Gestapo - Rudy i raniony tuż po akcjiAlek/Aleksy Dawidowski/. Mogiłę z
brzozowym krzyżem, w której obaj
spoczęli, a także groby Zośki/ Tadeusza Zawadzkiego/ oraz Aleksandra
Kamińskiego uczniowie odwiedzili na samym początku późniejszej
wyprawy na Powązki. Zapalili znicze i oddali się chwilowej zadumie.
Następnie odwiedzili jeszcze groby innych znanych Polaków, m.in.
Kazimierza
Dejny,
Waldemara
Milewicza czy Władysława Kopalińskiego. Jednym z ważniejszych
punktów wizyty na Powązkach było
też odwiedzenie grobów osób, które zginęły katastrofie smoleńskiej.

Z cmentarza uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Powstania
Warszawskiego. Tu podzieleni na
dwie grupy uczestniczyli w lekcjach
pod tytułem „Bohaterowie powstania warszawskiego”. Prowadzący zajęcia, charakteryzując bohaterów z
okresu II wojny światowej, nawiązali
do losów postaci znanych uczniom z
„Kamieni na szaniec”. Lekcje były ciekawe i wymagały od uczniów własnej
pracy oraz inwencji twórczej. Zadaniem ich uczestników było np. ułożenie pytań do wywiadu z powstańcem.
Po lekcji wszyscy obejrzeli krotki film 3D pt. „Miasto
ruin”, który ukazywał zrujnowaną tuż po powstaniu Warszawę.
Wprost z muzeum uczniowie udali się do Centrum Handlowego „Arkadia”. Tutaj mieli trochę czasu na
posiłek i drobne zakupy. Ostatnim
punktem wycieczki było obejrzenie filmu 3D pt. „Jack- pogromca
olbrzymów” w kinie Ciemna City.
Wyjazd można uznać za udany. Uczniowie podczas niego mieli
okazję otrzeć się o historię II wojny światowej, a także lepiej poznać postaci ściśle z nią związane.
Wycieczka została dofinansowana z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, za co
bardzo serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Kalata, n-l ZSS w Zabielu

Aktorzy z Krakowa w Czerwonem
S
łychać ostatnie szepty, za chwilę wyjdą aktorzy. Przestrzeń na
widowni gorąca od emocji. Skupienie, podekscytowanie…Niezwykłą
historię smoka Emila, uczącego
się rozróżniać otaczające go dobro
i zło oraz poznającego bezpieczne
zachowania mogli poznać najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w autorskim
spektaklu krakowskiego Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska”19
czerwca 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
Więcej na www.gbp.gminakolno.pl
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Opowieści o lesie
Dnia 24.04.2013r. Zespół
Szkół
Samorządowych
w Zabielu odwiedził niezwykły gość – pan podleśniczy Piotr Cieloszczyk z
Nadleśnictwa Nowogród.
Dzieciaki oczekiwały go
z niecierpliwością od
samego rana. Około godziny 9 ich cierpliwość
została
nagrodzona.
a początku spotkania
pan leśniczy zaprezentował dzieciom swój
mundur - szczególne zainteresowanie wzbudziły
jego pagony. Następnie przypomniał
budowę drzewa, przedstawił znaczenie lasu i omówił warstwy roślinności.
Opowiedział też o mieszkańcach
lasu i właściwym zachowaniu w lesie.
Apelował o utrzymanie w nim czystości i ciszy. Powiedział o chronionych a

N

także niebezpiecznych roślinach, na
które należy zwracać uwagę w lesie
i po powrocie do domu. Dzieci miały
również możliwość wsłuchać się w
odgłosy ptaków. Pan Piotr przygotował wiele ciekawostek, które przykuwały uwagę małych słuchaczy.

Dublet Zabielan

Na pamiątkę podarowaliśmy panu leśniczemu laurki, a
on obdarował nas
słodyczami i upominkami w postaci
wesołych ołówków.
Zostawił nam również
czasopismo
edukacyjne z płytą
abyśmy mogli kontynuować
naszą
przygodę z przyrodą. Spotkanie było
bardzo ciekawe i dostarczyło nam wiedzy na temat lasu oraz pracy leśniczego. Serdecznie dziękujemy panu
Piotrowi i z niecierpliwością czekamy
na kolejne spotkanie – tym razem na
ścieżce edukacyjnej w Nowogrodzie.
Barbara Bohuszko i Justyna Góralczyk,
nauczycielki ZSS Zabiele

REKLAMA

P

odwójnym zwycięstwem drużyn z Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu zakończył się V
Turniej Interdyscyplinarny „Matematyka i sport”.
Turniej ten, łączący na pozór różne dziedziny szkolnej aktywności, na stałe wpisał się w kalendarz
gminnych imprez rekreacyjno-sportowych. Od początku biorą w nim również udział (ze zmiennych
szczęściem) dwie podstawówki z Kolna. W tym
roku poziom zespołów był wyjątkowo wyrównany i o
miejsce w klasyfikacji końcowej drużyny walczyły zawzięcie do ostatniej konkurencji. Należy podkreślić,
że rywalizacja przebiegała w atmosferze fair play.
W kategorii szkół podstawowych wygrała drużyna
z Zabiela, drugie było Lachowo, trzecie SP 2 Kolno i czwarte SP 1 Kolno. Drużyna gospodarzy, gimnazjalistów z Glinek, uległa po wyrównanej walce
kolegom z Zabiela. Turniej zorganizowało Towarzystwo „Jan z Kolna” i Gimnazjum w Glinkach, a sfinansowała Gmina Kolno.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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IV Majowy Turniej Siatkówki
W dniach 27 i 29.05.2013r w ZSS
w Zabielu, z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint”
odbył się IV Majowy Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy Kolno.
Impreza dla uczniów gimnazjum i
szkół średnich Gminy i Miasta Kolno mogła odbyć się dzięki dotacji z
budżetu Gminy Kolno. W rywalizacji sportowej wzięło udział 5 szkół:
ZST w Kolnie, I LO Kolno, ZSEiO nr
6 w Łomży, Gimnazjum Zabiele
oraz po raz pierwszy ZSZ w Piszu.

P

ierwszego dnia zmagania rozpoczęły dziewczęta. Zawodniczki z
czterech szkół przywitał Zarząd UKS
„Sprint” oraz Pani Wicedyrektor Małgorzata Łosiewska. Wszystkie mecze

rozgrywane były
do dwóch wygranych setów.
Dziewczęta stoczyły wspaniałe,
pełne emocji mecze, a poziom był
bardzo wyrównany. Ostatecznie
wygrały najbardziej doświadczone
zawodniczki z Łomży.
Kolejnego dnia
zmagania
rozpoczęli chłopcy, których serdecznie
przywitała Pani Dyrektor Ewa Lipnicka. Zgłosiły się trzy drużyny, w związku z tym mecze rozegrane zostały
do trzech wygranych setów.
Najlepsi okazali się chłopcy z
Pisza, którzy
nie oddali nawet seta. Natomiast wspaniałą walkę stoczyli chłopcy z
ZST w Kolnie z
gimnazjalistami z Zabiela.
Mecz skończył się dopiero w piątym
secie! Chłop-

cy stworzyli ciekawe, sportowe widowisko, wspaniale się przy tym
bawiąc i rozbawiając całe trybuny
kibiców. Ostatecznie, ku uciesze kibiców, mecz wygrali gimnazjaliści.
Wszystkie
drużyny
otrzymały napoje i dyplomy a trzy najlepsze
również
puchary.
Zarząd UKS „Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje wszystkim
opiekunom za przygotowanie drużyn oraz uczestnikom za aktywny
udział w imprezie. Podziękowania
również dla Mateusza Żochowskiego za pomoc w sędziowaniu.
Organizatorów bardzo cieszy
fakt, iż w każdym zespole znaleźli
się absolwenci Gimnazjum w Zabielu. Mamy nadzieję, że za rok
impreza będzie równie udana.
Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska

OSP Zabiele działa już od 86 lat!

J

ubileusz 86 lat działalności obchodziła 12 maja w niedzielę Ochotnicza Straż Pożarna w Zabielu.Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu odprawioną przez ks. kan.
mgr. Stanisława Śliwowskiego. Po mszy strażacy udali się do remizy OSP Zabiele. Były medale i odznaczenia, a także smaczny poczęstunek przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń, a zarazem żony strażaków.
tekst i zdjęcie za www.zabiele.pl, na tej stronie też więcej zdjęć z uroczystości
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Wieliczka, Zakopane i Kraków

D

yrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie oraz Szkoły
Podstawowej w Zaskrodziu serdecznie dziękują Wójtowi Gminy KolnoPanu Tadeuszowi Klama oraz Panu
Krzysztofowi Murawskiemu za sfinansowanie biletów wstępu do Kopalni
Soli w Wieliczce ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na rok 2013.
Podziękowania kierujemy również

do Prezesa Banku Spółdzielczego
w Kolnie- Pana Krzysztofa Kajko za
sfinansowanie biletów wstępu do
Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Trzydniowa wycieczka dla uczniów
ze SP Borkowo i SP Zaskrodzie odbyła się w dniach 5- 7 czerwca
2013 roku do niezwykle ciekawych
miejsc naszego kraju, zorganizowana przez nauczycieli i wychowawców: p. Beatę Szewczyk, p.
Sławomira Dymka, p. Katarzynę
Kulągowską i p. Marka Stachelka.
Program wycieczki:

▪ WIELICZKA- zwiedzanie Kopalni
Soli: legendy o św. Kindze i poszukiwanie skarbu w muzeum, trasa turystyczna na głębokości 135 m pod
ziemią, świat solnych korytarzy, komór, kaplic wypełnionych rzeźbami z
soli, kaplica św. Kingi.
▪ ZAKOPANE- szlak pieszy Doliną Kościeliską, Jaskinia Mroźna na szlaku, zwiedzanie Zakopanego: Zespół
Skoczni Narciarskich, Kościół na
Krzeptówkach, spacer po Krupówkach, ryneczek pod Gubałówką.
▪ KRAKÓW- zwiedzanie Wawelu:
Katedra, Dzwon Zygmunta, Groby
Królewskie, Dziedzińce, Droga Królewska, Rynek Główny, Sukiennice,
Bazylika Mariacka.
Główne założenia programowe
wycieczki to rozbudzanie zainteresowań uczniów zabytkami naszego
kraju jako dziedzictwa narodowego,
kształtowanie postawy kulturalnego
zachowania w miejscach publicznych oraz propagowanie wartościowego spędzania czasu wolnego.
Uczniowie byli zachwyceni zwiedzanymi obiektami oraz przepiękną
panoramą Tatr. Trudno opisać wrażenia, było pięknie. Warto podkreślić,
iż Kopalnia Soli w Wieliczce została
wpisana na światową listę dziedzictwa narodowego UNESCO.
SP Borkowo
SP Zaskrodzie

50 lat przeżytych na medal!
Państwo Regina i Józef Kałudzińscy (
na zdj. para siedzi z lewej strony) oraz
państwo Anna i Stefan Barwikowscy
( na zdj. para siedzi z prawej strony)
to małżonkowie, którzy w maju br.
obchodzili jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w
Urzędzie Stanu Cywilnego w Kolnie
odbyła się uroczystość wręczenia
medali. Burmistrz Kolna Andrzej
Duda wręczył małżonkom Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odznaczenia przyznawane przez Prezydenta RP. W tej uroczystej chwili
obu parom towarzyszyła najbliższa
rodzina. Małżonkom z okazji jubileuszu złotych godów gratulujemy!
WWW.GMINAKOLNO.PL

fot. arch. UM Kolno
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„Pani pachnie jak tuberozy...”
Humorystyczne, inteligentne, lekko napisane teksty skamandryty
Juliana Tuwima zagościły 14 maja
2013 roku w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem dzięki
znakomitemu wykładowi historyka
literatury Waldemara Smaszcza.

W

roku Tuwima, Smaszcz snuł
barwną opowieść o dzieciństwie, młodości i życiu dorosłym
poety na tle ówczesnej Polski.
Tuwim, autor znakomitych skeczy,
monologów i piosenek, to nie tylko twórca literatury dziecięcej, ale
przede wszystkim frywolnych wierszy, limeryków, tekstów kabaretowych i dowcipów. Obdarzał i nadal
obdarza odbiorców olbrzymią dozą
świetnego humoru, pełnej polotu
satyry i inteligentnych spostrzeżeń.
Elegancka frywolność, zmysłowość,
ekscytujący dandyzm, wyrafinowany
humor to cechy twórczości mistrza
polskiej poezji i przedwojennego kabaretu, które panu Smaszczowi udało

się zebranym znakomicie przekazać.
Spotkanie z Waldemarem Smaszczem zostało sfinansowane z dotacji
otrzymanej przez bibliotekę od Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona, w ramach działania „Książka

bez barier - poszerzenie oferty czytelniczej dla czytelnika dorosłego”.
Oprócz spotkania, dzięki dotacji,
zostały zakupione nowości wydawnicze, za co serdecznie dziękujemy.
Barbara Sielawa

Gmina Kolno na starej fotografii
P

amiątkowe zdjęcia z Pierwszej
Komunii Świętej to jedna z ważniejszych pamiątek z dzieciństwa dla
wszystkich wierzących. Dziś publikujemy zdjęcia z rodzinnego archiwum
państwa Kotlewskich z Łosewa.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja zaprasza do
współpracy przy tworzeniu archiwum
zdjęć.
R o dzinne
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pamiątki po zeskanowaniu wrócą do właścicieli.
Kontakt: Jacek Bagiński
tel. 662078152
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Czerwieniacy najlepsi w bziodowaniu
C

zerwieniacy”, zespół złożony z
uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Czerwonem zwyciężył w V Festiwalu Kurpiowskich Zabaw Dziecięcych „Bziodowanie w Lemanie”.
Impreza, którą od kilku lat organizują Towarzystwo „Jan z Kolna” i
Szkoła Podstawowa w Lemanie przyciągnęła w tym roku 8 drużyn. Zespoły rywalizowały w następujących konkurencjach o swojsko brzmiących nazwach: skok przez rów, przeciąganie
się lejcem, kulanie koła, wyścig na
barana i rzucanie szyszką do celu.
Każda drużyna przygotowała również prezentację dotyczącą zabaw
dziecięcych. Piękna pogoda sprzyjała zawodnikom oraz licznie zgromadzonym kibicom. Po wyczerpujących
zmaganiach zawodnicy zregenerowali swoje siły pyszną grochówką, babką

ziemniaczaną i innymi smakołykami.
Festiwal odbył się m.in.: dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
K l a s y f i ka c j a
końcowa „Bziodowania”:
1.Czerwieniacy- SP Czerwone
2.Tygrysy – SP
Łacha
3.Orły – SP Leman
wyróżnienia:
Turoślanie i FC
Turośl- SP Turośl
Janowiacy –
SP Janowo

Bliskie spotkania z kulturą
G

rupa uczniów ze szkół podstawowych z Lachowa i Wykowa oraz
gimnazjum w Glinkach 13 czerwca odkrywała kulturalny Białystok.
Podczas całodniowej wycieczki znalazło się miejsce na wizytę w teatrze,
galerii sztuki i operze.
Już na początek mnóstwo mocnych wrażeń dostarczył im spektakl „Glany
na glanc” w Teatrze Dramatycznym im. Wegierki.
Sztuka Davida Gowa w
świetnej reż. Krzysztofa Rekowskiego to rzecz o spotkaniu dwóch osób, reprezentujących skrajnie różne
postawy. Mamy skinheada,
który zamordował Hindusa
i liberalnego Żyda, który
ma być jego adwokatem.
Nic nie wskazuje, by współpraca była możliwa. W bohaterów tego kameralnego
i niezwykle mocnego spektaklu wcielili się Piotr Półtorak (Danny
Dunkelman, adwokat, Żyd) i Mateusz
Witczuk (Mike Downey, skinhead). To
idealnie zgrany i pasujący do siebie
duet. Na scenie obnażają wszystkie
najbardziej negatywne i skrajne cechy, jakie możemy znaleźć w społeWWW.GMINAKOLNO.PL

czeństwie. Sztuka doskonale wpisuje się w kampanię „Wykopmy rasizm z Podlasia”, zaś pytania, które
stawia dają nam wiele do myślenia.
Po tak mocnych wrażeniach
uczniowie uczestniczyli w lekcji mu-

zealnej w galerii im. Śleńdzińskich.
Odkrywanie technik malarskich i
tajemnic zaklętych w obrazach to
duża, intelektualna przygodą. Okazało się, że każdy z nas jest wrażliwy
na sztukę; trzeba tylko tę wrażliwość
odkryć i poprzez aktywne bywanie w

Super Jedynka – SP 1 Kolno
Lamanionki – SP Leman

KK
Towarzystwo Jan z Kolna

galeriach i muzeach, szlifować. Poznawanie kulturalnego Białegostoku
uczniowie zakończyli zwiedzając Operę i Filharmonię Podlaską. Ogromny,
przeszklony gmach z bajecznym
ogrodem na dachu zrobił na wszystkich niesamowite wrażenie.
Niedowierzanie wzbudziła
informacja, że opera jest
najnowocześniejszą tego
typu instytucją w Europie.
Z zapartym tchem uczniowie zwiedzali główną scenę
z monumentalnymi dekoracjami do „Upiora w operze”,
trzykondygnacyjną
widownię oraz garderoby. Z
dachu opery, ukwieconego
podlaską łąką, uczniowie
podziewali panoramę słonecznego
Białegostoku.
Dzień pełen artystycznych wrażeń zakończyliśmy
prozaicznym, pozbawionym
dramaturgii posiłkiem w pizzerii. Podczas następnego wyjazdu
we wrześniu uczniowie odkrywać
będą kulturalną Łomżę i okolice.
		
Iwona Korzep
Projekt „Bliskie spotkania z kulturą”
sfinansowano ze środków Fundacji PZU
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więcej zdjęć autorstwa pana Sylwestra Nicewicza i informacji na www.gminakolno.pl

