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Z działalności Wójta
Sprawozdanie z
działalności Wójta
Gminy
Kolno za
okres od
30 sierpnia do 27
września
2013
roku.

Żwirowanie dróg gminnych
>> str.5

W okresie od ostatniej sesji Rady
Gminy Kolno wydałem 5 zarządzeń,
które dotyczyły:

600 lecie Zabiela
>> str.7

- sposobu wykonania uchwał rady
gminy
- określenia układu wykonawczego
budżetu gminy Kolno na 2013 r
- powołania komisji przetargowej na
sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
- określenia zakresu szczegółowości
materiałów niezbędnych do opracowania budżetu gminy na 2014 rok.

Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Podpisałem z firmą New Power
umowę przeprowadzenia audytu
energetycznego w gminie Kolno w
zakresie dostaw energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, stacji
uzdatniania wody, szkół i innych nieruchomości będących własnością
Gminy. W zakresie firmy jest również
przeprowadzenie aukcji elektronicznej na wybór nowego dostawcy
energii elektrycznej do tych obiektów. Wstępne analizy pokazują możliwość obniżenia kosztów dostawy
energii o około 20 procent.
2. Dokonałem odbioru technicznego
wybudowanej sieci wodociągowej na
koloniach w miejscowości Borkowo.
3. Rozstrzygnąłem przetarg na wymianę pokrycia dachowego i docieplenia świetlicy w Borkowie.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające
publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego.

W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ
Rozbudowana szkoła w Lachowie
>> str.9

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku - jest wykształcenie”. W podziękowaniu za trud włożony
w edukację i wychowanie uczniów szkół
gminnych, samych radości i sukcesów
wszystkim nauczycielom i pracownikom
oświaty życzy
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

Pożar lasu - ćwiczenia dla jednostek OSP

Kolno, 14 października 2013 r.

>> str.16
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Borkowo podłączone do sieci
Już oddano do użytku nową sieć
wodociągową zbudowaną w Borkowie, a dokładniej na koloniach tej
miejscowości. W ramach tej inwestycji zamontowano 13 hydrantów i
24 przyłącza do gospodarstw. Tym
samym zakończył się pierwszy etap
realizacji projektu „Budowa sieci
wodociągowej w Borkowie i Janowie, Zabielu, Kolimagach, Gietkach
i Niksowiźnie oraz dostawa i montaż
urządzeń do SUW w Janowie”
ykonawcą tej inwestycji była
firma Sanprod z Ostrołęki. Wodociąg w Borkowie jest pierwszym
w naszej gminie, który zbudowano
w najnowszej technologii. Sieć powstała z rur PE dwustronnych typu
Rabust, które są elastyczne i giętkie.
Sieć ta będzie zasilana dwustronnie
- z jednej strony od Janowa, a z drugiej od istniejącej sieci w Borkowie.
Zdaniem fachowców użyty materiał
i wykonanie gwarantują bezawaryjność wodociągu. Koszt inwestycji to
658 111,74 zł z czego dofinansowanie to 75 proc. kosztów kwalifikowalnych.
W pierwszym etapie realizacji projektu powstała sieć wodociągów w
Borkowie, zmodernizowano też Stację Uzdatniania Wody w Janowie,
gdzie zamontowano nowy agregat
prądotwórczy oraz sprężarkę do napowietrzania. W drugim etapie realizacji tego projektu powstanie sieć
wodociągowa w Zabielu, Kolimagach i Gietkach. Realizację drugiego
etapu zaplanowano na 2014 rok.

W

Odbiór inwestycji. Na zdj. od prawej: Andrzej Jarzyło, kierownik w UG Kolno, Henryk Białczak - z-ca
dyr. ds. technicznych w Sanprod, wójt Tadeusz Klama, radny Sławomir Cudnik, Marian Modzelewski UG
Kolno, Andrzej Kleczyński, kierownik w UG Kolno i Mariusz Rakowski, inspektor nadzoru

Mieszkańcy nie zapomną
W

niedzielę 27 września w
Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Borkowie odbyła się uroczysta msza św.
upamiętniająca zmarłego
przed kilku laty śp. Krzysztofa Baczewskiego.
Na placu przy kościele
stanął kamień z tabliczką
o treści „ Krzysztofowi Baczewskiemu wieloletniemu
radnemu, sołtysowi oraz rad-
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nemu parafii za trud i poświęcenie
włożone w rozwój naszej miejscowości wdzięczni mieszkańcy. Borkowo,
29 września 2013 r.”
Śp. Krzysztof Baczewski radnym
gminy był od 1994 roku. Przez wiele pełnił funkcję sołtysa. Społecznik,
przyjaciel Szkoły Podstawowej w
Borkowie, aktywny uczestnik życia
publicznego został pochowany 29
września 2009 r.
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Miejscowość Czerwone w konkursie
Strażacy ochotnicy z OSP Czerwone,
członkinie stowarzyszenia KaFCuki,
pracownicy Szkoły Podstawowej, a na
prośbę sołtysa, wszyscy mieszkańcy
zaangażowali się w to, by Czerwone
godnie zaprezentowało się w konkursie „Piękna i estetyczna podlaska
wieś”. To jedyna miejscowość z powiatu kolneńskiego, która powalczy o
tytuł najpiękniejszej w województwie.

K

onkurencja jest spora, bo z
kilkunastu wsi do finału komisja zakwalifikuje tylko pięć najpiękniejszych. Członkowie komisji,
odwiedzając miejscowości zwracali
uwagę m.in, na: elewacje budyn-

ków, stan ogrodzeń, czystość posesji, estetyczne zagospodarowanie,
stan budynków i miejsc użyteczności publicznej: szkoły, remizy,
świetlice, przystanki PKS, parkingi,
wykorzystanie otrzymanego wparcia finansowego i aktywność w pozyskaniu dodatkowego wsparcia.
Czerwone miało się czym pochwalić. Na trawnikach przy Gminnej Bibliotece Publicznej pojawiły się piękne rabaty dzięki pracy i aktywności
członkiń stowarzyszenia KaFCuki,
którym udało się pozyskać wsparcie
od sponsorów : Urzędu Gminy Kolno, Banku Spółdzielczego w Kolnie,
Lecznicy Zwierząt w Kolnie s.c J. Mu-

niak, W. Przytuła, M. Samul, Tartaku
Jarosław i Marzena Kozak w Koźle i
właścicieli sklepu Mrówka w Kolnie
Mieszkańcy napracowali się przy
budowie boiska przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam też pojawiły się
nowe nasadzenia, remontowane
jest ogrodzenie. Odrestaurowany
został krzyż powstańców styczniowych z Czerwonego. Posesje wielu gospodarzy zachwycały ładem,
porządkiem, estetyką i zielenią.
Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas Jesiennych Targów
Ogrodniczych w Szepietowie. Trzymamy kciuki za Czerwone!

Z oficjalną wizytą w Gołdapi
P
roblematyka związaną z budową
farm wiatrowych oraz nawiązanie kontaktu z Fundacją Rozwoju
Regionu Gołdap - to cel wizty z jaką
do Gołdapi wybrali się przedstawiciele Rady Gminy Kolno wraz z pracownikami Urzędu Gminy Kolno,
dyrektorami jednostek podległych
oraz wójtem Tadeuszem Klamą. W
trakcie spotkania w Urzędzie Miasta
w Gołdapi przedstawiciele naszej
gminy zapoznali się z prezentacją
multimedialną na temat działań podejmowanych przez ten samorząd.
Następnie pani architekt opowiadała
szczegółowo jak w Gołdapi przebiegał proces związany z działającymi
tam już od lat farmami wiatrowymi.
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Żwirowanie dróg gminnych
2 300 metrów sześciennych żwiru i
200 metrów sześciennych piasku dokładnie tyle tego materiału zamówiono w przetargach, które Urząd
Gminy Kolno ogłosił w tym roku.
Teraz ostatnie już wywrotki rozwożą
żwir na drogi gminne, które potrzebują naprawy.
zęść materiału poszła na podbudowę pod utwardzenie poboczy

C

przy drodze gminnej w miejscowości Zabiele Zakaleń. Kolejna partia
żwiru posłużyła za podbudowę pod
chodnik w pasie drogowym drogi
gminnej w Zaskrodziu, oraz na parking samochodowy przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu.
Pozostały żwir posłużył do remontu cząstkowego kilku dróg gminnych
i dojazdowych.

Priorytetem były te drogi gminne,
których stan zagrażał bezpieczeństwu kierowców i te, po których jeździ szkolny autobus. Na zdj. poniżej
żwirowanie drogi w Czerwonem.
Rozdysponowaniem i prawidłowym
wykorzystaniem żwiru na terenie
naszej gminy zajmował się Referat
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie
Gminy Kolno.

Poważne konsekwencje głupiego „żartu”
P

olicjanci z Kolna zatrzymali 16-latka, który na korytarzu
rozpylił przyniesioną do szkoły substancję – stężony zapach skunksa.
Ten – jak twierdził nastolatek – żart,
stał się przyczyną przewiezienia do
szpitala 42 uczniów i nauczycieli i
ewakuacji blisko 400 osób. Teraz
oceną postępowania nastolatka
zajmie się sąd rodzinny i nieletnich.
W miniony wtorek około godz.
10.00, dyżurny kolneńskiej Policji został poinformowany przez miejscową
Straż Pożarną, że na terenie I Liceum
Ogólnokształcącego w Kolnie ktoś
rozpylił gaz. Uczniowie zaczęli skarżyć się na duszności i złe samopoczucie. Z placówki ewakuowano prawie
400 osób, a 42 trafiły do szpitala.
W związku z tym zdarzeniem do działania natychmiast ruszyli policjanci,
zastępy straży pożarnej, chemicy i zaWWW.GMINAKOLNO.PL

łogi karetek pogotowia. Został powołany sztab zarządzania kryzysowego.
Policjanci zabezpieczyli miejsce
zdarzenia oraz rozpoczęli ustalanie okoliczności zajścia i poszukiwania sprawców. Funkcjonariusze
przesłuchiwali świadków i wnikliwie
zabezpieczali dowody. Ustalali również, skąd może pochodzić użyta
na miejscu zdarzenia substancja.
Wszystkie zabezpieczone próbki wysłane zostały do laboratorium
kryminalistycznego w Białymstoku. Jak wstępnie ustalili policyjni eksperci rozpyloną w szkole
substancją okazał się… pochodzący z internetowego zakupu
skondensowany zapach skunksa.
W wyniku wnikliwej i wytężonej pracy wymagającej weryfikacji i analizy
wielu informacji, policjanci z Kolna zatrzymali 16-letniego ucznia tej szkoły.

Nastolatek przyznał się do popełnienia tego czynu. Policjantom tłumaczył się, że zrobił to dla żartu nieprzewidując skutków!
Z uwagi na jego wiek, sprawa trafi
do sądu rodzinnego i nieletnich, który zajmie się teraz oceną postępowania 16-latka.

źródło – oficer prasowy KPP w Kolnie
www.podlaska.policja.gov.pl
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W poszukiwaniu funduszy
Kilka miesięcy współpracy przy realizacji partnerstwa „Ziemia Kolneńska – nowe możliwości rozwoju”,
realizowanego w ramach projektu
predefiniowanego
realizowanego
przez Związek Miast Polskich we
współpracy z ZPP i ZGW RP „Budowanie kompetencji do współpracy
międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach
MEF EOG 2009 - 2014 nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
Wniosek, w który zaangażowały się
cztery samorządy, nie uzyskał dofinansowania. W gminie Kolno w ramach tego projektu miała powstać
m.in. dokumentacja techniczna
na budowę kilku odcinków dróg.

L

iderem projektu było miasto
Kolno, parterami gmina Kolno, powiat kolneński oraz gmina
Stawiski. W ramach tego dużego
przedsięwzięcia planowano m.in.:
Opracowanie dokumentacji na wykonanie
termoizolacji/termomodernizacji budynków użyteczności

publicznej, łącznie 15 obiektów,
przygotowanie Studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
(miasto Kolno; gmina Kolno), dokumentacja techniczna przebudowy
dróg gminnych i powiatowych wraz
z ciągami pieszymi i rowerowymi.
W ramach tego projektu w naszej
gminie planowane było m.in.: opracowanie audytów energetycznych
i projektów technicznych pod termomodernizację szkół, zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
oraz mpzp pod kątem możliwości
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (energetyka wiatrowa) .
We wniosku ujęto również przygotowanie dokumentacji technicznej
następujących odcinków dróg w naszej gminie:
- we wsi Wincenta odc. 600 mb –
droga gminna
- we wsi Zabiele Zakaleń odc. 1300
mb – droga gminna
- we wsi Czerwone odc. 3200 mb –
droga gminna
- we wsi Czerwone odc. 2800 mb –

droga gminna
- we wsi Rydzewo Świątki odc. 600
mb – droga gminna
- Borkowo - Zaskrodzie odc. 2450
mb – droga gminna
- we wsi Janowo Zamielica odc. 1600
mb – droga gminna
- we wsi Kozioł - Szablaki odc. 1300
mb – droga gminna
- Wniosek był dobrze przygotowany,
przeszedł ocenę formalną, jednak
przy podziale fundusze poszły do
dużych aglomeracji. My się nie poddajemy i nadal będziemy szukać pieniędzy w innych programach - mówi
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
- Środki finansowe na wykonanie dokumentacji na budowę dróg ujętych
w tamtym wniosku postaramy się zabezpieczyć w budżecie gminy Kolno
na 2014 rok.

Cztery nowe wiaty przystankowe

C

ztery kolejne nowe wiaty przystankowe postawiono w miejscowościach naszej gminy: Truszki
- Kucze, Truszki - Patory, Truszki Zalesie oraz w Kumelsku.

6

Metalowe konstrukcje w kolorach
zielono - żółtych z napisem Gmina Kolno ustawiane są głównie tam,
gdzie dojeżdżające do szkół dzieci
oczekują na szkolny autobus. Przy-

stanek chroni dzieci i młodzież przed
deszczem, śniegiem czy wiatrem.
Od 2009 roku w gminie Kolno ustawiono 19 nowych wiat przystankowych w różnych miejscowościach.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Głaz i tablica - pamięć o dawnym Zabielu

Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl i www.zabiele.pl

Rok 2013 to dla Zabiela czas wyjątkowy. Przed sześciuset laty – dokładnie 28 sierpnia 1413 r. ukazał
się dokument potwierdzający istnienie naszej wsi. Ale od początku:

H

istoria naszych terenów sięga aż
do panowania dynastii Piastów
na ziemiach polskich. W dniu 28
sierpnia 1413r. Książę Janusz I przebywając w Miastkowie, potwierdził
sprzedaż wójtostwa we wsi książęcej
Zabiele, dokonanej przez mieszczan
nowogrodzkich - Jakuszowi, wójtowi z
Borkowa. Za to wójtostwo Jakusz zapłacił nowogrodzkim mieszczanom
200 kop groszy. Jak wynika z powyższych transakcji, Zabiele było wsią
książęcą. Jej powstanie datuje się
na koniec XIV lub początek XV wieku.
Jak na owe czasy była to duża wieś
W 1565r. Zabiele liczyło 50 włók
ziemi, w tym 6 włók ziemi wójtowskiej. Wieś zamieszkiwało 63 kmieci
z rodzinami. Poza tym wieś liczyła
13 karczm. Karczmarze byli zobowiązani do dawania po 3 sędy piwa
rocznie na łomżyński książęcy dwór
Jednym z najgorszych okresów
był dla wsi czas wojen szwedzkich.
W ich wyniku wieś została bardzo
zniszczona, a ludność zdziesiątkowana. Dla przykładu przypomnijmy,
że np. w 1673 roku na 53 włókach
WWW.GMINAKOLNO.PL

ziemi obsiano jedynie 2,5 włóki.
Głośnym echem odbiło się wydarzenie z 1905 r. gdy uczniowie i
nauczyciele ze szkoły początkowej
wystąpili przeciwko szkole carskiej.
Niszczono portrety, domagano się
również języka polskiego w szkołach
i urzędach, starano się kolportować konspiracyjną prasę. Wsie były
bardzo buntowniczo nastawione do
carskiego zaborcy. 27 stycznia gubernator łomżyński doniósł generalnemu gubernatorowi w Warszawie
M. J. Czertkowi o zniszczeniu rządowych tablic z godłem i rosyjskojęzycznymi napisami, a także wybiciu
szyb w szkole początkowej. Natomiast we wrześniu przeciwko szkole
carskiej wystąpili chłopi z Zabiela,
żądając nauczania języka polskiego.
W 1919r. liczba ludności zamieszkującej Zabiele wynosi 1340.
Podczas II wojny światowej działał
kolneński oddział Armii Krajowej,
który swoją placówkę miał także w
Zabielu, a jej dowódcą był por. rez.
Sielawa z Zabiela. Jedną z ważniejszych akcji AK był atak na pociąg
kolejki wąskotorowej, w którym przewożono 13 aresztowanych członków
NSZ. Miał to miejsce 30 czerwca
1944r. pod Cieloszką. Atak był prowadzony z udziałem oddziału AK
i oddziału NSZ pod dowództwem

Hieronima Rogińskiego, ps. „Róg”.
Wobec niemożności jawnego nauczania, zorganizowano tajne komplety z zakresu szkoły podstawowej
i średniej. W Zabielu ludźmi, którzy
zajmowali się kształceniem dzieci i
młodzieży były - Józefa Bazydło, Leokadia Ludwika Jakubowska, Janina
Kacprzak, Halina Komorowska, Florentyna Rainko, Franciszka Sekścińska i Stanisława Samul. Tajne nauczanie zaczęto już jesienią 1941r.
Kilkoro mieszkańców Zabiela brało
udział w walce z Niemcami na froncie. Franciszek Rogiński po bitwie
pod Lenino przeszedł szlak bojowy aż
do Berlina. Spod Monte Cassino wrócił także Henryk Rogiński - czołgista.
Mieszkańcy Zabiela postanowili
upamiętnić sześćset lecie pierwszej
wzmianki o wsi. W tym celu postawiono przed remizą OSP kamień wraz z
płytą dokumentującą datę 28 sierpnia 1413 r. Uroczyste odsłonięcie
płyty odbyło się w ramach dożynek
gminnych i parafialnych, które miały miejsce w Zabielu 25 sierpnia br.
W uroczystościach wzięli udział
zaproszeni goście i mieszkańcy
Zabiela. Płytę poświęcił proboszcz
Zabielskiej parafii pw. św. Jana
Ewangelisty – ks. Stanisław Śliwowski. Samego odsłonięcia płyty
dokonali: ks. Stanisław Śliwowski,
wójt gminy Kolno – Tadeusz Klama,
radny sejmiku województwa podlaskiego – Mieczysław Bagiński oraz
radni Jan Pieklik i Marek Bazydło.
Na koniec należy wspomnieć
o osobach dzięki, którym udało się zorganizować uroczystości.
Fundatorzy:
Kamień – Marek Filipkowski, Zabiele
Tablica – Jan Paliwoda, Chicago
Wykonawca:
Zakład Kamieniarski – Dariusz Ruchała, Kolno.
Niemały wkład w organizację miały
też panie z Koła Gospodyń Wiejskich
oraz druhowie z OSP w Zabielu. Podziękowania należą się również sołtysom z Kolimag, Zabiela i Zabiela
Zakleń oraz gminnym radnym z naszej wsi.
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Trwa realizacja projektu „Droga do zmian”
W dniu 13.09.2013r. zakończyła się
rekrutacja beneficjentów do projektu pt. „Droga do zmian”. Ze szkoleń,
warsztatów, zajęć integracyjnych skorzysta 18 osób bezrobotnych z terenu gminy Kolno – 13 kobiet i 5 mężczyzn. To już trzecia edycja projektu
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

D

roga do zmian” jest to projekt
systemowy współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet
VII Promocja integracji społecznej,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Na realizację tego działania gmina Kolno otrzymała dofinansowanie
w kwocie 98 450 zł. Wymaganym
wkładem własnym gminy jest kwota
11 550 zł tj. 10,5% wartości projektu która to zostanie przeznaczona
na wypłatę w dwóch transzach zasiłków celowych dla uczestników
projektu. Projekt realizowany będzie
przez okres 4 miesięcy tj. od 1 września i potrwa do 31 grudnia 2013r.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia w dwóch modułach. W I module aktywizująco-psychologicznym znajdują się

szkolenia grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym oraz
przeprowadzona
zostanie
diagnoza
potrzeb
szkoleniowych.
W ramach II modułu - szkoleniowego dla grupy kobiet zostały zaplanowane następujące działania:
•kurs kulinarny, który umożliwi nabycie nowych umiejętności związanych z
gospodarowaniem środkami finansowymi w budżecie domowym, przy zakupach i przygotowywaniu posiłków,
•kurs obsługi kasy fiskalnej, który
umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy
i umiejętności z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez
każdego sprzedawcę, w tym raportów
i rozliczeń kasowych, prowadzenia
sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych,
• kurs podstaw informatyki umożliwiający poznanie podstawowych
zasad obsługi komputera, przygotowanie do pracy w środowisku Windows , a także korzystanie z różnych
źródeł informacji oraz środków jej
prezentacji i przekazu (Internet).
Z kolei dla grupy mężczyzn zostanie zorganizowany kurs wózków
widłowych z wymianą butli gazowej
umożliwiający naukę oraz zdobycie uprawnień zezwalających do
kierowania wózkami jezdniowymi
akumulatorowymi i spalinowymi
z uprawnieniami do bezpiecznej

wymiany butli gazowych (LPG).
Przewidziany jest również instrument aktywizacji zawodowej dla
dwóch osób w wieku 15-30 lat.
Uczestnikom projektu zapewniony zostanie dowóz oraz posiłek w trakcie zajęć. Każdy otrzyma
materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Zajęcia prowadzone będą
przez
wykwalifikowaną
kadrę.
Na zaplanowane zajęcia integracyjne o charakterze środowiskowym (Andrzejki) zaproszone
zostaną również osoby z otoczenia
uczestników
projektu.
Pracownicy socjalni Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie przez cały czas trwania projektu
będą świadczyć pracę socjalną i nadzór nad realizacją 18 kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami.
Na zakończenie projektu „Droga do zmian” każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie/
certyfikat świadczący o aktywnym udziale we wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie.
Projekt pt. „Droga do zmian”
W ramach Poddziałania 7.1.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiana dyrektora szkoły w Czerwonem
U

roczyste rozpoczęcie nowego
roku szkolnego 2013/2014 w
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
było okazją do podziękowań za pracę dotychczasowej dyrektor szkoły
pani Iwonie Bielamowicz - na zdj.
obok przyjmuje kwiaty z rąk Tadeusza Klamy, wójta gminy Kolno. Od
września br. obowiązki dyrektora
szkoły w Czerwonem przejął Jacek
Bagiński, nauczyciel historii, który
wygrał konkurs na stanowisko dyrektora. (na zdj. pierwszy z lewej).

8

WWW.GMINAKOLNO.PL

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 9 (63) / 2013

Nowy rok szkolny w nowej siedzibie
W naszej gminie nowy rok szkolny jest
szczególny dla społeczności dawnego
Gimnazjum w Glinkach i Szkoły Podstawowej w Lachowie. Od września
gimnazjaliści i ich nauczyciele uczą
się i pracują w Lachowie. Przeniesienie Gimnazjum z Glinek do Lachowa
było możliwe dzięki rozbudowaniu
starego skrzydła szkoły w Lachowie.

N

ic więc dziwnego, że wyjątkowa
była też uroczystość z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Program artystyczny przygotowały
panie Monika Bągart i Agnieszka
Lipka oraz członkowie szkolnego

WWW.GMINAKOLNO.PL

koła teatralnego Mali Aktorzy. O wystrój sali zadbały panie od nauczania początkowego i przedszkolnego.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, dyrektorzy
jednostek podległych, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół, rodzice.
Rozbudowaną część szkoły poświęcił ks. Krzysztof Malinowski, proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP
w Lachowie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno, Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady gminy Kolno,
Jadwiga Filipkowska dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lachowie i Elżbieta

Banachowska, dyrektor Gimnazjum.
Oddana do użytku rozbudowana
część szkoły to dziś pięć nowych estetycznych, przestronnych sal dydaktycznych w których uczą się młodsze dzieci, sanitariaty, nowa klatka
schodowa, szatnie dla uczniów.
zmodernizowane skrzydło szkoły
jest dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych: do wejścia prowadzi podjazd, wewnątrz jest odpowiednio wyposażona łazienka, a na
piętro osoba niepełnosprawna może
dostać się za pomocą schodołazu
Koszt rozbudowy i modernizacji
szkoły w Lachowie to ok. 1,1 mln zł.

9

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 9 (63) / 2013

Liderzy w produkcji mleka
Państwo Małgorzata i Janusz Wielbut z Borkowa, już po raz kolejny,
odebrali z rąk Tadeusza Klamy i Wojciecha Jermacza, przewodniczącego
rady gminy Kolno, puchar dla największego w naszej gminie dostawcy mleka do SM Mlekpol w Grajewie.
Okazją do honorowania najlepszych
rolników są Dożynki Gminne. W tym
roku obok państwa Wielbut puchary
otrzymali również państwo Kamil i
Iwona Mieczkowscy z miejscowości
Filipki Duże oraz państwo Tadeusz
i Bożena Kurkowscy z miejscowości Tyszki Łabno. Dziś prezentujemy gospodarstwo państwa Janusza
i Małgorzaty Wielbut z Borkowa.

K

iedy 23 lata temu zaczynali jako
młode małżeństwo mieli 12 hektarów, cztery krowy i dwie maciory
przejęte od rodziców pana Janusza.
Pani Małgorzata do Borkowa przyszła z miasta, wszystkiego uczyła się
od teściowej. Dziś gospodarują na
39 własnych hektarach, a dodatkowych 40 dzierżawią. Mają stado liczące 215 sztuk krów, z czego 99 to
sztuki dojne. W ubiegłym roku z gospodarstwa państwa Małgorzaty i Janusza Wielbut SM Mlekpol w Grajewie odebrała 727 792 litrów mleka.
Zanim jednak wyspecjalizowali się
w produkcji mleka hodowali świnie,
krowy były wtedy dodatkowym kierunkiem. Kiedy przestało się opłacać hodowanie świń, a cena za mleko była
atrakcyjna państwo Wielbut postanowili przestawić gospodarstwo na
produkcję mleka. Do obory na świnie
przystawili oborę dla 36 krów. Zde-

Państwo Małgorzata i Janusz Wielbut
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Pan Janusz Wielbut dzień pracy zaczyna o 5.30

cydowali się wtedy na system wolnostanowiskowy, jako pierwsi w okolicy.
- Jeszcze w dniu rozpoczęcia budowy obory plan był inny, kiedy koparka przyjechała zastanawiałem się
czy budować tak, a może tak, ale
wszystko przemierzyłem i zostało na
wolnostanowiskowym – opowiada
pan Janusz. – Teraz jest dobrze, a
lepszego rozwiązania niż to, które wtedy wybrałem, wciąż nie ma.
Skąd wtedy taka nowatorska
jak na ówczesne czasy decyzja?
Inspiracją było pewne spotkanie.
Pan Janusz wspomina, że wraz z
mamą wybrali się do właścicieli
dużego gospodarstwa. Zapamiętał
słowa matki tamtego gospodarza.
- Powiedziała nam, że na polach trzeba siać lucernę z trawą, a nie słomę i od tego zaczęło się to moje rozmyślanie na ten
temat – opowiada pan Janusz.
Obora wolnostanowiskowa ma
jeszcze tę zaletę, że łatwo ją było
rozbudować. Dziś państwo Wielbut
w swoim gospodarstwie mają dużo
pracy, zaczynają o 5.30 rano, ale
nie narzekają, bo lubią to, co robią. Znajdują czas na odpoczynek.
- Kiedyś to i żona jeździła ciągni-

kiem na pole, ale teraz ma więcej pracy w domu – opowiada gospodarz.
- Nawet jak człowiek gdzieś wyjedzie to myśli, co tam w gospodarstwie, że chciałby już wrócić – dodaje pani Małgorzata.
Unijne pieniądze pozwoliły na unowocześnienie parku maszynowego.
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi
praca w gospodarstwie idzie dziś
zdecydowanie szybciej. Tylko kombajn zbożowy trzeba pożyczać, pozostałe maszyny mają. Dziennie gospodarstwo produkuje 2 tys. litrów
mleka. Wydajność z obory to 9300.
Jaki jest przepis na sukces?
- Nie było lekko, ale jak człowiek
chce to wszystko zrobi, to tak jak
z unijnymi pieniędzmi, na początku
człowiek się obawiał, a teraz chciałby
brać jeszcze, a już nie może – podsumowuje pan Janusz. - Gdybym
tego nie lubił, to bym tego nie robił.
Gospodarstwo państwa Wielbut
funkcjonuje dziś jak dobrze zarządzane przedsiębiorstwo. Najważniejszym zadaniem jest utrzymać ten
wysoki poziom. Cieszy, że rosną następcy, państwo Wielbut mają syna i
dwie córki i nawet dziewczyny czasem
chętnie pomagają w gospodarstwie.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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DOŻYNKI GMINNE

Spotkanie Pokoleń - dożynki w Zabielu
P
aństwo Jacek i Agnieszka Smaka
z miejscowości Kolimagi pełnili w
tym roku funkcję starosty i starościny
dożynek. To najważniejsze gminne
święto rolników odbyło się 25 sierpnia br. w Zabielu. Zgodnie z tradycją
uroczystości rozpoczęła msza św.
Następnie dożynkowy korowód przeszedł na plac przy szkole, gdzie odbył
się festyn. W jego trakcie zaprezentowali się m.in. uczniowie z ZSS w
Zabielu oraz nasze zespoły: „Zabielanki”, „Czerwieniacy” i „Dożynkersi”. Gwiazdą wieczoru był egzotyczny
zespół Hakuna Matata. Spotkanie
pokoleń zorganizowało Centrum Kultury Gminy Kolno w ramach projektu
współfinansowanego z środków UE.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Statuetka dla prezesa
O
Edmund Borawski, prezes Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w
Grajewie otrzymał z rąk wójta gminy
Kolno Tadeusza Klamy kryształową
statuetkę Przyjaciela Gminy Kolno.

kazją do uhonorowania wyjątkowych zasług pana Prezesa był
„Letni Piknik z Mlekpolem”, który
odbył się 10 sierpnia w Grajewie.
Tradycyjnie już na terenach przy

Wójt Tadeusz Klama ( na zdj. z lewej) wręcza kryształ prezesowi Edmundowi Borawskiemu
Na zdj. pierwszy z prawej Wicepremier Janusz Piechociński i minister rolnictwa Stanisław Kalemba

Podsumowanie projektu
D

okładnie w 330 rocznicę Bitwy
pod Wiedniem w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem podsumowano
działania zrealizowane w ramach
projektu edukacyjnego „Wiedeń
1683 - 2013”, którego realizacja rozpoczęła się rok temu. Głównym celem projektu było uczczenie odsieczy
wiedeńskiej w szkole i środowisku lokalnym. Dlatego do współpracy przy
jego realizacji szkoła zaprosiła Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja i Gminną Bibliotekę Publiczna w Czerwonem. Udało
się też nawiązać współpracę z Ambasadą Republiki Austrii w Warszawie i Ambasadą Turcji w Warszawie.
Uczestnicy dzisiejszego podsumowania wysłuchali krótkiego wykładu
czytanego przez uczennice na temat
wydarzeń sprzed lat. Opowieść ilustrowana była slajdami. Następnie
pan Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego omówił prezentację do-
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tycząca działań podjętych w ramach
projektu. Uczniowie wykonali makietę bitwy pod Wiedniem, replikę zbroi
husarskiej, oglądali film „Bitwa pod
Wiedniem”, uczestniczyli w konkursie wiedzy o bitwie pod Wiedniem. W
ramach projektu organizowane były
spotkania w Gminnej bibliotece Publicznej. Do szkoły zaproszono grupę

Klubie „Hades” zgromadziło się
bardzo wielu przyjaciół i ludzi związanych z SM MLEKPOL. Gośćmi
honorowymi byli Wicepremier Janusz Piechociński oraz Stanisław
Kalemba, Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. Piknik to okazja nie
tylko do integracji i dobrej zabawy, ale też do tego, by nagrodzić i
wyróżnić najlepszych gospodarzy.
Nie zabrakło wyjątkowych odznaczeń i wyróżnień dla MLEKPOLU
Tytuł Przyjaciela Gminy Kolno panu
prezesowi Edmundowi Borawskiemu wspólnie z wójtem gminy wręczali radni gminy Kolno: pan Stanisław Sawicki i Henryk Hermanowski.
Wyróżnienie to jest podziękowaniem nie tylko za to, że MLEKPOL
jest największym pracodawcą dla
rolników, mieszkańców naszej
gminy, ale też za to, że chętnie
wspiera lokalne inicjatywy oraz
za coroczne zaproszenie dla dzieci ze wszystkich gminnych szkół
na Dzień Dziecka z Mlekpolem.

rekonstrukcji historycznej z Gniewu.
Zorganizowana została też wycieczka
do Warszawy w trakcie której uczniowie zwiedzali Zamek Królewski, Austriackie Centrum Kultury i polski
parlament. Dzisiejszemu podsumowaniu towarzyszyła wystawa, pokaz
makiety oraz materiałów promocyjnych pozyskanych od Ambasad.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Spotkanie autorskie z Dorotą Suwalską

23 września 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem,
w ramach Dyskusyjnych Klubów
Książki, miała przyjemność gościć
w swoich progach znaną autorkę i ilustratorkę książek dla dzieci i młodzieży Dorotę Suwalską.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klasy czwartej i piątej Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem wraz
z nauczycielami Wojciechem Nodzewskim i Sławomirem Dymkiem.

D

orota Suwalska to absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie. Brała udział w wielu nietypowych projektach i wystawach.
Pisywała wiersze i opowiadania do
prasy dziecięcej i literackiej równocześnie je ilustrując. Mimo wielu
fascynujących zajęć, literatka całą
energię i talent pisarski poświęciła
pisaniu książek dla dzieci. Jej książki są pełne humoru, ciepła, wnikliwej obserwacji zachowań dzieci,
dorosłych oraz zwierząt, to wspa-

niała lektura zarówno dla młodszych jak i starszych czytelników.
Dorota Suwalska na spotkaniu w Czerwonem zaprezentowała kilka swoich książek wprowadzając słuchaczy w historię
tworzenia
swoich
opowieści.
Pisarka miała również małą niespodziankę dla dzieci. Ujawniając
swój talent plastyczny pokazała, jak
w interesujący sposób można wykonać ilustracje do książek. Ku zdziwieniu dzieci posłużyła się w tym celu
gorącym żelazkiem, kalką i papierem. Wszyscy byli pod wrażeniem tej
metody tworzenia obrazków. Dzieci
miały także możliwość obejrzenia
zbioru ilustracji stworzonych przez
pisarkę i uczestników warsztatów,
które przeprowadzała. Nie obyło się
bez pytań. Dzieci wręcz zasypywały pisarkę pytaniami o twórczość,
życie prywatne i zainteresowania.
Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Dorocie Suwalskiej za
poświecony czas i mają nadzieję, że dla uczestników spotkania
było to inspirujące doświadczenie.
Spotkanie autorskie z Dorotą Suwalską zostało zorganizowane przez
Książnicę Podlaską w Białymstoku
dla DKK działającego w GBP w Czerwonem, za co serdecznie dziękujemy.

Joanna Patalan

Nauczycielki zapracowały na awans
N

a kolejny szczebel w drabinie
awansu zawodowego wspięły
się panie: Katarzyna Kulągowska,
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu ( na zdjęciu
z prawej strony) i pani Agnieszka
Podsiad, nauczycielka z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
Awans obie panie przyjęły z rąk
wójta Tadeusza Klamy ( na zdjęciu pierwszy z lewej). W spotkaniu,
które odbyło się w Urzędzie Gminy Kolno w dniu 12 września br.
uczestniczył również pan Józef Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie.
Paniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Gminne Igrzyska w Piłce Nożnej
W sobotę 21 września 2013 roku
przy Szkole Podstawowej w Lachowie odbyły się „Igrzyska” Gminne
w Piłce Nożnej. W zawodach wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych Gminy Kolno. W kategorii
dziewcząt zagrały cztery drużyny, w
kategorii chłopców sześć drużyn. Organizatorem Igrzysk był Uczniowski
Klub Sportowy „Arkadia Lachowo”,
fundatorem nagród Gmina Kolno.

P

onad stu zawodniczek i zawodników dostarczyło niezapomnianych emocji. Rywalizacja była bardzo ciekawa, zacięta, pełna niespodzianek. Po kilku godzinach zmagań
zwyciężyli: w kategorii dziewcząt
drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Lachowie, w kategorii chłopców
drużyna ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem. Drugie miejsce w
kategorii dziewcząt zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie, trzecie
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. W kategorii chłopców drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Lachowie, trzecie miejsce zajęła
drużyna im. Orła Białego w Wykowie.
Wszystkie wymienione drużyny
otrzymały okazałe puchary i pamiąt-

kowe dyplomy, a
Bardzo cieszy fakt dużego zainteresowania grą w piłwszyscy zawodnikę nożną, zarówno ze strony chłopców jak i dziewcy piękne medale.
cząt. Lecz nie tylko piłka nożna, ale również i inne
Zwycięskie drugry zespołowe cieszą się zainteresowaniem dzieci i
żyny w kategorii
młodzieży, wciągają do zdrowego i aktywnego żydziewcząt reprecia sportowego. Otrzymywanie nagród mobilizuje
zentowały: Alekdodatkowo, dlatego też dla chcących wesprzeć dziasandra Gardocka,
łalność sportową Uczniowskiego Klubu Sportowego
Anna Gołębiew„Arkadia Lachowo” podajemy numer konta:
ska, Karolina StaBS w Kolnie 59875400040000844220000010.
niszewska, Kamila Wojsław, Wioleta Zielińska, Alicja
Zduńczyk, Joanna Zejer, Aleksandra ty, Szymon Kozioł, Mateusz Banach,
Zejer, Marzena Przyborowska; w Tomasz Banach, Jakub Kozioł, DaRuchała.
kategorii chłopców: Jakub Dziczek, mian Piwowarski, Grzegorz
SP w Lachowie
Szymon Jermacz, Bartek Konstan-

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul.
Wojska Polskiego 20 od dnia 25.09.2013 r. do dnia 15.10.2013 r. wywieszony będzie
wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.
wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysów wsi Kumelsk i Truszki Patory.
Wójt Gminy Kolno
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150. rocznica Powstania Styczniowego
Marsz szlakiem powstańców i msza
św. upamiętniająca bitwę pod Wincentą w Kościele pw. NSJ w Koźle
- to kolejne wydarzenia zorganizowane w ramach gminnych obchodów Roku Powstania Styczniowego.

N

ietypowa lekcja historii - w drodze od Wincenty do Kozła, odbyła się 19 września br. 12 uczniów z
klasy VI SP w Czerwonem maszerowało, by oddać cześć powstańcom.
Nauczyciel Jacek Bagiński opowiedział uczniom jak wyglądał bitwa
rozegrana we wrześniu 1863 roku.
Jej przebieg jest dokładnie opisany
w książce pt. „Między Kamieńcem
i Archangielskiem. Dwa pamiętniki
powstańców z 1863 roku” w której zawarte są „Wspomnienia powstańca i Sybiraka z 1863 roku”
autorstwa Konstantego Rinaldo
Borowskiego. Uczniowie maszerowali śpiewając patriotyczne pieśni.
Przy kapliczce Jana Nepomucena
nad Pisą w Koźle uczniowie odmówili modlitwę. Ta niecodzienna lekcja historii wpisuje się w rok
„Szkoły w ruchu”, a pod takim wła-

śnie hasłem, zgodnie z zapowiedzią
Ministerstwa Edukacji Narodowej,
ma mijać rok szkolny 2013/2014.
Msza św. w niedzielę 22 września zorganizowana została przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja wspólnie
z proboszczem Parafii w Koźle. Kościół wypełniony był po brzegi. Na
zaproszenie odpowiedział też poseł
na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. W trakcie mszy św. uczniowie
ze Szkoły Podstawowej im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego wraz
z zespołem Czerwieniacy przedstawili montaż słowno - muzyczny.
Obchody Roku Powstania Styczniowego w naszej gminie trwają
od stycznia br. Rozpoczęła je nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kolno, a zakończenie i podsumowanie
działań podjętych dla uczczenia
150. rocznicy wybuchu powstania
styczniowego odbędą się w trakcie uroczystości na 11 Listopada.
zdjęcia z uroczystości na www.gminakolno.pl

Radość z wyremontowanych sal
D

zięki środkom, które szkoła
otrzymała za wynajem sal oraz
życzliwości sponsorów udało się
wyremontować 2 sale lekcyjne.
W sali lekcyjnej nr 1 wraz z przyległą stołówką wykonano nowe
tynki, pomalowano pomieszczenia oraz wymieniono podłogę na
wykładzinę termozgrzewalną PCV.
W sali lekcyjnej nauczania zintegrowanego na piętrze również wykonano nowe tynki i pomalowano
ściany. Składamy serdeczne podziękowania: Radzie Rodziców, firmie
P.H.U MARKO; Mariusz Józef Cempa oraz sponsorowi, który chciał
pozostać anonimowy za życzliwość
i dobroć okazaną naszej placówce:
O efekcie tej inicjatywy najlepiej
świadczy reakcja dzieci. Ich uśmiechy, to najwyższa zapłata za okazany dar serca. Dziękujemy bardzo.
Bożena Duda
dyrektor SP w Janowie

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Pożar lasu - ćwiczenia jednostek OSP
Gaszenie dużego obszaru leśnego
– takie zadanie mieli do wykonania
strażacy ochotnicy z 9 jednostek OSP
z naszej gminy. W trakcie ćwiczeń 16
września br. spisali się wzorowo, nie
zawiódł również sprzęt, jakim dysponują nasze jednostki. Na szczęście,
to były tylko ćwiczenia, a w rejonie w
którym się odbywały, w tym roku nie
odnotowano ani jednego pożaru lasu.

S

trażacy ochotnicy z OSP Lachowo, Borkowo, Janowo, Wykowo,
Kumelsk, Zabiele, Czerwone, Łosewo
i Zaskrodzie ćwiczyli na obiekcie Lasów Państwowych Leśnictwa Łacha.
Ćwiczenia doskonalące działalność

jednostek OSP z naszej gminy polegały na gaszeniu obszarów leśnych
o dużych rozmiarach. Wykorzystano
sprzęt, jaki posiadają na swoim wyposażeniu strażacy. Ćwiczono podanie wody gaśniczej na duże odległości. W trakcie ćwiczeń wykorzystano
trzy systemy podawania wody na odległość: przepompowywanie, przetłaczanie z jednego sprzętu na drugi
oraz dowożenie. Wodę podawano z
rzeki Pisy na odległość prawie 2 km.
Ćwiczenia wykonywano w trudnych
warunkach terenowych i pogodowych, ale cel został osiągnięty, a strażacy i sprzęt sprawdzili się wzorowo.
Ćwiczenia obserwowali: Tadeusz

Klama, wójt gminy Kolno i st. kpt.
Lech Kowalczyk, komendant powiatowy PSP w Kolnie. Na zakończenie
ćwiczenia zostały podsumowane
przez dowódców poszczególnych
odcinków: dowódcę JRG PSP w Kolnie st. kpt. Adama Trzonkowskiego, i
jego zastępcę st. kpt. Tomasza Sielawę oraz komendanta M-G Z OSP w
Kolnie Antoniego Lewandowskiego.
Strażacy ochotnicy dowiedzieli się
na co zwracać uwagę, co poprawić
w przyszłości, ale usłyszeli też bardzo wiele pochwał i podziękowań
zarówno od przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP w Kolnie jak i od
wójta gminy Kolno Tadeusza Klamy.

Narodowe Czytanie. Aleksander Fredro
D
amy i huzary” Aleksandra Fredry czytali wszyscy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem,
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
zespołu „Czerwieniacy” i Centrum
Kultury Gminy Kolno. 7 września w
bibliotece można było też bliżej poznać sylwetkę tego wybitnego polskiego komediopisarza i sprawdzić
swoją wiedzę. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji Narodowe Czytanie, której patronuje Prezydent RP.
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Z HISTORII GMINY

Gmina Kolno na starej fotografii

W

tym wydaniu Gazety Gminnej
wspominamy jak przed laty
wyglądała szkoła w Lachowie. Zdjęcia pochodzą z albumu pana Mieczysława Gołębiewskiego z Lachowa i przedstawiają budynek szkoły
z lat 60-tych oraz grupy uczniów
wraz z nauczycielami z różnych lat.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja zaprasza do współpracy przy tworzeniu
archiwum zdjęć dawnych. Rodzinne
pamiątki po zeskanowaniu wrócą do
właścicieli. Warto ocalić od zniszczenia i zapomnienia ślady dawnych
dni. Zapraszamy do współpracy!

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Informacja

owiatowy Urząd Pracy w Kolnie
uprzejmie informuje, że od
dnia
27.05.2013r. tj. od dnia wejścia w życie
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy z dnia 12
listopada 2012r. istnieje możliwość zgłoszenia wniosku do rejestracji lub dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego (pełna rejestracja) dostępnego na stronie Powiatowego Urzędu
Pracy w Kolnie w zakładce „@rejestracja”.
W przypadku zgłoszenia wniosku do
rejestracji wizyta w urzędzie w wyznaczonym terminie jest obowiązkowa. Status
bezrobotnego lub poszukującego pracy
zostanie przyznany po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów oraz po
poświadczeniu przez bezrobotnego lub
poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie.
Osoba, która nie zgłosiła się na umówiony termin lub nie przedłożyła kompletu
dokumentów nie zostanie zarejestrowana.
W przypadku rejestracji za pośrednictwem
formularza elektronicznego „pełnej rejestracji” wizyta w urzędzie jest nieobowiązkowa.
Osoba rejestrująca się za pośrednictwem
formularza elektronicznego (pełnej rejestracji):
• podaje we wniosku dane
• załącza do wniosku zeskanowane dokumenty
• wskazuje właściwy urząd
• opatruje wniosek jednym z niżej wymienionych podpisów:
- bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach
o podpisie elektronicznym,
- podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej,
- podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, o którym mowa
w przepisach o dowodach osobistych.
Data rejestracji następuje z dniem złożenia podpisanego jednym z w/w podpisem
wniosku i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczeń.
więcej na www.pupkolno.pl

P
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Nagrodzony wieniec
Puchar i dyplom
Nagroda taka
Duma każdego
Zakaleniaka
Bogu dziękujmy
Za plon wspaniały
Jemu, nie ludziom
Jest on dla chwały.
Małgorzata Przytuła
Zabiele 09.09.2013r.

Delegacja z wieńcem dożynkowym z Zabiela z Biskupem .Januszem Stepnowskim
i Józefem Zajkowskim, wójtem gminy Sokoły (pierwszy z lewej)

Dożynki
Zabiele Zakaleń
To wieś nieduża
W każdym ogródku
Zaś rośnie róża
Rolników u nas
Jest ci dostatek
Każdy na plony
Dał jakiś datek
Mamy artystkę
Co wszystko zrobi
Nad wieńcem miesiąc
Czasu się głowi
Proboszcz w kościele
Z ambony ogłasza
I na dożynki
Diecezji zaprasza

Piękne tam były
Dary i wieńce
Zaś wyciągnięte
Wygrały ręce
I drugie miejsce
Gdy ogłaszali
Parafię Zabiele
wyczytywali
Radość ogromna
Euforia wielka
Ks. Biskup swoim okiem
Też zerka

Patrzysz ty serce
Na swoją pracę,
Jakże to
Mogłoby być inaczej

Widzisz te łany
Zboża zasiane
Skąpane słońcem,
Deszczem polane
Co Bóg ci zesłał
Gdy było trzeba
Kiedy modliłeś się
O to do nieba
Kłosy złociste
Wiatrem czesane
Patrzą na Ciebie
Ciszą owiane...
Nadeszły żniwa
Co trud nagrodzą,
Ciągniki pełne

Przyczepy wiozą
Zboża co z ziemi
Ten plon wydało,
Aby nam chleba
Nie było mało
Trzeba więc teraz
Bogu dziękować
I piękny wieniec
Mu uszykować
Prosić o nowe
Łaski dla Ciebie
By nie opuszczał
Rolnika w potrzebie
Małgorzata Przytuła

W trakcie Dożynek Diecezjalnych, które w tym roku odbyły
się w Sokołach naszą gminę
reprezentowała delegacja z
Parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w Zabielu. W konkursie
na najpiękniejszy dożynkowy
wieniec nasza delegacja zajęła drugie miejsce! Na zdjęciu reprezentacja z Zabiela
z J. E. Biskupem Januszem
Stepnowskim i wójtem gminy
Sokoły panem Józefem Zajkowskim. Prezentujemy też
wiersze napisane pod wpływem tej wyjątkowej chwili.
Gratulujemy sukcesu!

REKLAMA

Które w Sokołach
We wrześniu być mają
W szranki więc
Wszystkie parafie stają
Reprezentacja jest
Z Zakalenia
Których się imion
Tu nie wymienia
Nasi zabrali się
Do roboty
Sołtys wziął wszystkich
W niezłe obroty
Ze zboża orła
Szybko zrobili
I Ewangelię
Też przytwierdzili
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