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Sprawozdanie z
działalności Wójta
Gminy
Kolno za
okres od
27 września do
15 października
2013 r.
W okresie od ostatniej sesji Rady
Gminy Kolno wydałem 3 zarządzenia, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał rady
gminy
- określenia układu wykonawczego
budżetu gminy Kolno na 2013 r
- powołania komisji przetargowej na
sprzedaż nieruchomości Gminy Kolno.
Ponadto:
1. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg na wynajem garażu na działal-

ność gospodarczą w miejscowości
Czerwone.
2. Złożyłem wnioski w ramach projektów systemowych z Kapitału
Ludzkiego na doposażenie szkół
m.in. na place zabaw w Lachowie,
Zabielu i Czerwonem
3. W Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca złożono wnioski na dofinansowanie budowy placów zabaw w Janowie, Wykowie i Zaskrodziu, które
zostały zakwalifikowane do dofinansowania.
4. Uczestniczyłem wraz z przedstawicielami miejscowości Czerwone w
podsumowaniu konkursu „Piękna
i estetyczna podlaska wieś” w Szepietowie. Nasza miejscowość zajęła
drugie miejsce.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające
publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego.

Z POLICJI

U
święto Pieczonego Ziemniaka w Lachowie
>> str.13

Jubileusze OSP Łosewo i Kumelsk
>> str.18

czniowie Szkoły Podstawowej w
Czerwonem odwiedzili kolneńskich policjantów. Goście zwiedzali
budynek komendy oraz obejrzeli policyjny sprzęt.
Policjantów z Kolna odwiedzili
uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej w Czerwonem. Goście oglądali
pojazdy wykorzystywane przez policjantów w codziennej służbie oraz
zwiedzali budynek komendy. Dowiedzieli się na czym polega praca
poszczególnych funkcjonariuszy np.
dyżurnego jednostki, a także jakie
są różnice pomiędzy policjantami
ruchu drogowego, prewencji i policjantami pionu kryminalnego. Na
zakończenie wizyty goście podzięko-

wali policjantom za gościnę wręczając przepiękną laurkę.
źródło – oficer prasowy KPP w Kolnie – www.podlaska.policja.gov.pl
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95. rocznica odzyskania niepodległości
Mszą św. w intencji Ojczyzny rozpoczęły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Sala
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwonem wypełniona była po
brzegi.

P

o mszy św. wójt Tadeusz Klama w przemówieniu odwołał się
do Roku Powstania Styczniowego

przypominając, że w naszej gminie
z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania zorganizowano szereg cennych inicjatyw. Dziękując wszystkim
za zaangażowanie w te działania pan
wójt szczególne słowa uznania skierował z w stronę Jacka Bagińskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
i prezesa Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju Gminy Kolno Integracja,
który był inicjatorem m.in. nadzwyczajnej sesji rady gminy Kolno, konkursów plastycznych i wiedzy pod
patronatem Marszałka Senatu RP
oraz odnowienia krzyża powstańców
w Czerwonem.
Po krótkim przemówieniu uczniowie z SP w Czerwonem wraz z zespołem Czerwieniacy zaprezentowali patriotyczny montaż słowno - muzyczny. Następnie poczty sztandarowe,
delegacje oraz wszyscy zebrani zgromadzili się pod pomnikiem, gdzie
złożono wieńce i zapalono znicze.
W uroczystości uczestniczyły poczty
sztandarowe z OSP w Czerwonem,
Borkowie i Zabielu oraz Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie, Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie i Gminy Kolno. Kwiaty pod pomnikiem złożyli
m.in. przedstawiciele władz gminy
Kolno, szkół gminnych, jednostek
podległych, stowarzyszeń. Każdy
uczestnik uroczystości otrzymał biało - czerwony kotylion, a na zakończenie zaproszenie na ciepły poczęstunek.

Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
U
chwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno na 2013 r.,
w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej, w sprawie
przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu i w
sprawie zasad przyznawania i wypłacania diet radnym podjęli na sesji
15 października radni gminy Kolno.
W trakcie tej sesji Radni zapoznali
się również ze sprawozdaniem organu prowadzącego zadania oświatowe za 2012/2013 rok i informacji
na temat wyników sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych w gminie Kolno, które w formie multimedialnej prezentacji przedstawił Józef
Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Posiedzenie wojewódzkiej rady programowej OHP
22 października 2013 r. odbyło się
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady
Programowej OHP zorganizowane
w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Uczestniczył w nim m.in.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

S

potkanie prowadził Przewodniczący WRP OHP, Wicewojewoda Podlaski - Wojciech Dzierzgowski, który otwierając posiedzenie
przedstawił program i powitał gości.
Prezentacji
działalności OHP
w zakresie kształcenia zawodowego i wychowania młodzieży w
woj. podlaskim dokonał
Wojewódzki Komendant OHP w Białymstoku – Stanisław Fiedorowicz.
Następnie podopieczni OHP z Hufca Pracy w Augustowie a zarazem
reprezentanci uczestników stażu
zawodowego w Niemczech, tj. Karolina Sierocka i Jakub Sieńko krótko
omówili swój udział w projekcie w ramach Programu Leonardo da Vinci
pt. „Zagraniczne doświadczenie zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i
murarzy ich szansą na zatrudnienie”.
W dalszej części spotkania Burmistrz Miasta Kolno - Andrzej Duda

Pan Andrzej Duda, burmistrz Kolna mówił o współpracy samorządów i OHP

podzielił się informacjami o współpracy z lokalnymi samorządami na
przykładzie działalności jednostek
OHP w Kolnie. Warto podkreslić, że
młodzi mieszkańcy gminy Kolno korzystają z oferty kolneńskiego Hufca
Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery czy Punktu Pośrednictwa Pracy.
Perspektywy finansowania projektów w woj. podlaskim w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) na lata
2014-2020 - przedstawił Prze-

wodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wiceprzewodniczący WRP OHP - Bogdan Dyjuk.
Natomiast na temat nowej cennej
inicjatywy OHP, tj. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży
(ECAM) opowiedziała
Kierownik
Centrum Informacyjnego Służb
Zatrudnienia Komendy Głównej
OHP - Joanna Stanulewicz, która
w swojej prezentacji omówiła zasięg i zasady działania centrum.
więcej

na

www.podlaska.ohp.pl

Mistrz Ortografii 2013
6

0 uczniów z 21 szkół z powiatu kolneńskiego spotkało się w
Szkole Podstawowej im. Stanisława
Krupki w Lemanie, by powalczyć o tytuł „Mistrza Ortografii 2013”. Uczestnicy XI edycji Powiatowego Konkursu
Ortograficznego „Mistrz Ortografii
2013” spisali się tak dobrze, że
trzeba było dodrukować dyplomy za
pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
W tym roku mamy więc dwie Mistrzynie, które najlepiej poradziły
sobie z dyktandem, to Patrycja Paliwoda ze Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
oraz Magdalena Zuzanna Sekścińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w
Kolnie. Drugie miejsce zajęły: Natalia Połomska ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Kolnie, Patrycja Samluk ze
Szkoły Podstawowej w Stawiskach i
Julia Śleszyńska ze Szkoły Podsta-

4

Pani Maria Czyż, nauczycielka z SP w Lemanie, organizatorka konkursu
ogłasza werdykt jury. Po nagrodę zmierza Patrycja Paliwoda.
wowej w Surałach. Trzecie miejsce
przypadło w udziale Paulinie Góralczyk ze Szkoły Podstawowej w Ptakach , Annie Anecie Niedźwieckiej

ze Szkoły Podstawowej w Małym
Płocku i Pawłowi Wszeborowskiemu
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie.
więcej na www.gminakolno.pl
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Nowy chodnik w Borkowie
Przed rokiem pisaliśmy na łamach
Gazety Gminnej o fatalnym stanie
chodnika przy drodze krajowej nr
63 w Borkowie. Na szczęście, to już
przeszłość, bo w tej miejscowości
właśnie zakończono przebudowę
chodnika.

I

nwestycja przy drodze krajowej
zrealizowana została przez białostocki oddział Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Ogłoszenie o przetargu, które ukazało się w
sieprniu br. informowało, że zakres
prac będzie obejmował: „Remont
chodnika w ciągu drogi krajowej nr
63 w miejscowości Borkowo w lok.
125+130-126+695.” Wyłoniony wykonawca to firma PROBUK z Siemienia Nadrzecznego k. Łomży. Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)
wynosiła: 77739,70 zł.
Chodnik po lewej stronie drogi - jadąc z Borkowa do Kolna był w opłakanym stanie. Dziury, nierówności,

stare płytki. Dzięki staraniom władz
gminy i przychylności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Białymstoku mieszkający po tej stronie ulicy będą mogli wreszcie bezpiecznie chodzić po nowym chodniku.

W tym roku nawierzchnię z kostki
polbrukowej położono aż do remizy.
W niektórych miejscach zamontowano też barierki zabezpieczające
pieszych przed drogą krajową prowadzącą na Mazury, na której natężenie ruchu jest bardzo duże.

Czerwone - piękne i estetyczne!
Z

daniem członków komisji oceniającej 14 wsi w konkursie „Piękna
i estetyczna podlaska wieś” piękniejsze od Czerwonego były tylko
Żelechy. W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
podsumowano konkurs organizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim i
PODR w Szepietowie. Nagrodzona
wieś otrzymała pamiątkowy puchar,
grawerton i czek na 1100 złotych.
Podziękowanie dla mieszkańców
Czerwonego za zaangażowanie i wysiłek włożony w udział w tym konkursie
w formie pucharu na ręce pani Krystyny Banach, prezes Stowarzyszenia
KaFCuki złożył wójt Tadeusz Klama.
Na seminarium podsumowujące konkurs do Szepietowa pojechała liczna delegacja, bo i
zaangażowanych w prace nad
upiększaniem wsi było wielu.
Najwięcej wysiłku włożyły panie ze
Stowarzyszenia KaFCuki, strażacy
WWW.GMINAKOLNO.PL

Krystyna Banach odebrała grawerton z rąk Walentego Koryckiego wicemarszałka województwa podlaskiego (na zdj. drugi z lewej) Obok Tadeusz Klama wójt gminy Kolno z pucharem ufundowanym dla
mieszkańców Czerwonego. Pierwszy z lewej pan Jan Zalewski, dyrektor PODR w Szepietowie

ochotnicy z OSP, i młodzież z sołtysem Dawidem Banachem na czele.
Dzięki nim trawnik przed Gminną
Biblioteką Publiczną zmienił się
w piękną rabatę z nasadzeniami,
na placu pojawiły się też ławeczki.
Mieszkańcy
Czerwonego
na
ten cel mieli niewielką dotację z
PODR oraz kwoty pozyskane od
sponsorów w tym m.in. z Urzędu

Gminy Kolno, ale to dzięki ich zaangażowaniu, pomysłowości i pracy udało się osiągnąć taki efekt.
Wpływ na powodzenie w konkursie miał też fakt, że na lepsze zmienił się teren przy szkole, oraz szereg indywidualnych gospodarstw.
Mieszkańcom Czerwonego gratulujemy!

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Nagrody w oświacie
Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Tadeusz Klama spotkał
się z dyrektorami i nauczycielami z
naszych szkół, by wręczyć im nagrody.
o szczególne podziękowania za
wyjątkowe zaangażowanie w wykonywanie służbowych obowiązków.
W tym roku nagrody otrzymali:
Bożena Duda, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie, Jadwiga
Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, Ewa Lipnicka,
dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu, Bożena Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zaskrodziu, Dariusz Przestrzelski,
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
oraz nauczycielki: Monika Bągart

T

z SP w Lachowie, Beata Szewczyk
z SP w Borkowie, Wiesława Wiśniewska z ZSS w Zabielu oraz Joanna Sekścińska z ZSS w Zabielu.

Ocalić od zapomnienia
1
7 października 2013r. na zaproszenie naszej szkoły przyjechał
pracownik białostockiego oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej - pan
Andrzej Muczyński. Przeprowadził on dwie prelekcje z wykorzystaniem filmu na temat „Polacy
ratujący Żydów”. Pierwsza z nich
przeprowadzona była dla klas V-VI
szkoły podstawowej, druga dla gimnazjalistów. Celem wykładów było
przedstawienie uczniom trudnej
tematyki Holokaustu, a także przybliżenie historii Polaków poświęcających nierzadko życie, by ratować
prześladowanych przez nazistów

6

w czasie II wojny światowej Żydów.
Spotkanie zostało zaplanowane
jako jeden z elementów uczniowskiego projektu pt. „Ocalić od zapomnienia – śladami Żydów polskich”.
Wzbogaciła je przygotowana przez
uczestników projektu gazetka prezentująca postaci: Janusza Korczaka, Ireny Sendlerowej i wielu
innych Polaków, którzy poświęcili
się ratowaniu ludności żydowskiej.
W ramach tego samego projektu
25.10.13r. uczniowie Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu uporządkowali Cmentarz Żydowski w Kolimagach: zgrabili liście, usunęli płytko za-

W spotkaniu uczestniczył również pan Józef Wiśniewski, dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

korzenione trawy i porosty, wyczyścili pomnik. Kulminacyjnym punktem
było symboliczne zapalenie znicza.
Uczestnicy projektu oraz nauczyciele opiekunowie serdecznie dziękują za pomoc państwu Smakom
z Kolimag, wszystkim uczniom,
którzy aktywnie włączyli się w prace porządkowe na cmentarzu /
klasom IV- VI SP/, 6 Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Asteria” za pomalowanie ogrodzenia
grobu oraz Samorządowi Szkolnemu ZSS w Zabielu za zakup farb.

Elżbieta Kalata
ZSS Zabiele

WWW.GMINAKOLNO.PL
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W Janowie pamiętają...
Dziś nie dla nich schylone sztandary,/ Nie dla nich „Prezentuj broń”,/
Nie dla nich Virtuti Militari,/ Tylko
szron, co ubielił im skroń,/ Tylko pamięć tych nocy, tych dni(…)

2

8 września 1939r. w Janowie doszło do rozwiązania 110. Zapasowego Pułku Ułanów. W tym roku
obchodziliśmy 74. rocznicę tych wydarzeń, a 2 października minęły dwa
lata od odsłonięcia pomnika w naszej
miejscowości, upamiętniającego bohaterów czasów II wojny światowej.
W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie 30 września odbył się apel
przypominający o tej ważnej dla
społeczności Janowa rocznicy historycznej, uczniowie mogą nadal
zaznajamiać się z informacjami
na ten temat na gazetce – wystawce znajdującej się w szkole.
6 października br. przy pomniku w Janowie odbyła się uroczysta
polowa msza św., której przewodniczył proboszcz parafii pw. NSJ w
Łosewie, ks. Andrzej Stypułkowski,
przywołując w homilii znaczenie
tego typu uroczystości patriotycznych dla społeczeństwa. Przytoczył
też zeznania świadków tamtych
czasów oraz wiersz na cześć tych
wydarzeń. Kapłan przypomniał
zebranym historię tego miejsca.
Kiedy 28 września 1939 roku w
Janowie ułani dowiedzieli się, że
stolica kapitulowała, dowódca podpułkownik Jerzy Dąbrowski zdecydował o rozwiązaniu wspomnianego pułku, z którego wyłoniły się
trzy oddziały, podejmując dalszą
walkę. Stąd wyruszyły dalej oddzia-

ły partyzanckie pod dowództwem:
ppłka Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki” (został zamordowany przez
Sowietów w 1940r.), mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (zginął w walce z Niemcami w 1940r.)
i rotmistrza Witolda Bilińskiego.
W uroczystości wzięła udział córka „Łupaszki” – p. Halina Harmułowicz oraz wnuczka rotmistrza
Witolda Bilińskiego - p. Mariola
Scherner - obie panie złożyły pamiątkowe wpisy w kronice szkoły.
Oprócz rodziny bohaterów swoją obecnością zaszczycili: ułani ze
Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii –
organizatorzy uroczystości, władze
samorządowe powiatu kolneńskiego, gminy Kolno, miasta Kolno i sąsiednich gmin, przedstawiciele WKU
w Łomży, społeczność naszej szkoły
wraz z pocztem sztandarowym oraz
poczet sztandarowy i przedstawi-

ciele ZDZ w Kolnie, mieszkańcy
Janowa i okolicznych miejscowości.
Podniosły nastrój uświetniła obecność Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrygenturą p. Mieczysława Parzycha.
Po nabożeństwie delegacje złożyły
kwiaty, zapalono znicze, po czym nastąpił przemarsz na boisko za szkołą.
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii przedstawiło inscenizację wydarzeń września 1939r. Odbyły się również zawody kawaleryjskie o szablę majora
„Hubala”, podpułkownika „Łupaszki” i rotmistrza Witolda Bilińskiego.
Wystąpiły marżonetki z sekcji p.
Beaty Skrodzkiej – nauczycielki Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie
oraz zespół „Czerwieniacy”, który na
tę okazję przygotował swój występ.
Była to niesamowita, wzruszająca,
żywa lekcja historii.
			
Aneta Roman
SP w Janowie

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie - organizator uroczystości, inscenizacji i zawodów kawaleryjskich w Janowie dziękuje przyjaciołom:

Wójtowi Gminy Kolno, Burmistrzowi Miasta Kolno, Burmistrzowi Nowogrodu, Wójtowi Małego Płocka, Sekretarzowi i
Naczelnikowi Powiatu Kolneńskiego, ks. Andrzejowi Stypułkowskiemu proboszczowi z Łosewa, Rodzinom żołnierzy
ppłk Dąmbrowskiego, majora Dobrzańskiego, rotmistrza Bilińskiego, dyrekcji i pocztom sztandarowym:Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, Technikum Publicznego w Kolnie ZDZ w Łomży, Bankowi
Spółdzielczemu w Kolnie, zespołowi Czerwieniacy, Orkiestrze Dętej i mażoretkom z Kolna, OSP w Janowie, stowarzyszeniom kawaleryjskim, które uczestniczyły w zawodach, Alfredowi Święczkowskiemu, Kazimierzowi Florczykowi,
Krzysztofowi Syrowik, Zbigniewowi Szymańskiemu - Agropasze, Plus - nauka jazdy, Jarosławowi i Marzenie Kozak,
Antoniemu Łukasik, Waldemarowi Filipkowskiemu, Waldemarowi Rogowskiemu, Adamowi Grudzińskiemu, Leszkowi
i Henrykowi Samul, Sylwestrowi Nicewiczowi, Restauracji „Dwór Rogiński”, Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku oraz wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i uczestniczyli w uroczystościach.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Wyprawa do „Krainy Łowców Przygód”
Podsumowaniem tegorocznego sezonu kulturalnego w naszej gminie
była wycieczka dla osób angażujących się działania realizowane w naszych świetlicach.

W

śród 30 osób biorących
udział w wyprawie były
członkinie kół gospodyń wiejskich, radny i inni aktywiści.
Jako że wycieczka zaplanowana była na jeden dzień spowodowało to dużą kumulację wrażeń.
Na początek udaliśmy się na zwiedzanie słynnych na całą Europę mostów w Stańczykach. Te wyjątkowe
budowle powstały na początku XX
wieku i służyły jako mosty kolejowe nad rzeczką Błędzianką. Wysokość mostów w najwyższym punkcie wynosi 40 m. Mają one formę
rzymskich akweduktów i stanowią
wyjątkową atrakcję turystyczną.
Po wspinaczce po dolinie Błędzianki udaliśmy się do Rapy. Tam mieliśmy okazję podziwiać jedyny w Europie grobowiec w kształcie egipskiej

piramidy. Celem budowy grobowca piramidy przez rodzinę Fasrenheitów
było stworzenie warunków sprzyjających mumifikacji ciała. Piramida
ma wysokość 15,9 m i złożone są
w niej w XIX wieku trzy ciała: właściciela majątku, jego małżonki i córki.
Następnym punktem był Park
Zdrojowy w Gołdapi gdzie można było spróbować wody mineralnej oraz pooddychać wyjątkowym
powietrzem w grocie solnej oraz
niedawno
otwartych
tężniach.

Od planu do realizacji
J

ednym z głównych warunków
skuteczności świadomego i celowego działania jest planowanie.
W planie pracy dydaktyczno – wychowawczej realizowanym w Punkcie Przedszkolnym w Czerwonem
znajdują się działania mające na
celu pogłębienie współpracy z rodzicami dzieci i zachęcanie ich do
aktywnego udziału w imprezach i
uroczystościach
przedszkolnych.
W jesienne, słoneczne popołudnie 4 października doszło do
realizacji jedno z zaplanowanych
spotkań integracyjnych przy ognisku. Dość liczna grupa przedszkolaków wraz z rodzeństwem
i rodzicami przybyła na wyznaczone miejsce przy Wzgórzu św.
Brunona. Miejsce to nie zostało
wybrane przypadkowo. Polecane
jest wszystkim tym, którzy lubią
spędzać wolny czas w pięknej
scenerii przyrodniczej. Jest chętnie odwiedzane jest z racji swego
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malowniczego położenia tuż nad rzeką Pisą, w obszarze pięknych lasów.
To też miejsce kultu religijnego, gdyż
znajduje się tu kapliczka św. Brunona z Kwerfurtu oraz stacje Drogi
Krzyżowej. Położone na trasie Kozioł
– Wincenta stanowi przyjemną trasę
spacerową dla turystów odpoczywających w pobliskim Hotelu Kozioł.
Zanim tatusiowie przygotowali bezpieczne miejsce na ognisko,
dzieci odbyły spacer wokół wzgórza.

Ostatnim punktem była wspinaczka na Piękną Górę na której
mogliśmy podziwiać widok nocnej
Gołdapi z obrotowej kawiarni umiejscowionej na samym szczycie góry.
Nieco zmęczeni, ale pełni nowych wrażeń późnym wieczorem
wróciliśmy w domowe pielesze.
Wycieczkę w ramach podziękowania
za całoroczną pracę zorganizowało
Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
CKGK

Pamiętając o właściwym zachowaniu się w lesie, przedszkolaki wraz z
wychowawczyniami pozbierały napotkane tam śmieci. Z myślą o dobrym
wypełnieniu obowiązku wobec Matki
– Ziemi z radością pobiegły do ogniska. Rodzice pomogli upiec kiełbaski, po czym dzieci rozbiegły się po
łące. Pogoda dopisywała, więc nikt
ani myślał o powrocie do domu. O tej
porze roku, szczególnie na wsi, tradycją było pieczenie ziemniaków. Tak
więc i u nas ich nie zabrakło. Postarali się o to tatusiowie maluchów.
Na zakończenie spotkania wszyscy
zgodnie stwierdzili, że przyjemnie
jest spędzić czas na świeżym powietrzu w miłym gronie. Był czas na rozmowy, żarty i integrowanie się dzieci
podczas zabaw i podjętych działań
na rzecz środowiska naturalnego.
O innych działaniach dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolu
chętnie poinformują czytelników Krystyna Kajko i Bogusława Góralczyk.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Jesień w poezji
V edycja Konkursu Recytatorskiego
„Jesień w poezji” organizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w
Czerwonem była wyjątkowa.

W

trzech kategoriach wiekowych
wystartowało 57 najlepszych
uczniów ze wszystkich szkół w naszej
gminie. Recytatorów oceniały dwie
komisje. Lista nagrodzonych dostępna jest na stronie internetowej www.
gminakolno.pl
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowa-

ne dzięki pieniądzom przeznaczonym
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kolno na
2013 rok. Pozostałym recytatorom
oraz nauczycielom przygotowującym
uczestników konkursu zostały wręczone dyplomy podziękowania. Organizatorzy dziękują również Józefowi
Wiśniewskiemu, dyrektorowi ZOPO
w Kolnie, za zorganizowanie dowozu
uczestników na konkurs do biblioteki
w Czerwonem.

WYDARZENIA

Na medal!

S

rebrnym Medalem im. Jana
Kilińskiego, za zasługi dla rzemiosła polskiego został odznaczony pan Sylwester Nicewicz z Kozła.
Z informacji na stronie internetowej Związku Rzemiosła Polskiego wynika, że: Honorowa Odznaka Rzemiosła wraz z legitymacją
nadawana jest osobom fizycznym
i prawnym przez Prezydium Zarządu ZRP za szczególne zasługi oraz
wieloletnią, ofiarną działalność w
realizacji społeczno - zawodowych
i gospodarczych zadań rzemiosła.
Można otrzymać ją tylko jeden
raz.
Pan Sylwester Nicewicz od 34 lat
prowadzi działalność gospodarczą,
w swoim zakładzie stolarskim wyszkolił wielu młodych ludzi.
Więcej na www.gminakolno.pl

Mali czytelnicy z Punktu Przedszkolnego
R

ok szkolny 2013/2014 rozpoczął
się dla przedszkolaków z Punktu
Przedszkolnego w Lachowie dość
dużą zmianą. Od września bowiem
miejscem, w którym wspólnie uczymy się i bawimy jest budynek CKR
a w nim nasza piękna, kolorowa sala przedszkolna.
Przebywamy więc w bezpośrednim
sąsiedztwie
Punktu
Bibliotecznego
w Lachowie, zatem grzechem byłoby z takiego sąsiedztwa nie skorzystać!
Dzięki uprzejmości dyrektor biblioteki pani Teresy
Aliny Skrodzkiej od początku października dzieci mają jakże przyjemną
możliwość
poznawania
zbiorów
naszej
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Cyklicznie, w każdy wtorek
w przedszkolu urządzamy
WWW.GMINAKOLNO.PL

„Kącik czytelnika”. Pani dyrektor odwiedza wówczas nasz Punkt Przedszkolny z nowymi książkami. Przedszkolaki z uwagą słuchają czytanych
głośno bajek, opowiadań i wierszy.
Poznaliśmy już niektóre przygody

Muminków oraz ciekawych świata
przyjaciół Martynki. Wspólnie recytowaliśmy także świetnie znane
wszystkim wiersze Juliana Tuwima.
Ale to nie wszystko! Każdy przedszkolak, bez wyjątku, ma również
założoną kartę czytelnika, a co się z tym wiąże – co tydzień wypożyczamy nowe książki,
aby czytać je w domu
wspólnie z rodzicami.
Jesteśmy przekonani, iż
możliwość systematycznego, aktywnego obcowania
z książkami w przedszkolu przyczyni się do tego,
że nasze dzieci będą w
przyszłości mądrymi ludźmi, świadomymi przyjemności i możliwości, jakie
niesie ze sobą czytanie.

Justyna Góralczyk
n-lka SP Lachowo
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Gminy Kolno.

1
dz. 68/2 – wieś
Tyszki Łabno
dz. 68/3 – wieś
Tyszki Łabno
dz. 83/1 – wieś
Tyszki Łabno

2

3

4

5

6

7

LM1L/000258
40/1

Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
wadium
nieruchomości zagospodarowania
położenia
KW
(ha)
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
0,3896

gruntowa

Brak planu

3000,00

52.790,00

0,3912

gruntowa

Brak planu

3000,00

53.010,00

0,0834

gruntowa

Brak planu

1000,00

10.140,00

Powyższe nieruchomości nie są obciążone. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem są powyższe nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 10 grudnia 2013 r. o godzinie 1000.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w
pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 6 grudnia 2013 r. włącznie, na rachunek Urzędu
Gminy Kolno Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 (Bank Spółdzielczy w Kolnie).
Środki muszą znajdować się fizycznie na rachunku UG Kolno w powyższym terminie.
2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
4. Przetarg zostanie uznany za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
6. Koszty sporządzenia umowy przenoszącej własność nieruchomości, ponosi nabywca.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 4 listopada 2013 r.
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zapraszam do udziału w przetargu
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
P

unkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy
Kolno mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści
się na placu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
Sp z o.o. w Kolnie przy ul. Kolejowej 4A, 18-500 Kolno
(wjazd od ulicy Targowej)
PSZOK jest czynny:
1) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 15:00
2) w każdą sobotę miesiąca:
a) od 1 kwietnia do 31 października – w godz. 9:00
– 19:00
b) od 1 listopada do 31 marca – w godz. 9:00 –
15:00
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane i problematyczne odpady komunalne, w szczególności :
1) odpady wielkogabarytowe;
2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście,
skoszona trawa);
3) zużyte opony;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) chemikalia;
7) przeterminowane leki;
8) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) opakowania wielomateriałowe.
PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:
- szyby samochodowe,
- odpady zawierające azbest,
- części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.)
- odpady niebezpieczne bez możliwości wiarygodnej
identyfikacji (brak etykiet),
- odpady w opakowaniach cieknących,
-odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą
z działalności gospodarczej,
- wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych, sole chemiczne,
odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych), szczególnie dostarczane w
dużych ilościach
- zmieszane odpady komunalne.
Odpady budowlane i remontowe
Odpady budowlane i remontowe, czyli gruz, ceramika
sanitarna, stolarka okienna i drzwiowa itp. to odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach
na zmieszane odpady komunalne - odpady te mogą
poważnie uszkodzić samochody do odbierania odpaWWW.GMINAKOLNO.PL

WAŻNE

dów zmieszanych (śmieciarki). Każdy, kto przeprowadza w swoim mieszkaniu lub w domu remont musi
zadbać o to, aby wyposażyć swoją nieruchomość na
czas remontu w specjalistyczny kontener na odpady
budowlane. Kontener taki oraz odbiór odpadów może
zapewnić każda firma prowadząca działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Sfinansowanie usługi podstawienia kontenera na odpady oraz
odbioru tych odpadów należy do właściciela nieruchomości. Jeżeli jednak zakres remontu jest niewielki,
właściciel nieruchomości może nieodpłatnie oddać
odpady budowlane do PSZOK. Transport odpadów do
PSZOK należy wykonać we własnym zakresie.
Przeterminowane leki
Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne, które mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi,
a wyrzucone do pojemnika na zmieszane odpady lub
do kanalizacji stanowią także poważne zagrożenia
dla środowiska. Dlatego niepotrzebne lub przeterminowane leki z domowych apteczek należy wyrzucić
do specjalnych pojemników ustawionych w aptekach.
Taki sposób pozbywania się przeterminowanych lub
niepotrzebnych leków jest gwarancją, że zostaną one
unieszkodliwione w bezpieczny sposób.
Do pojemników na przeterminowane leki należy
wrzucać: leki w postaci tabletek, drażetek, ampułek,
maści, proszków, syropów, oraz krople i roztwory zamknięte w szczelnych opakowaniach.
Do pojemników na przeterminowane leki nie należy
wrzucać: używanych igieł i strzykawek oraz termometrów.
Zużyte opony
Zużyte opony to odpady, które podlegają całkowitemu zakazowi składowania na wysypiskach odpadów.
Rozkład mieszanek gumowych stosowanych do produkcji opon w środowisku naturalnym trwa ponad
100 lat. Z tych też powodów nie należy zużytych opon
wyrzucać do zmieszanych odpadów komunalnych,
ani tym bardziej do rowów, lasów czy na łąki. Zużyte
opony są bardzo cennym surowcem wtórnym - dzięki wysokiej kaloryczności mogą być stosowane jako
paliwo alternatywne lub mogą być poddane recyklingowi materiałowemu, dzięki czemu mogą otrzymać
„drugie życie”, np. w postaci dywaników samochodowych, mat gumowych lub nawierzchni placów zabaw.
Najprostszym sposobem jest pozostawienie starych,
zużytych opon w zakładzie wulkanizacyjnym - obecnie
większość takich zakładów odbiera od swoich klientów takie opony za darmo, np. podczas zmiany opon
lub naprawy. Zużyte opony można oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów dla
Gminy Kolno, jak również wystawić zgodnie z harmonogramem podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych tzw. „wystawek”.
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Pasowanie na ucznia w Czerwonem
Uroczystość pasowania na ucznia
dzieci z klasy pierwszej jest w naszej szkole dużym wydarzeniem.
Przygotowania do tej uroczystości
trwają kilka tygodni, a uczestniczą w nich nie tylko uczniowie
klasy pierwszej, ale także rodzice i samorząd uczniowski.

wiersze i odpowiadały na pytania.
Po zdanym egzaminie uczennica klasy pierwszej poprosiła w
imieniu swojej klasy o pasowanie. Na salę wniesiono sztandar.

W

tym roku 11 października uroczystość w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zaszczycili
swą obecnością przewodniczący
Rady Gminy Kolno W. Jermacz wiceprezes BS K. Sokołowski, dyrektor ZOPO J. Wiśniewski, radna z
Wincenty J. Kołowajtys, emerytowani pracownicy naszej szkoły oraz
pracownicy Biblioteki Gminnej.
Dzieci podczas uroczystości
były egzaminowane przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Śpiewały piosenki, recytowały

Przyszedł czas na ślubowanie.
Pierwszaki
dzielnie
przyrzekły wywiązywać się z uczniow-

Bliskie spotkania z kulturą
P

odczas drugiego wyjazdu w ramach projektu gimnazjaliści z Lachowa odkrywali kulturalną Łomżę i
Drozdowo. Pomimo wrześniowego
chłodu na trasie całodniowej wycieczki znalazło się miejsce na wizytę w
teatrze lalek, galerii sztuki i muzeum.
Spektakl „Piotruś i wilk” w Teatrze
Lalki i Aktora w Łomży rozbawił młodzież do łez, ale i… . No właśnie,
sztuka Siergieja Prokofiewa pomyślana była pierwotnie jako bajka
muzyczna, w której poszczególne
instrumenty ilustrowały działania
każdej z postaci. Historia chłopca,
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który sam ruszył do lasu, aby pokonać wilka, była jedynie pretekstem
dla muzycznych popisów orkiestry
i baletu. Łomżyńscy twórcy adaptacji zainteresowali się tą pobieżnie
przedstawiona historią i postanowili
dociec, co tak naprawdę mogło wydarzyć się między bestią a małym
chłopcem. Powstała piękna i mądra
bajka o dorastaniu, dojrzałości i równowadze panującej w przyrodzie.
Po spektaklu w trakcie warsztatów
teatralnych, co niektórzy z gimnazjalistów wcielali się w różne role. Było
dużo śmiechu, zwłaszcza podczas

skich obowiązków i być dumą
swoich rodziców oraz szkoły.
Po ślubowaniu dyrektor szkoły Jacek Bagiński dokonał oficjalnego pasowania wielkim ołówkiem. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, w których pod tekstem ślubowania złożyły swój odcisk palca.
Niespodzianką były upominki od Banku Spółdzielczego. Na zakończenie przewodnicząca SU w imieniu braci
uczniowskiej oficjalnie przywitała pierwszaków i zapewniła, że zawsze mogą liczyć
na pomoc starszych kolegów.
Kolejną część spotkania wypełniły życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie wręczyli im własnoręcznie wykonane
laurki. Było miło i sympatycznie.

SP w Czerwonem

aktorskich popisów jednej z dziewcząt wczuwającej się w rolę krówki.
Po wizycie w teatrze gimnazjaliści odwiedzili Galerię BWA, gdzie
podziwiali wystawę tkaniny użytkowej. Pani kustosz opowiedziała im
o tajnikach powstawania tak pięknych i niepowtarzalnych płócien.
I wreszcie na koniec wszyscy udali
się do nieodległego Drozdowa, które
słynie z pięknego dworku Rodu Lutosławskich otoczonego klimatycznym
parkiem. Od kilkudziesięciu lat mieści
się tutaj Muzeum Przyrodnicze, gdzie
zgromadzone zostały eksponaty
ukazujące florę i faunę doliny Narwi.
Tak udaną wycieczkę można było
zakończyć nie inaczej jak ogniskiem.
A po dniu pełnym wrażeń kiełbaski
smakowały niczym frykasy podawane onegdaj podczas balów wydawanych przez tutejszą szlachtę.
Podczas następnego wyjazdu w
październiku
uczniowie
odkrywać będą kulturalną Warszawę.
			
Iwona Korzep
Projekt „Bliskie spotkania z kulturą”
sfinansowano ze środków Fundacji
PZU
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Święto Pieczonego Ziemniaka
10 października 2013r. w Szkole
Podstawowej w Lachowie odbyło
się „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Była to impreza integracyjna
dla przedszkolaków i ich rodziców.
W celu zacieśniania więzi międzyszkolnych na święto to zostały
zaproszone również przedszkolaki wraz z rodzicami z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
omimo, iż pogoda była pochmurna, dużo ciepła i blasku płynęło z płonących ognisk
oraz z wyjątkowej atmosfery.
Licznie
zebranych
uczestników zabawy przywitała dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lachowie pani Jadwiga Filipkowska.
Początkiem atrakcji było pieczenie kiełbasek, jabłek i ziemniaków.

P

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość poznać się nawzajem podczas wspólnego biesiadowania.
Po degustacji, dzieci z oddziałów
przedszkolnych wróciły do swoich
sal w celu kontynuacji zabawy, natomiast przedszkolaki z Punktu
Przedszkolnego w Lachowie wraz z
gośćmi z Zabiela przeniosły się do
swojej nowej sali w budynku CKR.
Tam rozpoczęła się druga część
imprezy, czyli popisy zdolności artystycznych. Wszyscy uczestnicy zabawy wykazali się niezwykłym polotem,
fantazją i wyobraźnią. Ze zgromadzonych warzyw powstały niesamowite
Jarzynowe Cudaki, które do dzisiejszego dnia zdobią salę przedszkolną.
Dzieci z entuzjazmem pieczątkami
ziemniaczanymi, ozdabiały też kon-

Otrzęsiny w Egipcie
R
ozpoczynający się rok szkolny to dla uczniów nowe plany i
wyzwania. Nie lada wyzwaniem dla
pierwszoklasistów w gimnazjum są
„Otrzęsiny”. Tym razem odbyły się
one w Egipcie. A jak Egipt to faraon,
piramidy, Egipcjanie, no i oczywiście piękna Kleopatra. Tak, tak
to wszystko było, tylko że na sali
gimnastycznej w ZSS w Zabielu.
Uczniowie klas trzecich wraz z
opiekunem Samorządu Uczniowskiego p. Agnieszką Chutkowską,
przygotowali konkurencje rodem
ze starożytnego Egiptu. I tak, przy
dźwiękach pięknej muzyki, „wybrańcy” klas pierwszych musieli
przesuwać wielkie bloki skalne
(kartonowe pudełka, z trzecioWWW.GMINAKOLNO.PL

klasistami w środku), piękną grą na
flecie zachęcić do tańca węża (czyli
koleżankę z klasy III b), a mężczyźni, którym nie dane było patrzeć
na Kleopatrę, pięknym makijażem
upodabniali do niej swoje partnerki.

tur ziemniaka, co okazało się to fantastycznym zajęciem dla maluchów.
Po popisach artystycznych przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dostarczył
on dzieciom energii niezbędnej do
udziału w zabawie dyskotekowej,
której uważnie przypatrywał się ze
sceny roześmiany Król Ziemniak.
Na zakończenie wszyscy zapozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia. Każdy z uczestników otrzymał
też pamiątkowy dyplom. Był to dzień
pełen atrakcji i dobrej zabawy. Minął
trochę za szybko, jednak wspaniałe
wspomnienia zostaną na długo w naszej pamięci! … a z Królem Ziemniakiem zobaczymy się znowu za rok!

Justyna Góralczyk, n-lka SP Lachowo
Barbara Bohuszko Magdalena Banach, n-lki ZSS Zabiele

Ostatnia konkurencja powinna być
bombowa, więc zakończono ją hukiem balonów wypełnionych mąką,
które pękały pod wpływem siły pierwszoklasistów. I chociaż w zabawę
bardziej dali się wciągnąć uczniowie
klasy I b, to wszyscy „nowi” gimnazjaliści po powrocie z kraju faraonów stali się pełnoprawnymi
uczniami gimnazjum, czego dowodem była wspólna dyskoteka.
Otrzęsiny wprawiły w dobry
humor wszystkich uczestników
zabawy, zarówno uczniów jak i
nauczycieli. Naszym młodszym
kolegom i koleżankom życzymy,
by czas spędzony w nowej szkole nie był czasem straconym.
		
Karolina Banach III a
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Sylwia w Finale Województwa
22 września odbyły się w Koźle Mistrzostwa Powiatu Kolneńskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych Gimnazjum.

B

iegi rozgrywane były oddzielnie
dla każdego rocznika, dziewczęta 1000 m, chłopcy 1500 m. Do kolejnego etapu kwalifikowało się po
10 dziewcząt i chłopców z każdego
rocznika. W zawodach uczestniczyła młodzież z gimnazjów w Kolnie,
Małym Płocku, Turośli, Stawiskach,
Grabowie, a naszą gminę reprezentowało Gimnazjum w Zabielu.
Do półfinału wojewódzkiego zakwalifikowało się 5-ciu naszych
uczniów:
Patrycja Kozioł II b – I miejsce (klasy II)
Sylwia Pijanowska I b – II miejsce
(klasy I)
Natalia Ruchała II a – IV miejsce
(klasy II)
Oliwia Zegarzewska I a – VIII miejsce (klasy I)
Jakub Kozikowski II a – VII miejsce
(klasy II)
Półfinał woj. (Mistrzostwa Grupy Za-

chodniej) odbył się w Rybakach niedaleko Miastkowa dnia 6 października. Niestety z powodu choroby w
zawodach tych wystartowała tylko
Oliwia i Sylwia. Dziewczyny dzielnie
walczyły, a Sylwia biegła z urazem
uda. Mimo to udało się jej zakwalifikować do ścisłego finału woj.
Finał Województwa Podlaskiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych odbył się Białymstoku (w

lesie Pietrasze) 19 października.
W biegu dziewcząt klas I (rocznik
2000) startowało 60 najlepszych
zawodniczek z całego województwa. Trasa była bardzo trudna, a
konkurencja duża. Sylwia podczas biegu dała z siebie wszystko
i ostatecznie zajęła VIII miejsce.
Sylwii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Chutkowska

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady
C

ztery drużyny rywalizowały w
turnieju halowym piłki nożnej o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Kolno, który rozegrano w niedzielę 20 października na hali sportowej w Kolnie.

Udział w turnieju wzięły cztery drużyny. Najlepszą okazała się drużyna
LZS Kozioł. Drugie miejsce zajęli gracze z LZS Zabiele, trzecie drużyna z
Janowa, a czwarte drużyna z Bialik.
Puchary przedstawicielom drużyn

wręczał przewodniczący Rady Gminy
Kolno Wojciech Jermacz, który już
dziś zaprasza na kolejny turniej za rok!
Więcej zdjęć autorstwa Adriana
Chutkowskiego na www.gminakolno.pl

Puchar wręcza pan Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno
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24. Kolneńskie Biegi Jesieni w Koźle
Na starcie XXIV Kolneńskich Biegów
Jesieni stanęło 349 zawodników w
wieku od przedszkolaka do seniora.

P

lenerowa, sportowa impreza odbyła się w niedzielę 29 września
na terenie bazy harcerskiej w Koźle.
Kolejna edycja zawodów udowodniła, że biegi z roku na rok cieszą się
dużą popularnością nie tylko wśród
mieszkańców okolicznych miejscowości ale też przyciągają osoby z
odległych terenów, jak: Ełk, Grajewo
czy Łomża.
Zawodnicy rywalizowali na dystansach od 200 m aż do odcinka prawie 3,5 kilometrowego. Jako pierwsi
na trasę ruszyli najmłodsi – dzieci
do lat sześciu, kolejno uczniowie
podstawówek, gimnazjum, młodzież
szkół średnich i zawodnicy kategorii
open. Każdy mógł pokonać wyznaczony dystans w dowolnym, dostosowanym do własnych możliwości czasie. Biegacze dzielnie walczyli o jak
najlepszą pozycję jednak przez cały
czas widoczne było ich prawdziwie
sportowe zachowanie. Organizatorzy
już dziś zapraszają za rok na jubileuszową 25. edycję biegów jesieni.
Zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca)
XXIV Kolneńskich Biegów Jesieni
Dzieci do 6 lat (dystans ok. 200 m)
dziewczęta: Alicja Konstanty (Czerwone), Oliwia Borawska (SP Lachowo), Wiktoria Samul (Kolno)
chłopcy: Sebastian Banach (SP2
Kolno), Mateusz Bągart (SP2 Kolno),

Adrian Dawidczyk (Cieloszka)
Kl. I-II (dystans ok. 400 m)
dziewczęta: Natalia Charubin (SP
Ptaki), Justyna Konstanty (SP Czerwone), Dominika Remiszewska (Ptaki)
chłopcy: Dawid Kowalewski (SP2
Kolno), Piotr Kozioł (SP Czerwone),
Michał Bagiński (Stawiski)
Kl. III-IV (dystans ok. 800 m)
dziewczęta: Magdalena Pieloch (SP
Ptaki), Zuzanna Rolka (SP Turośl),
Dominika Pieloch (Ptaki)
chłopcy: Zbigniew Bagiński (SP 1
Kolno), Konrad Bastek (SP Ptaki),
Krystian Marcinczyk (Turośl)
Kl. V-VI
dziewczęta(dystans ok. 800 m): Natalia Ruchała (SP 1 Kolno), Katarzyna Szablak (SP Turośl), Angelika Remiszewska (Ptaki)
chłopcy (dystans ok. 1150 m): Daniel Cichy (SP Ptaki), Szymon Jermacz (SP Czerwone), Szymon Brodzik (Turośl)
Gimnazjum
dziewczęta (dystans ok. 1150 m):
Magdalena Górska ( Stawiski), Joanna Kiełczewska ( Stawiski), Barbara
Kobeszko (M. Płock)
chłopcy (dystans ok. 1600 m): Karol
Grala (Kolno), Michał Wszeborowski
( M.Płock), Krystian Tafiłowski (Stawiski)
Szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta (dystans ok. 1600 m):
Kamila Stachelek (I LO Kolno), Joanna Sekścińska (ZST Kolno), Justyna
Szymańczyk (I LO Kolno)

chłopcy (dystans ok. 2300 m): Mariusz Kuliś (ZST Kolno), Adrian Sekściński (ZDZ Kolno), Adrian Jermacz
(I LO Kolno)
Open Kobiety (dystans ok. 1600 m):
Irena Gołębiewska (Kolno), Katarzyna Piwowarska (Czerwone), Magda
Kajko (Kolno)
Open Mężczyźni (dystans ok. 3450
m): Paweł Grygo (Łomża), Karol Krzyżanowski (Grajewo), Jarosław Czopek (Ełk)
W ramach Kolneńskich Biegów Jesieni odbyły się też XIII Wojewódzkie
Biegi Jesieni Nauczycieli.
Kobiety(dystans ok. 800 m):
Agnieszka Chutkowska (Zabiele),
Agnieszka Serowik (SP 2 Kolno), Celina Kuliś (SP Ptaki)
Mężczyźni (dystans ok. 2300 m):
Przemysław Dąbkowski (Grajewo),
Marek Paliwoda (Grajewo)
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Wśród
uczestników posiadających numer
startowy rozlosowano też nagrody
rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Organizatorami biegów byli: Towarzystwo „ Jan z Kolna”, Kolneński
Ośrodek Kultury i Sportu oraz Komenda Hufca ZHP w Kolnie.
Sponsorzy zawodów: Miasto Kolno, Gmina Kolno, B. S. Kolno, ZNP
oddział w Kolnie, Caterina Agencja
Reklamowa.
Sfinansowano ze środków Urzędu
Marszałkowskieg Województwa Podmateriał organizatora
laskiego

ZAPROSZENIE
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” działający przy ZSS w Zabielu zaprasza
uczniów gimnazjów wraz z opiekunami na zawody sportowe:
•Powiatowa Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców –
09 listopada
•Powiatowa Gimnazjada w Siatkówce dziewcząt – 16 listopada
•Powiatowa Gimnazjada w Siatkówce chłopców – 17 listopada
Sala gimnastyczna w Zabielu godz. 9:00
Dla wygranych drużyn w turnieju tenisa stołowego puchary za I miejsca, w
turniejach siatkówki puchary za I-III miejsce oraz dyplomy dla wszystkich.
TURNIEJE FINANSOWANE SĄ PRZEZ GMINĘ KOLNO
WWW.GMINAKOLNO.PL
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III Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
III Jesienny Turniej Tenisa Stołowego

Dnia 27.10.2013r. w ZSS w Zabielu odbył się po raz trzeci Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
organizowany prze Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”. Impreza mogła odbyć się dzięki dotacji z
budżetu Gminy Kolno. W turnieju brali udział mieszkańcy Gminy i Miasta Kolno. W sumie wszystkich
uczestników było 77-ciu. Największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria Open mężczyzn (16
zawodników), w której zostały rozegrane mecze na bardzo wysokim poziomie. Zawodnicy mogli
rywalizować na 6-ciu stołach, pod okiem sędziów – gimnazjalistów z Zabiela. Zwycięzca w każdej kategorii
otrzymał pokaźny puchar, do trzeciego miejsca wspaniałe pamiątkowe medale, dyplomy za IV-VI miejsca
oraz dyplomy dla najmłodszych uczestników zawodów.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje wszystkim
uczestnikom i kibicom za aktywny udział w imprezie. Dziękujemy także Panu Markowi Szymańskiemu za
wzorowe pełnienie funkcji sędziego głównego. Pani Dyrektor Ewie Lipnickiej za udostępnienie obiektu,
Panu Waldemarowi Kossowskiemu („Dako”) za ufundowanie złotych medali. Serdecznie Dziękujemy!
Wyniki rywalizacji:
najmłodszy uczestnik – Jakub Makarewicz (lat 7) SP Kolno Nr 1
najmłodsza uczestniczka – Aleksandra Banach (lat 11) SP Czerwone
szkoły podstawowe
dziewczęta: (8)
I miejsce
Magdalena Nikiel SP Janowo
II miejsce
Justyna Samul SP Czerwone
III miejsce
Aleksandra Banach SP Czerwone

chłopcy:
(14)
Szymon Jermacz SP Czerwone
Szymon Kozioł SP Czerwone
Konrad Cwalina SP SP Janowo

gimnazja
I miejsce
II miejsce
III miejsce

dziewczęta: (10)
Aleksandra Kowalczyk G. Zabiele
Katarzyna Prusinowska G. Zabiele
Justyna Cwalina G. Zabiele

chłopcy:
(10)
Patryk Banach G. Zabiele
Mateusz Szymański G. Zabiele
Szymon Piwowarski G. Zabiele

szkoły średnie
I miejsce
II miejsce
III miejsce

dziewczęta:
(3)
Karolina Krasińska I LO Kolno
Justyna Korwek I LO Kolno
Natalia Rutkowska ZST Kolno

chłopcy
(13)
Adrian Nikiel ZST Kolno
Mateusz Gawrych I LO Kolno
Daniel Prusinowski ZDZ Kolno

Open
I miejsce
II miejsce
III miejsce

Kobiety: (3)
Renata Nicewicz Kąty
Agnieszka Chutkowska Kolno
Joanna Makarewicz Kolno

`

Mężczyźni: (16)
Damian Tyszka ZST Kolno
Piotr Cieloszczyk Kolno
Dariusz Łosiewski Kolno

Już teraz zapraszamy wszystkich za rok i mamy nadzieję że impreza będzie równie udana.
Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Z HISTORII GMINY

Gmina Kolno na starej fotografii
P

owracamy do
szkolnych
te m a t ó w.
Tym razem
publikujemy zdjęcia
z
archiwum pani
Zofii Kajko
przedstawiające dawną szkołę w
Czerwonem.
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!

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Jubileusze OSP Kumelsk i OSP Łosewo

Jubileusz 58 - lecia OSP Łosewo

26 października w remizie w Kumelsku odbyło się uroczyste spotkanie z
okazji jubileuszu 86 - lecia działalności OSP Kumelsk, a 17 października
58- lecie świętowali strażacy z OSP
Łosewo. Spotkanie odbyło się w remizie w Janowie.

S

cenariusz obu spotkań był podobny:
złożenie
meldunku
Wójtowi Gminy Kolno Tadeuszowi
Klamie, który jest jednocześnie
Prezesem Zarządu M-G Z OSP RP
w Kolnie, a następnie wręczanie odznaczeń. Dowódcą obu uroczystości
był druh Antoni Lewandowski, Komendant M-G Z OSP RP w Kolnie.
Odznaczeni druhowie z OSP Kumelsk:
- srebrnym medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” odznaczony został druh Leszek Andrzej Góralczyk
- odznakę wzorowy strażak otrzymali: Piotr Lewicki, Jacek Leoszewski,

Mariusz Janusz Klimek, Adam Lewicki,
Kamil
Chodnicki,
Daniel Kuczyński i
Grzegorz Żebrowski.
W Kumelsku głównym organizatorem
jubileuszu był druh
Leszek Andrzej Góralczyk- gospodarz OSP,
który zmobilizował
młodych strażaków
do podtrzymywania
tradycji działalności
tej jednostki i mobilizuje ich do działań szkoleniowych i operacyjnych.
Wójt Tadeusz Klama i Komendant
Antoni Lewandowski ubolewali, że w
tak wspaniałym jubileuszu nie wzięli
udziału starsi strażacy. Mamy nadzieję iż OSP Kumelsk zjednoczy się w
przyszłym roku i będzie tworzyć jedną
rodzinę strażacką.
Druhowie z OSP
Łosewo wyróżnieni odznaką: „Strażak wzorowy” to:
Ludwik Paliwoda,
Stanisław Banach,
Ireneusz Skrodzki, Marek Matuszczak,
Sławomir
Cwalina, Jan Cwalina, Marek Kotlewski, Adam Cwalina,
Jerzy
Chaberek,
Grzegorz
Cwa-

lina,
Karol
Skrodzki
Wyróżnienia odebrali najmłodsi
strażacy, starsi druhowie zostaną
odznaczeni w trakcie obchodów
Dnia Strażaka w przyszłym roku.
W spotkaniu w Janowie uczestniczył również pan Jan Dymek, radny gminy Kolno i Kazimierz Koter, dyrektor CKGK.
Z okazji jubileuszu druhom z obu
jednostek wójt Tadeusz Klama wraz
z komendantem Antonim Lewandowskim składali gratulacje i wyrazy uznania za pełnioną służbę.
Życzyli satysfakcji z działalności w
szeregach OSP. Szczególne życzenia wszelkiego dobra skierowali też
w stronę rodzin strażaków, którzy
wspierają swoich bliskich w służbie i
działalności społecznej. Po wręczeniu odznaczeń omawiano działalność jednostek oraz sprawy bieżące.

Jubileusz 86 - lecia OSP Kumelsk

Pamiętamy...
W dniu Zaduszek,
W czas jesieni,
Odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
Małe lampki - znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,
Że aż łuna bije w dali,
Lecz i takie są mogiły,
Gdzie nikt lampki nie zapali.
Władysław Broniewski „Zaduszki”

6

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Asteria” działająca przy
świetlicy Centrum Kultury Gminy
Kolno w Zabielu jak co roku poma-

18

gała przy porządkowaniu grobów
pomordowanych w czasie II Wojny Światowej koło wsi Kolimagi.
Z materiałów powierzonych przez
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu odnowiono słupki, pomalowano
łańcuchy łączące i wygrabiono teren.
Święto zmarłych jest dniem,
w którym pamiętamy o tych którzy odeszli, dlatego też w tym
miejscu zostały zapalone znicze ufundowane przez CKGK.
CKGK
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Nabór wniosków

J

eszcze tylko do 18 listopada br. fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty
kolegialne – np. rady sołeckie czy koła gospodyń wiejskich, mające siedzibę i
działające na terenach wiejskich mogą ubiegać się o
dotacje w ramach programu
„Razem Możemy Więcej”.
Granty można przeznaczyć na projekty z zakresu
rozwoju kulturowo-historycznego, inicjatyw społecznych oraz ochrony i
promocji zdrowia.Wszystkie inicjatywy, które zostaną
zgłoszone do programu powinny mieć jeden wspólny
element – ich realizacja ma
wpłynąć na zintegrowanie i
aktywizację mieszkańców
całej wsi lub gminy oraz
zachęcić ich do wspólnego
działania.
Wnioski należy składać
wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.
Formularz oraz szczegóły programu znajdują
się na stronie internetowej
EFRWP:
http://efrwp.pl/
element/ngo-o-programie
WWW.GMINAKOLNO.PL

więcej
informacji
na
stronie

www.
gminakolno.pl
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