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Z działalności Wójta

Wyremontowana remiza w Starym Gromadzynie
>> str.4

Z sesji Rady Gminy Kolno
>> str.5

Sprawozdanie
z
działalności
Wójta Gminy Kolno za okres od
15.10.2013 do
27.11.2013 r.
W okresie od
ostatniej
sesji
wydałem 6 zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał rady
gminy
- zmian w budżecie gminy Kolno
- określenia układu wykonawczego
budżetu gminy Kolno na 2013 r.
- powołania komisji przetargowej na
sprzedaż nieruchomości Gminy Kolno.
- projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kolno na lata 2014
- 2025
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
- podpisałem umowę na dofinansowanie ze środków UE remontu świetlicy w Kumelsku
- ogłosiłem kilka przetargów, które

dotyczyły:
a) zimowego utrzymania dróg
gminnych. W przetargu wzięło
udział 6 firm.
b) przetarg na budowę 22 km
rozdzielczej sieci wodociągowej we wsiach: Zabiele, Kolimagi, Gietki. Planowe otwarcie
ofert ma odbyć się 4 grudnia.
c) przetarg w postaci aukcji
elektronicznej na zakup energii
elektrycznej na potrzeby funkcjonowania oświetlenia ulicznego, stacji
uzdatniania wody, świetlic wiejskich,
ośrodków kultury, szkół itp.
d) II przetarg na sprzedaż 3 działek
w miejscowości Tyszki Łabno. Przetarg odbędzie się 10 grudnia
e) przetarg na zakup paliwa do pojazdów będących w dyspozycji Urzędu Gminy Kolno. Planowane otwarcie kopert nastąpiło 29 listopada
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające
publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego.

ŻYCZENIA
Strażacy ochotnicy podsumowali mijający rok
>> str.7

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
Mieszkańcom i Gościom Gminy Kolno
składają:
Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno

Nowy sprzęt dla OSP Wykowo
>> str.15
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Gmina Kolno doceniona!
Działania Gminy Kolno w dziedzinie
rozwoju infrastruktury kulturalnej
zostały docenione w dwóch konkursach. W finale VI edycji Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej byliśmy jedynymi reprezentantami województwa podlaskiego!

P

restiżowe wyróżnienie za rozbudowę trzech remiz w Lachowie,
Czerwonem i Zabielu wójt Tadeusz
Klama odebrał w trakcie konferencji pt. „WARTO! Lokalna kultura jako
wartość”, która odbyła się w Warszawie 9 grudnia 2013 r. W spotkaniu
uczestniczyli laureaci konkursu w
którym docenia się „przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w wybitny sposób
przyczyniły się do wzmocnienia więzi
i tradycji lokalnych oraz aktywizacji
społeczności lokalnej do wspólnych
działań”. Gmina Kolno konkurowała
w kategorii jednostki samorządowe.
Nagrody przyznawano też w kategorii samorządowa instytucja kultury,
organizacje pozarządowe lub grupy obywateli, osoby indywidualne.
Ogólnopolski konkurs odbywa się
pod patronatem: Polskiego Komitetu
ds. UNESCO i Narodowego Centrum
Kultury. W każdej z kategorii przy-

Wójt Tadeusz Klama (na zdj. pierwszy z lewej) odebrał wyróżnienie w VI edycji Dorocznej
Nagrody FRDL z rąk prof. Jerzego Regulskiego - doradcy prezydenta RP i prezesa FRDL, Jadwigi Czartoryskiej, prezes Fundacji Orange i Jerzego Stępnia, wiceprezesa FRDL i sędziego
Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

znano jedną nagrodę i cztery wyróżnienia. Zgłoszenia oceniała 10-cio
osobowa Kapituła pod przewodnictwem Jerzego Regulskiego, doradcy Prezydenta RP i prezesa FRDL.
Kolejne wyróżnienie gmina Kolno
otrzymała za projekt „Rozbudowa i
nadbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem”. Zrealizowana inwestycja zdaniem członków
jury zasłużyła na wyróżnienie w wojewódzkim finale konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w
zakresie infrastruktury zrealizowany
na terenach wiejskich przy wspar-

ciu środków unijnych”. Konkurs
organizowany był przez Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego na
zlecenie Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego
Rozstrzygnięcie tego konkursu nastąpiło w trakcie XXXIII sesji
Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29 listopada. Pamiątkową statuetkę odebrał pan Tadeusz Klama, wójt Gminy Kolno.
Więcej o wyróżnieniach na stronie
internetowej www.gminakolno.pl

Konsekracja kościoła w Lachowie
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grudnia 2013 roku to bardzo ważna data w dziejach Parafii pod
wezwaniem Zwiastowania NMP w
Lachowie. Tego dnia, po 135 latach
od budowy, kościół został uroczyście
WWW.GMINAKOLNO.PL

poświęcony przez bp Janusza Stepnowskiego Biskupa Łomżyńskiego.
W konsekracji kościoła uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa,
władz samorządowych oraz parafia-

nie. Na niezwykłą ceremonię składało się m.in. uświęcenie wnętrza
kościoła, namaszczenie olejem ołtarza, podpisanie aktu konsekracyjnego, który na zawsze pozostanie w
ołtarzu.
Parafia pod wezwaniem Zwiastowania NMP w Lachowie erygowana
była przed 1429 rokiem. Obecny
kościół zbudowano w 1878 roku.
W ostatnich latach ten wyjątkowy
zabytkowy obiekt został wyremontowany, a wszystko dzięki staraniom
proboszcza ks. Krzysztofa Malinowskiego, któremu dzięki wsparciupracowników Urzędu Gminy Kolno,
udało się uzyskać dotację z Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku
oraz dzięki wsparciu i ofiraności parafian. Więcej zdjęć z uroczystości
na ostatniej stronie Gazety.
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Świetlica w Starym Gromadzynie
Zakończył się remont budynku świetlicy wiejskiej w Starym Gromadzynie. Prace współfinansowane były
z unijnych pieniędzy w ramach projektu „Remont świetlicy wiejskiej w
Starym Gromadzynie”.

M

odernizacja polegała między innymi na wymianie okien, drzwi
i parapetów, wykonaniu instalacji
wodno-kanalizacyjnej,
ociepleniu
stropów i ścian, wymianie uszkodzonej więźby, wymianie pokrycia
dachowego z blachy dachówkopodobnej, remont pokrycia wiatrołapu,
remont podestu i schodów zewnętrznych, montaż kominka w którym
palić będzie można drewnem oraz
podgrzewacza wody sterowanego
elektronicznie.
Projekt zakładał też szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie tynku mozaikowego uporządkowanie terenu wokół świetlicy.
Plac przed świetlica wyłożony został
kostką polbrukową.

Koszt inwestycji to 228 355,90 zł z
czego 150 tys. zł to dofinansowanie
z działania 413 „Wdrażanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 . Wniosek o dofinansowanie gmina Kolno
złożyła za pośrednictwem Fundacji

Kraina Mlekiem Płynąca w Małym
Płocku.
Już od nowego roku mieszkańcy
Starego Gromadzyna będą mogli korzystać z wyremontowanego obiektu. Warto przypomnieć, że OSP w
Starym Gromadzynie działa od 1958
roku.

Kościół w Borkowie będzie remontowany
K
ościół w Borkowie to kolejny
zabytek w naszej gminie, który
dzięki unijnym pieniądzom przejdzie
remont. To efekt dobrej współpracy
proboszcza ks. Krzysztofa Wróblewskiego i pracowników Urzędu
Gminy Kolno, którzy wspólnie pracowali nad wnioskiem złożonym
do Urzędu Marszałkowskiego w
Białymstoku za pośrednictwem
Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca
w Małym Płocku.
Nazwa projektu, który został
zakwalifikowany do dofinansowania w ramach działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
- 2013 to: „Remont elewacji w
strefie cokołowej i fundamentów
kościoła w Borkowie”. Jego celem
jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez remont Kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy w
Borkowie.
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Prace prowadzone będą w oparciu o projekt przygotowany przez
„DF- Studio Projektowe z Białegostoku. Polegać będą między innymi na:

odgrzybieniu murów i wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowych poziomych metodą iniekcji oraz pionowych cian i fundamentów, remont
tynków i wymalowań do wysokości
1,5 m powyżej cokołu oraz usinięcie betonowych opasek wokół
ścian przyziemia i zastąpienia ich
opaską żwirową.
Koszt realizacji tego projektu to
ponad 233 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW wyniesie
110 tys. zł. Decyzją Radnych gminy Kolno Parafia w Borkowie otrzyma też wsparcie z budżetu gminy
Kolno. Na remont zabytku radni
przeznaczyli 10 tys. zł.
Prace remontowe rozpoczną się
wiosną 2014 roku. Zakończenie
planowane jest na wrzesień 2014
r.
Przypomnijmy, że Kościół w Borkowie został wybudowany w latach
1923-1932. W 1980 został wpisany do rejestru zabytków.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Podsumowanie gminnych obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego zdominowało
dzisiejszą sesję Rady Gminy Kolno. Zdaniem gościa honorowego
sesji - posła Lecha Antoniego Kołakowskiego, nasza gmina może
być dla innych wzorem, a przebieg
gminnych obchodów Roku Powstania Styczniowego zasługuje nawet
na przedstawienie go w Sejmie.

O

bchody Roku Powstania Styczniowego w naszej gminie rozpoczęła uroczysta sesja Rady Gminy Kolno w styczniu br. Przez 11
miesięcy wydarzyło się bardzo wiele. Wszystkie działania i inicjatywy
przybliżył zebranym w formie prezentacji Jacek Bagiński, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
i prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
Po podsumowaniu Roku Powstania Styczniowego w naszej gminie
przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Integracja: pani Barbara
Sielawa, pan Alfred Samul i prezes
Jacek Bagiński wręczyli dyplomy podziękowania wszystkim, którzy
zaangażowali się w realizację poszczególnych działań w tym m.in.
w organizację konkursów, odnowienie krzyża powstańców w Czerwonem, czy organizację wystaw.
W tym gronie znaleźli się m.in.: poseł Lech Antoni Kołakowski, Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno, Wojciech
Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, Gminna Biblioteka Publicz-

Poseł Lech Antoni Kołakowski na sesji Rady Gminy Kolno

na w Czerwonem, Towarzystwo Jan z
Kolna, Centrum Kultury Gminy Kolno,
Strażacy z OSP w Czerwonem, Stowarzyszenie KaFCuki, zespół „Czerwieniacy”, Starostwo Powiatowe w
Kolnie, Józef Wiśniewski, dyrektor
ZOPO, Dawid Sawicki, Kamil Połomski, Tadeusz Połomski, Jerzy Jermacz, Janusz Nowak, Dariusz Narowski, Wojciech Kajko, Robert Nadara,
Sylwester Nicewicz, Radny Stanisław
Sawicki, Samorząd Uczniowski przy
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
- To panu Jackowi Bagińskiemu
należą się szczególne podziękowania, bo to on nas wszystkich
poderwał do działania - podkreślił
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Poseł Lech Antoni Kołakowski dziękował i gratulował władzom gminy,
stowarzyszeniu Integracja i wszystkim
zaangażowanym uznając działania
podjęte w naszej gminie za wyjątko-

we i godne przedstawienia ich nawet
w formie wystąpienia poselskiego.
Gminne obchody Roku Powstania
Styczniowego to wyjątkowa lekcja
patriotyzmu, której ślady odnaleźć
można i w prasie, i w Internecie.
Naszą gminę zauważono i na stronach Prezydenta RP i Wojewody
Podlaskiego. To też, jak podkreślał
Jacek Bagiński przykład integracji
różnych środowisk i instytucji w jednym celu - czczenia pamięci przodków, co jest naszym obowiązkiem.
Na tej sesji radni podjęli też uchwały
m.in. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii pw. Trójcy Świętej w Borkowie i w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
Po zakończeniu sesji poseł Lech
Antoni Kołakowski zwiedził obiekt
wyremontowanej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem.
więcej na www.gminakolno.pl

Spotkanie opłatkowe PZN w Kolnie
B
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ronisław Kiełczewski, prezes zarządu koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Kolnie,
jak co roku, zaprosił wielu gości na
spotkanie opłatkowe. Przy wspólnym stole 10 grudnia 2013 r. w KOKiS zasiedli m.in. dziekan kolneński
ks. Stanisław Uradziński, Andrzej
Duda, burmistrz Kolna, Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. Nie zabrakło
serdecznych życzeń, kolędowania,
prezentów. Kolneńskie koło PZN
zrzesza 38 członków.
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Podziękowania dla przyjaciół szkoły
W ostatnim czasie w otoczeniu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem sporo
się zmieniło. Wszystko dzięki zaangażowaniu wielu przychylnych osób.

S

ezon letnio – jesienny był bardzo
udany. Dzięki przychylności oraz
zaangażowaniu wielu osób przy
szkole udało się m.in.: odnowić
boisko, budynek gospodarczy, ogrodzenie, wycięte zostały drzewa, poprawiona nieco elewacja na budynku szkoły. Obecnie trwają prace nad
dociepleniem budynku, gdzie mieści
się punkt przedszkolny.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem składa podziękowania
za pomoc przy szkole w okresie letnio-jesiennym następującym osobom:
Stanisław Sawicki,
Wojciech Jermacz,
Jagoda Kołowajtys,
Wojciech Kajko, Czerwone
Połomski Tadeusz, Czerwone
Kamil Połomski, Czerwone
Dawid Sawicki, Czerwone
Marcin Antosiewicz, Czerwone

Dariusz Olszak, Czerwone
Bernard Piwowarski, Czerwone
Piotr Konstanty, Czerwone
Sylwester Smaka, Czerwone
Krzysztof Banach, Czerwone
Krzysztof Konstanty, Czerwone
Banach Jan, Czerwone
Malinowski Adam, Czerwone
Jacek Bazydło, Kozioł
Ryszard Kozioł, Kozioł
Dariusz Kalinowski, Kozioł
Dariusz Samul, Kozioł

Wyjazd na musical
D
nia 13.11.2013 roku nasza
szkoła zorganizowała wyjazd
do Opery i Filharmonii Podlaskiej
na musical pt. „Korczak”. Składał
on się z dwóch części trwających 1,
5h. Jego treść stanowiła oparta na
faktach opowieść o Januszu Korczaku – lekarzu, pedagogu, działaczu społecznym, który przed wybuchem II wojny światowej prowadził
w Warszawie kilka sierocińców. W
czasie okupacji przeniesiono go
wraz z podopiecznymi do getta, a
następnie w sierpniu 1942 roku
wywieziono do obozu w Treblince.
„Korczak‘’ to przede wszystkim
przypowieść o potędze życia. Głównemu bohaterowi musicalu przyglądaliśmy się z bliska, słuchaliśmy opowiadanych przez niego historii, poznawaliśmy świat jego pragnień, marzeń
i lęków. W musicalu przedstawiono

6

także historie jego podopiecznych:
przyjaźń Izaka i Buly, których bezpowrotnie rozdzieliła wojna, a także
wzruszającą historię wielkiej miłości
katolika – Marka i Żydówki -Gołdy.
Po zakończeniu spektaklu zwie-

Ksiądz Wojciech Stefaniak proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie
Elżbieta Banachowska - Dyrektor
Gimnazjum w Lachowie Jarosław Kozak, właściciel tartaku
w Czerwonem
Kierownictwo i Pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie
Gminy Kolno
Lech Kowalczyk Komendant PSP w
Kolnie.

dzaliśmy budynek opery. Z wielką
ciekawością przysłuchiwaliśmy się
historii jej powstania. Podziwialiśmy
scenę teatralną, dowiedzieliśmy
się, jak wygląda praca inspicjenta
oraz jak funkcjonuje pełna zapadni ruchoma scena. Zwieńczeniem
wizyty w operze były warsztaty historyczno-literackie, które dotyczyły biografii Jana Korczaka, a także
wyznawanych przez niego wartości.
Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Gminy
Kolno, ze środków przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Tekst powstał w ramach projektu edukacyjnego: „Ocalić od zapomnienia – śladami
Żydów polskich ‘’
Klaudia Smaka, Weronika Kalinowska,
Hubert Zajk, Marek Olszak - ZSS Zabiele

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Wolontariusze w naszej gminie
Na co dzień niosą bezinteresowną
pomoc tym, którzy jej potrzebują, ale
jest jeden dzień w roku, kiedy to ich
się docenia. Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza od lat jest obchodzony w naszej gminie. W tym roku wyjątkowo z licznym gronem młodych
wolontariuszy - członków szkolnego
koła z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu.

D

otychczas 5 grudnia w naszej
gminie świętowany był w gronie
członków i podopiecznych Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kolnie. W tym roku, po raz pierwszy,
Klub Wolontariusza zaprosił do współ
organizacji tego święta szkolne koło
wolontariusza z ZSS w Zabielu, które
działa od marca 2012 r.
Wolontariusze i zaproszeni goście
spotkali się w Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu. Po powitaniu zebranych przez panią Krystynę Kajko,
dyrektor GOPS w Kolnie i Ewę Lipnicką, dyrektor ZSS w Zabielu zarówno
starsi jak i młodsi wolontariusze w
formie multimedialnej prezentacji
opowiedzieli o swojej codziennej
pracy. Polega ona głównie na pomocy potrzebującym dzieciom.
Za wszystko co robią dla innych

Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

wolontariusze odebrali mnóstwo
podziękowań i życzeń m.in. od pani
sekretarz Danuty Siwik z UG Kolno
oraz pani Teresy Kozikowskiej z Banku Spółdzielczego w Kolnie. Każdy
wolontariusz otrzymał upominek
sfinansowany z pieniędzy z budżetu
gminy Kolno przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok oraz gadżety
od niezawodnego sponsora - Banku
Spółdzielczego w Kolnie.
Wzruszającym akcentem spotka-

nia było przedstawienie pt. „Samotna” przygotowane przez wolontariuszy ze szkolnego koła. Ostatnim
akcentem Dnia Wolontariusza był
słodki poczęstunek z tradycyjnym
już tortem.
A po święcie wolontariusze wracają do swojej pracy na rzecz innych.
Członkowie Klubu wolontariusza
przy GOPS jak zwykle przed świętami swoich podopiecznych obdarują
paczkami przygotowanymi ze środków pozyskanych od Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja.

Strażacy ochotnicy podsumowali rok

W

trakcie narady prezesów, naczelników, członków zarządu
M-G ZOSP i kierowców OSP, która
odbyła się 12 grudnia 2013 roku
WWW.GMINAKOLNO.PL

strażacy podsumowali mijający rok.
Jak podkreślił komendant Antoni Lewandowski upłynął on pod znakiem
jubileuszy, które odbyły się w 7 jed-

nostkach. Na zakup sprzętu i umundurowania na gminne jednostki OSP
udało się pozyskać ponad 54 tys. zł
( z budżetu gminy 18 tys. zł, z KSRG
9 tys. zł z ZW ZOSP - 20 tys. zł, PZU
5538 zł i Urzędu Marszałkowskiego
2 tys. zł). Obecny na naradzie zastępca komendanta KP PSP w Kolnie Paweł Pupek chwali ochotników
z naszej gminy, jako tych, którzy najliczniej brali udział w szkoleniach.
Strażacy ochotnicy poruszali też
tematy dotyczące bieżących spraw
związanych z działalnością jednostek OSP.
Wójt Tadeusz Klama podziękował
ochotnikom za pracę i zaangażowanie. Po złożeniu życzeń wszyscy podzielili się opłatkiem.
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Bezpieczny przedszkolak

2

8 listopada br. dzieci z Punktu
Przedszkolnego oraz oddziału
przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odwiedził
pracownik Straży Miejskiej w Kolnie
pan Wiesław Niedbała . Przeprowadził z dziećmi bardzo pouczającą
pogadankę na temat ich bezpie-

WKU w szkole

czeństwa w różnych sytuacjach dnia
codziennego. Przybył w nietypowym
towarzystwie - postaci mrówki ze
sklepu PSB „Mrówka” w Kolnie.
dzieci otrzymały wiele ciekawych gadżetów, a wśród nich odblaski warunkujące bezpieczne poruszanie
się pod rogach w czasie niesprzyjającej jesienno - zimowej aury. K.K.

P

ani Barbara Szmigier i kpt. Robert
Sokołowski z Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Łomży odwiedzili Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. Uczniowie mogli nie tylko obejrzeć film o
współczesnym uzbrojeniu Wojska
Polskiego czy szkołach kształcących
żołnierzy, ale też przymierzyć hełm,
pas z kaburą czy maskę przeciwgazową. W długich kolejkach chętnych
ustawiali się nie tylko chłopcy, ale i
dziewczęta. Goście przywieźli również mnóstwo ulotek i plakatów.
To było pierwsze, ale nie ostatnie
tego typu spotkanie w szkole.

Straszny wieczór w ...
J

ak udało się ustalić z relacji okolicznych mieszkańców 30 października 2013r. w Punkcie Przedszkolnym w Lachowie działy się
dziwne rzeczy!
Już około godziny 17 w pobliżu budynku CKR-u można było zauważyć
dziwne postaci. Poruszały się niezgrabnie, były rozczochrane, zamaskowane, wydawały dziwne odgłosy..
Niektórzy twierdzą, że były wśród
nich szkielety, zombi, duchy, wiedźmy, diabły i inne niezidentyfikowane
bliżej upiory!
Wszystkie kierowały się w kierunku sali przedszkolnej, która również
zmieniła się nie do poznania … Co
odważniejsi mogli przekonać się na
własne oczy, że pełna była duszków
i pająków, które unosiły się pod sufitem, w drzwiach, pełzały nawet po
ławkach! W centralnym miejscu sali
stał natomiast Dyniowy Upiór!
Do późnych godzin wieczornych z

8

okien przedszkola dobiegały dźwięki
przerażającej muzyki oraz odgłosy
upiornej zabawy …
Z późniejszych ustaleń wynika, że
całe to zdarzenie nosiło nazwę „Za-

bawy Halloween”. Co więcej! – chodzą słuchy, że będzie miało charakter cykliczny i powtórzy się też za rok!
Miejmy się więc na baczności … :)

Justyna Góralczyk
nauczycielka SP Lachowo
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Święto Niepodległości w Wykowie
Data 11 Listopada 1918 roku zajmuję szczególne miejsce w sercach
Polaków. Prawie półtorawieczne dążenia kilku pokoleń do odzyskania
utraconej niepodległości na skutek
zaborów ziściły się w 1918 roku.
iepodległość Polacy wywalczyli sobie sami, wykorzystując
sprzyjające wydarzenia historyczne lat 1914-1918. Nie był to jedyny zryw narodowo-wyzwoleńczy.
Każde pokolenie składało ofiary krwi w wielkich powstaniach
XIX wieku przeciwko zaborcom.
W 95 rocznicę odzyskania niepodległości warto
nasze myśli
zwrócić ku naszym pradziadom,
przypomnieć jak z walki i patriotyzmu wyłoniła się POLSKA.
Dziś nie musimy walczyć i strzelać, oddawać swego życia. Żyjemy
w wolnym, suwerennym i niepodległym kraju, ale nie możemy zapomnieć o tych którzy u stóp MatkiOjczyzny złożyli to co najcenniejsze.
Z okazji Narodowego Święta
Niepodległości w obecności całej społeczności szkolnej w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie odbył się uroczysty apel.
Widowisko słowno-muzyczne przypomniało niezłomną walkę narodu
polskiego od upadku Rzeczypospo-

N

litej, poprzez walki powstańcze XIX
wieku, aż po utęskniony 1918 rok.
Za przygotowanie i przebieg widowiska odpowiedzialny był Pan Adam
Grzymała, a oprawę muzyczną opracował Pan Grzegorz Jakubowski.
Wzorem roku ubiegłego uczniowie
naszej szkoły ze swoim programem
artystycznym wystąpili w Kościele
parafialnym pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
w Lachowie. Poruszająca recytacja
wierszy patriotycznych przeplatana
pięknie wykonanymi piosenkami powstańczymi i legionowymi przy akom-

paniamencie Pana Marka Wądołowskiego przybliżyły atmosferę tamtych
wydarzeń. Po występie uczennicę
z klasy szóstej i czwartej otrzymały rzęsiste brawa i podziękowania
za wspaniały występ od księdza
wikarego Zbigniewa Jaworskiego.
Po mszy świętej nasi uczniowie
i parafianie z księdzem wikarym
udali się na cmentarz, aby tam pod
pomnikiem upamiętniającym Ofiary
Walk o Niepodległość w XX wieku,
złożyć kwiaty i oddać hołd poległym za wolność naszej Ojczyzny.
A. Grzymała

Święto Niepodległości w Zabielu

1

2-tego listopada Zespół Szkół
Samorządowych w Zabielu uczcił
kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polaków podniosłą
uroczystością, w której przedstawiono historię walk o wolną Polskę od
WWW.GMINAKOLNO.PL

okresu zaborów do 1989r. Uczniowie
zaprezentowali swoje liczne talenty,
wykonując znane patriotyczne pieśni, a także recytując wiersze wielkich polskich poetów – J. Słowackiego, Z. Herberta, K.K. Baczyńskiego.

Tło dla wystąpień stanowiły nawiązujące do przedstawianych wydarzeń wyświetlane na foliogramach
obrazy, plakaty i zdjęcia. Wykorzystano między innymi dzieła W. Kossaka, J. Matejki, A. Grottgera. Apel
zakończył się „teledyskiem” złożonym ze zdjęć uczniów prezentujących barwy i symbole narodowe. Był
niosącą niezwykłe wzruszenia lekcją
historii dawnej i współczesnej. Pokazywał też, jak można być patriotą
w czasach, kiedy nie ma wojen i nie
trzeba już walczyć o wolną ojczyznę.
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Wójt Gminy Kolno - Tadeusz
Klama. Apel przygotowały nauczycielki historii: Elżbieta Kalata i Barbara Lemańska.
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Borkowo stolicą taekwondo olimpijskiego
V Międzywojewódzki Turniej Taekwondo Olimpijskiego o Puchar
Wójta Gminy Kolno mamy już za
sobą. W sobotę 7 grudnia Szkoła
Podstawowa im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie gościła zawodników taekwondo z Podlasia i Mazur. Zawody
były podsumowaniem zajęć sportowych, które dzięki wsparciu gminy
Kolno odbywały się w tym roku w
szkole w Borkowie.
Niestety bardzo kiepska pogoda uniemożliwiła przyjazd części ekip, lecz mimo to na naszym
turnieju o medale rywalizowało 62
zawodników w wieku od 4 do 15 lat.
Dzieci startowały w 2 konkurencjach sprawnościowych, a swój występ zakończyły walkami w systemie
mini taekwondo. Najwięcej radości
dostarczyły widzom walki 4 - latków,
które z zacięciem godnym mistrzów
toczyły swoje pierwsze pojedynki,
równie emocjonujące były pojedynki
reprezentantów kadr wojewódzkich.
Kolneńską sekcję taekwondo reprezentowało 23 zawodników, w
tym 12 reprezentantów szkoły w
Borkowie. W kategoriach sprawnościowych wywalczyliśmy łącznie 13

W

medali złotych, 6 srebrnych i 4 brązowe, natomiast w walkach aż 16
naszych zawodników wygrało swoje
pojedynki.
- Moim marzeniem jest stworzenie
ośrodka sportów olimpijskich, w którym już małe dzieci mogłyby rozwijać
swoje umiejętności w taekwondo,
oswajać się ze stresem związanym
ze startami, a po dostaniu się na
studia kontynuowałyby treningi w
profesjonalnych bazach treningowych pod okiem wyspecjalizowanej
kadry trenerskiej i być może repre-

zentowały nasz kraj na zawodach zagranicznych –podsumowuje trener II
klasy taekwondo Tomasz Myśliński
Serdeczne podziękowania należą
się ludziom zaangażowanym w promocję taekwondo olimpijskiego na
terenie gminy - wójtowi gminy Kolno,
Starostwu Powiatowemu, dyrekcji
szkoły w Borkowie oraz rodzicom
Zapraszamy na zajęcia do szkoły
podstawowej nr 2 w Kolnie w każdy
wtorek i czwartek na godz. 18.00

Tomasz Myśliński
trener II klasy taekwondo

Powiatowa Gimnazjada w Tenisie Stołowym
W
sobotę 9 listopada w sali gimnastycznej ZSS w Zabielu odbyła
się Powiatowa Gimnazjada w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt
i chłopców. Impreza zorganizowana
przez Uczniowski Klub Sportowy
„Sprint” z Zabiela mogła się odbyć
dzięki dotacji z budżetu Gminy Kolno.
Do rozgrywek zgłosiło się 5 Gimna-

zjów: Kolno, Lachowo, Mały Płock,
Stawiski i Zabiele. Mecze rozgrywane na sześciu stołach, prowadzone były do czterech zdobytych
punktów przez drużynę. Trzy gry
pojedyncze i jedna gra podwójna,
jeśli to nie rozstrzygnęło meczu, odbywały się kolejne gry pojedyncze.
Zwycięzcy otrzymali wspaniałe

puchary, a wszystkie drużyny pamiątkowe dyplomy. Dwie najlepsze
drużyny dziewcząt i chłopców będą
reprezentować nasz powiat podczas
Mistrzostw Grupy Zachodniej woj.
podlaskiego 23 listopada w Piątnicy.
Wygranym drużynom serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia w
półfinale wojewódzkim!
Końcowa klasyfikacja:
dziewczęta:
I miejsce - G. Kolno
II miejsce - G. Zabiele
III miejsce - G. Stawiski
IV miejsce - G. Mały Płock
chłopcy
I miejsce - G. Stawiski
II miejsce - G. Kolno
III miejsce - G. Mały Płock
IV miejsce - G. Zabiele
V miejsce - G. Lachowo		
Prezes UKS „Sprint” Agnieszka Chutkowska
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Z ŻYCIA OSP/BIBLIOTEKI

Nowy sprzęt na jubileusz OSP Wykowo
W minioną sobotę odbyła się uroczystość z okazji 85- lecia OSP Wykowo.
To była doskonała okazja do wręczenia odznaczeń oraz przekazania
sprzętu zakupionego na potrzeby
OSP Wykowo.
ednostkę zasiliły: motopompa
szlamowa zakupiona ze środków
prewencyjnych PZU w kwocie 5 538
zł i środków finansowych z budżetu
Gminy Kolno oraz armatura wodna
ratowniczo – gaśnicza sfinansowana
z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 2 tys zł zgodnie z umową zawartą 4 lipca br. w Białymstoku
pomiędzy Zarządem Województwa
Podlaskiego i Wójtem Gminy Kolno.
Przekazania sprzętu oraz wręczenia odznaczeń druhom z OSP Wykowo dokonali Wójt Tadeusz Klama,
st. kpt. Lech Kowalczyk, Komendant
Powiatowy PSP w Kolnie i Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP
w Kolnie.
Nagrodzeni druhowie z OSP Wykowo to:
- Wojciech Szczech - Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza
- Zbigniew Wiśniewski - odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański”

J

Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:
- Ryszard Kiełczewski
- Wiesław Szumowski
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”:
- Wiesław Truszkowski
- Ireneusz Romatowski
- Piotr Szczech
- Andrzej Niedziałkowski

- Szczepan Wykowski
Brązowym Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”:
- Andrzej Zduńczyk
- Grzegorz Wykowski
- Waldemar Rybka
- Karol Szumowski
odznaką „Strażak Wzorowy”:
- Sławomir Brozio
- Dariusz Gnatowski

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Andrzejkowy wieczór w bibliotece
P
iątkowy wieczór (29 listopada)
w bibliotece upłynął w atmosferze wróżb, zabaw i tańców. Zabawa
andrzejkowa adresowana była do
czytelników biblioteki. Dzieci samodzielnie wykonały dekoracje sali oraz
pomagały w przygotowaniu wróżb

WWW.GMINAKOLNO.PL

andrzejkowych. By cała impreza była
udana w jej organizację włączyło
się wiele osób. Nagłośnienie sprzętu muzycznego przygotował Kamil
Jermacz. Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli uczniowie II kl. gimnazjum Damian Bazydło i Hubert Zajk.

Wróżby i zabawy taneczne poprowadziła Magdalena Banach wolontariuszka i przyjaciółka biblioteki. Rodzice również włączyli się do zabaw
i zorganizowali słodki poczęstunek.
Wymienionym osobom serdecznie
dziękujemy za pomoc.
TS
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Znów wygrywają!

W

dniu 23 listopada 2013 r. w
Szkole Podstawowej nr 1 w
Kolnie odbyły się Igrzyska Powiatu
Kolneńskiego Szkół Podstawowych
w piłce siatkowej. Startowało sześć
drużyn. Dziewczęta z Borkowa w finale turnieju zmierzyły się z zawodniczkami ze Szkoły Podstawowej
w Małym Płocku, wygrywając 2:1.
Tym samym awansowały do Półfinału Grupy Zachodniej Województwa Podlaskiego. Półfinał odbył się
w dniu 30 listopada 2013 r. w Rutkach – Kossakach w powiecie zambrowskim. Tu dziewczęta również
zdobyły I miejsce, uzyskując awans
do Finału Grupy Zachodniej, który odbędzie się w dniu 8 grudnia
2013 r. w Wysokiem Mazowieckiem.
Na pochwałę zasługuje również

zdobycie I miejsca w Powiatowych
Igrzyskach w piłce nożnej, które
odbyły się w październiku w Szkole Podstawowej w Lachowie. Dzięki
temu zwycięstwu drużyna dziewcząt
reprezentowała nasz powiat w Półfinale Grupy Zachodniej w Grajewie.
Skład drużyny: Weronika Sielawa,
Natalia Patalan, Aleksandra Terepka, Paulina Truszkowska, Aleksandra Wyrwas, Małgorzata Terepka, Izabela Filipkowska, Wiktoria
Skrodzka, Katarzyna Wykowska,
Marta Sielawa, Julia Salwowska.
Dzielnej drużynie dziewcząt oraz
nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Sławomirowi Dymkowi
gratulujemy tak licznych sukcesów. Trzymamy kciuki za dalszy
etap rozgrywek w piłce siatkowej.

O tolerancji
G

ranicą tolerancji jest zawsze
dobro drugiego człowieka” –
słowa te stały się mottem przedstawienia przygotowanego przez
gimnazjalistów z Lachowa. Prezentowane w nim treści poruszyły wiele
aspektów tolerancji. Wspomniano
o akceptacji różnic wynikających z
rasy, wyznawanej religii, obyczajów
i tradycji. Nawiązano do odmienności wynikającej z niepełnosprawności. Uczniowie poruszyli problem
tolerancji, jej znaczenie w życiu
codziennym, w kontaktach koleżeńskich oraz w społeczeństwie demokratycznym. Nie zapomnieli również
pokazać, gdzie są granice tolerancji. W przedstawieniu padły słowa
zachęty do życia z pożytkiem dla
innych. Uczniowie powoływali się na
słowa poetów: Małgorzaty Hillary,
Edwarda Stachury, Tadeusza Różewicza i ks. Twardowskiego. Oprawę
muzyczną stanowiły piosenki S. Sojki „ Tolerancja” i Lady Punk „ Tacy
sami”. Mamy nadzieję , że przygotowana uroczystość była okazją do
refleksji nad własnym postępowaniem w stosunku do innych osób.
Iwona Korzep

Policjanci i strażacy pamiętają...
1

4 listopada w Kościele pod
wezwaniem Św. Anny w Kolnie
strażacy i policjanci z powiatu kolneńskiego uczestniczyli we mszy św.
za swoich zmarłych kolegów i koleżanki.
Co roku w listopadzie przedstawiciele służb mundurowych, ich rodziny
i znajomi spotykają się na wspólnej
modlitwie. Tradycyjnie już na początku mszy wyczytywane są imiona i
nazwiska tych, którzy odeszli. Tegoroczną mszę św. celebrował dziekan
kolneński ks. kan. mgr Stanisław
Uradziński.
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fot. arch. KPPSP w Kolnie
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Podążając za Patronem...

Z ŻYCIA SZKOŁY

Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje
„wielkość człowieka”.”
( Kardynał Stefan Wyszyński)

D

nia 6 listopada w skromnych
progach Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie gościliśmy niezwykłą osobę. Przyjechała do nas wiceprezes
Instytutu Prymasowskiego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie - pani Iwona Czarcińska, która
miała wielką łaskę obcowania z naszym Patronem.
Pani dyrektor i niektórzy członkowie Rady Pedagogicznej mieli okazję
poznać tę niesamowitą kobietę wcześniej, m. in. podczas Zlotu Szkół im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Częstochowie, gdzie uczestniczyli w
spotkaniu z Nią nasi absolwenci.
Po oficjalnym przedstawieniu gościa i naszej społeczności (w tym
przedstawicielek Rady Rodziców)
przez p. dyrektor Bożenę Dudę,
uczennice kl. IV i V zaprezentowały
kilka wierszy poświęconych Patronowi, napisanych w ramach realizowanych wcześniej Gminnych Konkursów Poetyckich poświęconych wspomnianemu Słudze Bożemu.
W trakcie spotkania gość w ciepły, interesujący sposób opowiadał
historie z życia „przewodnika”. Pani
Czarcińska swą wypowiedź rozpoczęła od wyczerpującego wspomnienia
pierwszego kontaktu z Prymasem,
kiedy uczyła się jeszcze w szkole
podstawowej - podczas uroczystości

REKLAMA
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Wielkiego Czwartku w warszawskiej
katedrze. Słyszała w domu rodzinnym, jak wyrażano się o Nim „książę Kościoła”, był przecież najwyższą
osobą w polskim Kościele – Prymasem.
Przekazała nam to, co było istotne
w życiu Wyszyńskiego, jakie wartości
prezentował. Przejawiał wielki szacunek do drugiego człowieka. Dbał
o piękno mowy ojczystej, której uczył
się często po kryjomu, mówił literackim wręcz językiem, pomimo że
w czasach, w jakich się urodził, Polska była pod zaborami i w pierwszej
szkole, do jakiej uczęszczał, uczono
po rosyjsku. Naśladując naszego
Nauczyciela Pani Iwona poprosiła między innymi, aby nie kaleczyć
naszej mowy, nie używać słów zaśmiecających nasz język, udzieliła

KSIĄŻKA

też wielu innych wskazówek, których
przestrzeganie będzie wielką sprawą związaną z Patronem.
Prelekcja Pani Czarcińskiej stanowiła niecodzienny, pełen ciekawostek z życia naszego wielkiego
przewodnika , interesujący przekaz.
Jako społeczność szkoły Prymasowskiej jesteśmy dumni z faktu, że posiadamy takiego Patrona oraz zadowoleni, że mogliśmy gościć osobę,
która na co dzień współpracowała z
Kardynałem Stefanem Wyszyńskim
i zechciała przekazać nam świadectwo Jego wiary, nauk, patriotyzmu,
życia pełnego pokory, skromności.
Warto w dzisiejszym świecie czerpać
z tego Patrona, z Jego miłości do
człowieka, Kościoła, Ojczyzny.
		
Aneta Roman
Galeria zdjęć na stronie internetowej szkoły www.janowo.edupage.org

„Wypisy z postrzępionej pamięci” Mieczysława Bagińskiego
to nie tylko podsumowanie życia byłego
wojewody łomżyńskiego, radnego sejmiku
województwa podlaskiego, wyjątkowego
człowieka, ale też źródło wiedzy o regionie.
Szczegółowe informacje dla zainteresowanych
kupnem
książki pod nr tel 86
272 22 75
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Hodowcy gołębi podsumowali sezon
Inteligentny, spokojny, zdrowy, dobrze
zbudowany i upierzony, z błyskiem
w oku – taki powinien być dobry gołąb. Dobry – czyli taki, który pokona dystans w odpowiednim czasie
i szczęśliwie wróci do właściciela.
Każdy hodowca tych wyjątkowych
ptaków wie, jak dużo czasu, uwagi i
pieniędzy trzeba poświęcić na to, by
mieć w swoim stadzie dobre gołębie.
Dlaczego warto? Chodzi nie tylko o
pasję, która nadaje życiu sens, ale
też o piękną sportową rywalizację.

N

sach od 140km do 750 km. W tym
roku Mistrzem w lotach gołębi dorosłych został Jerzy Zdankowski, I
w- ce Mistrzem- Józef Gajewski, II
w- ce Mistrzem- Sławomir Stachelski.
Natomiast program lotów młodych przewiduje 4 loty konkursowe
na dystansach od 140km do 350
km. W tym roku w lotach gołębi młodych Mistrzem został Artur Olszak, I
w- ce Mistrzem- Tadeusz Stachelski,
II w- ce Mistrzem- M. W.Stodulscy.
Trzecią- najbardziej prestiżową kon-

ie każdy wie,
że gołąb, przy
sprzyjających warunkach pogodowych, potrafi osiągnąć prędkość do
120 km/ h. Odległość 750 km
z terenu Niemiec
do Polski pokona w 7- 8 godzin,
ale kiedy pogoda
nie sprzyja potrafi wytrwać w locie
nawet 12 godzin i
więcej, by wrócić.
- Podstawą wszelkich osiągnięć jest
Więcej zdjęć z podsumowania sezonu na www.gminakolno.pl
właściwa
praca
hodowców, którzy
są jednocześnie trenerami swoich podopiecznych. To oni kurencją jest SUPERMISTRZOSTWO
decydują o tym, jaką karmę podać - czyli suma punktów zdobytych w miprzed lotem, jakie zabiegi stosować strzostwie gołębi dorosłych i młodych.
po odbytym locie, by ptaki były we W tej kategorii osiągnięcia hodowców
właściwej kondycji – opowiada Jerzy z sekcji Kolno przedstawiają się naZdankowski z sekcji Kolno Polskiego stępująco: I Supermistrz- Jerzy ZdanZwiązku Hodowców Gołębi Poczto- kowski, II Supermistrz- Józef Gajewwych. - W sporcie gołębiarskim naj- ski, III Supermistrz- M. W. Stodulscy.
ważniejsze jest posiadanie dobrych
Nasi hodowcy swoje gołębie wyszczepów gołębi i umiejętność wy- stawiają nie tylko do lotów konkursohodowania z nich dobrych lotników, wych, ale też pokazują je w trakcie
które potrafią walczyć na wszyst- wystaw organizowanych w różnych
kich dystansach przez 14 tygodni. częściach kraju, a nawet świata - co
Hodowcy gołębi pocztowych z sek- 2 lata organizowana jest światocji Kolno PZHGP mają na swoim kon- wa olimpiada gołębi pocztowych.
cie sporo osiągnięć. Podsumowanie
Najbliższa krajowa wystawa odbęsezonu lotowego 2013 odbyło się 9 dzie się w dniach 6 – 8 grudnia w
listopada w Restauracji BIZNES CLUB hali widowiskowo - sportowej MOSiR
w Kolnie. Wręczono puchary najlep- przy ulicy Osiedle Robotnicze 11 w
szym w trzech kategoriach: w lotach Orzyszu. To będzie XXVII Okręgowa
gołębi dorosłych, w lotach gołębi mło- Wystawa Gołębi Pocztowych organizodych i w kategorii supermistrzostwo. wana przez Oddział Ełk w którym zrzeW programie lotowania gołębia- szeni są hodowcy sekcji Kolno. Na tej
mi pocztowymi dorosłymi jest aż wystawie zostaną wybrane najlepsze
14 lotów konkursowych na dystan- gołębie, które będą reprezentowały
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Okręg Białystok na ogólnopolskiej wystawie w Sosnowcu w styczniu 2014 r.
Wystawy i olimpiady to najlepszy
sposób na promowanie tego wyjątkowego sportu. Hodowcy z Kolna i gminy
Kolno swymi osiągnięciami promują
również nasz region. Ich marzeniem
byłoby zorganizowanie w przyszłym
roku wystawy okręgowej w Kolnie. To
byłaby doskonała okazja, by zaprezentować się mieszkańcom regionu oraz,
by uczestnikom wystawy zaprezentować miasto i gminę Kolno, które sprzyjają hodowcom.
-- Przedstawiciele władz miasta i gminy Kolno są wiernymi
kibicami naszego hobby i propagują tę formę
spędzania wolnego czasu, a
my jako hodowcy dokładamy
starań, aby dzięki naszym osiągnięciom miasto Kolno i gmina Kolno znane
były nie tylko w
najbliższej okofot. A. Konopka
licy, ale też w
całym kraju a
nawet poza granicami – potwierdza Jerzy Zdankowski.
Dowodem na to, że sekcja Kolno
PZHGP ma wielu przyjaciół, było wspomniane już spotkanie podsumowujące sezon lotowy 2013. Zaproszonymi
honorowymi gośćmi – a jednocześnie
sponsorami nagród byli: Burmistrz
Miasta Kolno- Andrzej Duda, Wójt
Gminy Kolno- Tadeusz Klama, Wicestarosta Powiatu Kolneńskiego- Wojciech Sekściński, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie - Krzysztof Kajko,
przedstawiciel Agencji Ubezpieczeniowej „Warta” - Franciszek Długozima.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim za wsparcie w naszych działaniach hodowlanych – podkreśla Jerzy
Zdankowski.
Kto wie, może dzięki zaangażowaniu hodowców i przy wsparciu władz i
sponsorów za rok uda się jednak spełnić marzenie o okręgowej wystawie
gołębi pocztowych w naszym regionie?
Trzymamy kciuki.
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Niepokonana „Mgła” Zabiele
W

niedzielę 24 listopada na hali
sportowej w Zabielu odbył się
Gminny Turniej Piłki Siatkowej. Po
raz trzeci imprezę zorganizowało
gminne zrzeszenie LZS. Drużyna LZS
„Mgła” z Zabiela pozostała niepokonana, ale w tym roku o zwycięstwo
trzeba było troszkę powalczyć.
W Turnieju wystartowały trzy drużyny z Zabiela, Czerwonego i Janowa. W tym gronie znalazła się nawet
jedna pani, która reprezentowała
LZS Janowo.
Wyniki w poszczególnych meczach
przedstawiały się następująco:
Janowo – Czerwone – 2:0
Janowo – Zabiele – 1:2
Zabiele – Czerwone – 2:1
Pierwsze miejsce w turnieju zdobyła drużyna z Zabiela, drugie z Czerwonego, a trzecie z Janowa. Puchar

i medale ufundowali i wręczyli radni
gminy Kolno z Zabiela: Jan Pieklik i
Marek Bazydło.
Organizatorzy dziękują za pomoc:
radnym gminy Kolno z Zabiela, dy-

rekcji Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu, pani Dorocie Rogińskiej,
a wszystkich zainteresowanych już
dziś zapraszają na kolejny Gminny
Turniej Piłki Siatkowej za rok!

Gmina Kolno na starej fotografii
D

z i ś
pr zedstawiamy
zdjęcia
dawnego
Zabiela z
a rc h i w u m
pani
Żukowskiej
Wandy z d.
Toczyłowskiej zamieszkałej w Gliwicach. Zdjęcia pozyskano dzięki
pomocy pani Barbary Bohuszko z
Zabiela.
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!
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HISTORYCZNE WYDARZENIE - KONSEKRACJA KOŚCIOŁA W LACHOWIE 8 GRUDNIA 2013 R.

REKLAMA

Więcej
informacji
na
stronie

www.
gmina
kolno.pl

