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Z działalności Wójta
szkołach w Zabielu, Czerwonem
i Lachowie. Doposażone zostały
również trzy istniejące place zabaw
w Borkowie, Janowie i Wykowie
Droga i wodociąg w Wincencie
>> str.3

Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno od 29 sierpnia do 22
października 2014 r.
W okresie od ostatniej sesji wydałem dziewięć zarządzeń, które dotyczyły:
Borkowo najpiękniejsze w województwie
>> str. 5

Podsumowanie VI kadencji
>> str.6-7

- sposobu wykonania uchwał rady
gminy
- określenia układu wykonawczego
budżetu gminy Kolno na 2014 rok
- zmian w budżecie gminy Kolno na
2014 rok
- powołania komisji przetargowej
- określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do
opracowania budżetu gminy na
2015 rok
- nabycia nieruchomości niezabudowanej we wsi Janowo, stanowiącej własność osoby fizycznej
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
- dokonałem odbioru technicznego nowo wybudowanych dróg we
wsiach Koziki Olszyny, Wszebory i
Truszki Patory

O biegaczach
>> str.17 -18-19

- w okresie tym dokonałem również
odbioru technicznego wybudowanych trzech placów zabaw przy

- ogłosiłem przetarg na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kolno.
Przetarg rozpisano na dwa lata,
jego otwarcie nastąpiło w dniu
30.10.2014 r.
- zakończono prace budowlane
głównej magistrali wodociągowej
w Kolimagach i Gietkach. Wykonywane są już przyłącza wodociągowe, natomiast w Wincencie, Koźle
i Górszczyźnie budowana jest główna sieć wodociągowa.
- miło mi poinformować, że Borkowo jest najpiękniejszą wsią w województwie podlaskim. Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna i estetyczna
podlaska wieś 2014” odbyło się w
trakcie jesiennych targów w Szepietowie. Gratuluję mieszkańcom
tego sukcesu.
- Gmina Kolno zajęła III miejsce
w wojewódzkim etapie konkursu
„Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich
przy wsparciu unijnych środków.
Nagrodę otrzymaliśmy za projekt
rozbudowy ośrodka w Zabielu.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji
zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające
publikacji przekazano do Redakcji
Dziennika Urzędowego.
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
Sesja Rady Gminy Kolno, która odbyła się 22 października, miała wyjątkowy charakter. Podsumowano
kończącą się właśnie VI kadencję
Rady Gminy Kolno. Na zakończenie
obrad Tadeusz Klama, wójt gminy
Kolno oraz Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno wręczyli radnym i sołtysom pamiątkowe
podziękowania za wspólną pracę na
rzecz rozwoju gminy Kolno.

Z

anim doszło do podziękowań w
trakcie ostatnich w tej kadencji
obrad radni podjęli uchwały: w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno
oraz w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
Radni przyjęli też informację organu prowadzącego dotyczącą zadań
oświaty za rok szkolny 2013/2014
oraz wyników sprawdzianu z egzaminu przeprowadzonego w szkołach
gminy Kolno w 2013 roku.

Wójt Tadeusz Klama przedstawił
zebranym inwestycyjne osiągnięcia
mijającej kadencji w formie multimedialnej prezentacji i podziękował
za współpracę radnym i dyrektorom
jednostek podległych.

Słowa podziękowania wygłosił również przewodniczący rady gminy
Kolno Wojciech Jermacz, apelując
do wszystkich mieszkańców gminy o
udział w zbliżających się w wyborach
samorządowych.

Nagrodzono projekt zrealizowany w Zabielu

R

ozbudowa i nadbudowa ośrodka
kultury w Zabielu to projekt, który został uznany za jeden z najlepszych zrealizowanych w województwie podlaskim. 22 października
w Białymstoku w trakcie Polskiego
Kongresu Rolnictwa 2014 rozstrzy-

gnięto konkurs Przyjazna wieś – na
najlepsze projekty infrastrukturalne
na obszarach wiejskich zrealizowane przy udziale środków unijnych.
Gmina Kolno zdobyła III miejsce w
kategorii infrastruktura techniczna.
Statuetkę w imieniu Tadeusza Kla-

my wójta gminy Kolno z rąk wicemarszałka województwa podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko
odebrał inspektor Artur Jarzyło z
Urzędu Gminy Kolno.
Konkurs „Przyjazna wieś” organizowany jest przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. W kategorii infrastruktura techniczna oceniane było
m.in. pomysłowość i modelowość
projektu, funkcjonalność i poziom
wykorzystania po zakończeniu projektu czy wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Projekty oceniała
pięcioosobowa komisja. I miejsce:
zajęła gmina Michałowo za projekt
„Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum
Rehabilitacji i Sportu w Michałowie”, a II miejsce: gmina Perlejewo
za projekt „Budowa targowiska w
Perlejewie.”
Projekty realizowane przez gminę Kolno dostrzegane były w tym
konkursie również w 2012 i 2013
roku.
fot. Wojciech Okszoł, wrotapodlasia

WWW.GMINAKOLNO.PL

3

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 10(73)/2014

Droga i wodociąg w Wincencie
W

incenta to kolejna miejscowość
w naszej gminie w której powstały asfaltowe odcinki dróg oraz
nowa sieć wodociągowa.
Inwestycja w Wincencie reazliowana jest w ramach unijnego projektu,
dzięki któremu nowa sieć wodociągowa powstanie też w miejscowościach Kozioł – Waszki – Górszczyzna.
To drugi duży wodociągowy projekt, którego realizacja zakończy się
w maju przyszłego roku. Wcześniej
rozpoczęto prace nad budową sieci
wodociągowej w w miejscowościach
Zabiele -Kolimagi - Gietki.
Tam, gdzie zaplanowana była budowa dróg w miejscowości Wincenta
trzeba było zaczekać, aż powstanie
wodociąg.
Asfalt wylewany był dopiero wtedy,
kiedy zakończona była budowa tych
odcinków sieci wodociągowej. W
miejscowości Wincenta asfalt położono na dwóch odcinkach. Ich łączna długość to 580 mb.

Medal za wspólne życie

P

aństwo Anna i Tadeusz Paliwoda z Rupina świętowali jubileusz
50. rocznicy ślubu. Z tej okazji w sali
konferencyjnej w Urzędzie Miasta
Kolno 15.10.2014 r. odbyła się uro-
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czystość w trakcie której gratulacje
małżonkom składali Andrzej Duda,
burmistrz Kolna, Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno oraz kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Kolnie.

Państwo Anna i Tadeusz Paliwoda otrzymali Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznawany
przez Prezydenta RP. Gratulujemy!
fot. A. Konopka

WWW.GMINAKOLNO.PL

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 10(73)/2014

Najpiękniejsza wieś w województwie!
Zdaniem członków jury wojewódzkiego etapu konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś 2014” nie ma
w województwie piękniejszej miejscowości niż nasze Borkowo. Wieś
zdobyła pierwsze miejsce! Podsumowanie konkursu odbyło się podczas
Jesiennych Targów w Szepietowie.

M

ieszkańcy Borkowa na sukces
zapracowali wspólnie. Jak podkreślała w zgłoszeniu wsi do konkursu pani Mirosława Ramatowska z
PZDR w Kolnie: „Robili rabatki, nasadzenia, przebudowali swoje ogrody. Zagospodarowali przestrzeń w
miejscach użytku publicznego przy
szkole, kościele, remizie i bibliotece. Robili elewacje swoich budynków. Wymieniali, poprawiali swoje
ogrodzenia. (...)”
Członkowie komisji oceniającej
poszczególne wsie przyjeżdżali z
wizytą, by na miejscu ocenić wysiłki
mieszkańców zmierzające do tego,
by ich miejscowość była piękna i
estetyczna. W Borkowie nie bez znaczenia były też gminne inwestycje wyremontowana remiza, plac zabaw
przy szkole, remontowany kościół
oraz działania podejmowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich czy Towarzystwo Przyjaciół Borkowa.
Zdaniem członków komisji w tegorocznej edycji konkursu „Piękna
i estetyczna podlaska wieś 2014 na
nagrody zasłużyli:

Wójt Tadeusz Klama, przedstawiciele Borkowa oraz pani Mirosława Ramatowska z PZDR w
Kolnie po ogłoszeniu wyników konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś 2014”

miejsce I. : puchar i nagroda pieniężna - Borkowo, gm. Kolno, powiat kolneński;
• miejsce II. : puchar i nagroda pieniężna - Sielc, gmina Boćki, powiat
bielski;
• miejsce III. puchar i nagroda pieniężna - Czartoria - gm. Miastkowo,
powiat łomżyński
Nagrody pieniężne, zgodnie z regulaminem, mają być przeznaczone na
nasadzenia ozdobne i inne elemen-

Takie dynie z Borkowa

ty, które mogą posłużyć do estetycznego zagospodarowania terenu wsi.
W trakcie uroczystości sukcesu
przedstawicielom Borkowa gratulował Tadeusz Klama, wójt gminy
Kolno wręczając im pamiątkowy puchar. Przypomnijmy, że wyróżnienie
w pierwszej edycji konkursu „Piękna
i estetyczna podlaska wieś” zdobyli mieszkańcy Zabiela. W ubiegłym
roku drugą nagrodę otrzymali natomiast mieszkańcy Czerwonego.

P

ani Teresa Urszula Walczyk z
Borkowa posadziła w tym roku
dynie, a okazy, jakie wyrosły z trzech
nasion w jej ogrodzie zaskoczyły nie
tylko właścicielkę!
Największa płaska dynia waży 30
kilogramów i by przewieźć ją z ogrodu pani Teresa musiała użyć taczki.
Druga okrągła waży 29 kilogramów
a w obwodzie ma 151 cm. Trzecia
dynia o podłużnym kształcie waży
16 kilogramów.
Pani Teresa, pytana o to co zrobi z
takimi pięknymi dyniami, odpowiedziała, że podzieli się z sąsiadkami,
a za rok znów posadzi dynie.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Za nami cztery lata intensywnej pracy

Rozmowa z Tadeuszem Klamą, wójtem gminy Kolno

Panie wójcie, koniec kadencji to
zawsze czas podsumowań, jak pan
ocenia minione cztery lata?
Gdybym miał użyć jednego określenia, to powiedziałbym, że to był intensywny czas. W tej kadencji, wspólnie
z radnymi gminy, podjęliśmy szereg
strategicznych decyzji. Po pierwsze
w dziedzinie oświaty. Podjęta została decyzja o likwidacji szkoły w Filipkach Dużych oraz o przeniesieniu
gimnazjum z Glinek do Lachowa.
Te dwie decyzje ustabilizowały sytuację w oświacie na najbliższe lata.
Na oświatowej mapie gminy zostało
siedem szkół podstawowych i dwa
gimnazja, nie licząc punktów przedszkolnych. Utrzymanie tylu szkół to
duży wysiłek dla samorządu, ale jednym z naszych priorytetów jest edukacja. Drugim obszarem była rozbudowa infrastruktury wodociągowej i
budowa dróg, a trzecim rozbudowa
i wyposażanie budynków użyteczności publicznej. W każdej z tych dziedzin gmina rozwinęła się w sposób
znaczący. Trzeba podkreślić, że z
radnymi gminy zawsze potrafiliśmy
dojść do porozumienia.

Z decyzją o przeniesieniu gimnazjum do Lachowa wiązała się jedna z
większych inwestycji zrealizowanych
w oświacie w mijającej kadencji
Stworzenie odpowiednich warun-
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ków w Lachowie, było konieczne,
bez tego nie moglibyśmy przenieść
uczniów z Glinek do Lachowa, a taka
była wola nie tylko nasza, ale też rodziców. Stare skrzydło szkoły rozbudowaliśmy za pieniądze z budżetu
gminy. Dziś już wiemy jakie jeszcze
potrzeby są do zaspokojenia i będziemy szukać odpowiedniego sposobu, by sprostać tym wyzwaniom.
Chcę podkreślić, że naszym celem
wciąż jest minimalizowanie kosztów
utrzymania szkół, dlatego też w mijającej kadencji wymieniliśmy piece
grzewcze w szkołach w Borkowie i
Janowie, a w planach mamy termomodernizację szkolnych budynków.
Mówiąc o oświacie nie sposób nie
wspomnieć też o unijnych projektach realizowanych w naszych placówkach. To naprawdę imponująca
ilość działań, dzięki którym dzieci zyskują dodatkowe zajęcia i wycieczki,
a szkoły wyposażenie, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy. Stawiamy na edukację i rozwój, dlatego
w mijającej kadencji przy wszystkich
szkołach stanęły place zabaw dla
najmłodszych.

Wspomniał pan o rozbudowie infrastruktury wodociągowej i budowie
dróg, proszę powiedzieć co w tym
obszarze udało się osiągnąć
Ostatnie cztery lata to czas, kiedy
w zakresie wodociągowania gminy
poczyniliśmy milowe kroki. Naszym
celem było doprowadzenie bieżącej
wody do wszystkich miejscowości i to
się udało. Kluczowym zadaniem było
zmodernizowanie stacji uzdatniania
wody w Zabielu. Udało się dzięki unijnym pieniądzom i dziś mamy jedną
z nowocześniejszych hydroforni w
regionie. W rozbudowanym budynku są nowoczesne urządzenia, na
zewnątrz dwa duże zbiorniki, woda
tu jest filtrowana i do odbiorców dociera bardzo dobrej jakości. Zmodernizowanie tej stacji umożliwiło nam
dalsze wodociągowanie gminy. W
ramach unijnych projektów zbudowaliśmy dziesiątki kilometrów nowej
sieci wodociągowej. W maju w przyszłym roku, kiedy zakończy się re-

alizacja dwóch unijnych projektów,
będzie można powiedzieć, że gmina
Kolno jest w całości zwodociągowana. Co do dróg - w mijającej kadencji
przybyło sporo odcinków asfaltowych
dróg gminnych. Zbudowaliśmy most
w Danowie. Wspólnie z powiatem
kolneńskim i miastem Kolno partycypowaliśmy w kosztach przebudowy drogi powiatowej Kolno - Janowo
- Łosewo - Niksowizna. Żałuję, że w
tej perspektywie unijnej nie było dofinansowania do budowy dróg gminnych, ale jest nadzieja, że w latach
2014 - 2020 będzie inaczej. My już
dziś przygotowujemy dokumentację
na budowę kolejnych odcinków dróg
gminnych.

Gmina Kolno w ostatnich latach skutecznie sięgała po unijne dofinansowanie, co poza zwodociągowaniem
udało się zrobić przy wsparciu unijnych pieniędzy?
Nasza gmina rozwija się głównie w
oparciu o unijne pieniądze, bo potrafimy po nie sięgać. Wykorzystaliśmy
maksymalne dofinansowanie do budowy sieci wodociągowej. W ostatnich latach zrealizowaliśmy bardzo
wiele projektów w ramach PROW na
lata 2007 - 2013. Gmina skorzystała też z pieniędzy w ramach POKL.
Trudno wymienić wszystkie zrealizowane w gminie projekty ze wszystkich programów powiem więc, że
dotyczyły one oświaty, pomocy
społecznej, kultury i infrastruktury.
Efekty to m.in. rozbudowane i wyposażone świetlice, place zabaw przy
każdej szkole, czy szkolenia dla bezrobotnych. To jak wykorzystywaliśmy
unijne pieniądze zyskało uznanie w
konkursach o randze wojewódzkiej,
a nawet krajowej. Dla nas największą nagrodą jest jednak zadowolenie mieszkańców, np. radość dzieci
bawiących się na placach zabaw.
Przed nami nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2014 -2020.
Jesteśmy przygotowani do skutecznego sięgania po te środki. Możliwości będzie dużo, ale to w jakim
kierunku będzie rozwijała się gmina
zależeć będzie od głosu mieszkańców.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Główne zadania inwestycyjne
wykonane w latach 2010 - 2014
- Kompleksowa modernizacja
stacji uzdatniania wody
w Zabielu.
-Zakup
sprężarki
do napowietrzania
wody oraz
agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Janowie

- Wiaty przystankowe dla dzieci w
Czerwonem, Wincencie, Filipkach
Małych, Starym Gromadzynie, Janowie, Koziki – Olszyny
- zakup i montaż pieców c.o. w
szkołach w Borkowie i Janowie
- Remont budynków użyteczności publicznej w Janowie, Lachowie, Zabielu, Wykowie, Górskich,
Czerwonem, Starym Gromadzynie, Borkowie, Kumelsku,

- Wyposażenie do świetlic wiej- Budowa sieci wodociągowej we skich w Górskich, Wykowie, Borwsi Borkowo–Kolonie
kowie, Zaskrodziu i Starym Gromadzynie
- Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach
Zabiele-Koli- - Boisko sportowe do piłki nożnej
magi-Gietki oraz Kozioł – Wasz- z bieżnią okólną i prostą w Lachoki – Górszczyzna i Wincenta ( w wie
trakcie realizacji)
- Most na rzece Wincenta w miej- Rozbudowa i wykonanie nadbu- scowości Danowo
dowy Szkoły Podstawowej w Lachowie
- Dotacja dla powiatu kolneńskiego na przebudowę drogi powiato- Place zabaw dla dzieci przy szko- wej 1891B Kolno-Janowo-Łosełach podstawowych w Borkowie, wo-Niksowizna.
Janowie, Wykowie, Zaskrodziu,
Czerwonem, Zabielu i Lachowie - Kanalizacja deszczowa odwodoraz w miejscowości Kossaki
nienia dróg we wsi Czerwone

- Utwardzenie poboczy drogi we
wsi Zabiele Zakaleń i we wsi Rupin
- Oświetlenie uliczne we wsi Glinki
- Przebudowa dróg gminnych:
Borkowo-Wścieklice, Kossaki-Lachowo, we wsiach: Koziki Olszyny,
Truszki Patory, Wszebory, Okurowo, Wincenta
- Budowa parkingów w Zabielu,
Wykowie i Zaskrodziu,
- Dotacje celowe dla Parafii w Lachowie i Borkowie na wykonanie
prac restauratorskich wnętrza
kościoła.
- Dotacja celowa dla miasta Kolno w związku z partycypacją w
kosztach rekultywacji wysypiska
odpadów komunalnych w miejscowości Górskie.
- Dotacja celowa dla miasta Łomża w związku z budową systemu
gospodarki odpadami w miejscowości Czartoria gm. Miastkowo
- Zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Lachowo

REKLAMA
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Nowe place zabaw w naszej gminie

W

ramach unijnego projektu „Stawiamy na START” realizowanego w naszej gminie przy szkołach w
Czerwonem. Lachowie i Zabielu powstały nowe atrakcyjne place zabaw.
Zamontowane w ramach innych projektów place zabaw w Borkowie, Janowie i Wykowie zostały wyposażone
w dodatkowy element. Place zabaw
to najbardziej efektowny element
projektu „Stawiamy na START”, ale
w jego ramach szkoły zostały również wyposażone w sprzęt, meble i
pomoce dydaktyczne odpowiednie
dla dzieci najmłodszych, do ich potrzeb dostosowano też łazienki.

Plac zabaw w Zabielu

Plac zabaw w Czerwonem

Plac zabaw w Lachowie

Plac zabaw w Wykowie

Plac zabaw w Borkowie
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Plac zabaw w Janowie
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Święto ziemniaka w Zabielu i Czerwonem

N

a zaproszenie pięciolatków z
Zespołu Szkół Samorządowych
w Zabielu, 23 września do Zabiela
przyjechali ich rówieśnicy ze Szkoły
Podstawowej w Lachowie. Spotkanie odbyło się w tutejszej świetlicy
CKGK. Po wstępnym zapoznaniu się.
wszystkich przybyłych powitała Dyrektor ZSS – Ewa Lipnicka. Następnie uczestnicy wysłuchali jesiennych przygód Nieumiałka i obejrzeli
przygody psa Reksia. A potem to już
wszyscy ruszyli na plac obok świetlicy, gdzie od pewnego czasu płonęło
olbrzymie ognisko. W ruch poszły
kije na których skwierczały różnego
rodzaju kiełbaski, chleb i owoce.
Pomimo nienajlepszej pogody
wszyscy mieli dużo radości ze wspólnego pieczenia, a potem spożywania
cudownie pachnących potraw.
Po ognisku wróciliśmy do świetlicy gdzie nauczycielki - Barbara Bohuszko z ZSS w Zabielu i Justyna
Góralczyk SP Lachowo - przygotowały dodatkowe zabawy i konkursy.
Impreza zakończyła się dyskoteką i
spożywaniem świeżo upieczonych
ziemniaków.
Podobną imprezę zorganizowana
została dla pięciolatków ze szkoły w
Czerwonem. Też było czytanie bajki
– tym razem o Pchle Szachrajce –
oglądanie Reksia i zabawy przygotowane przez panie Krystynę Banach
i Barbarę Siwik ze stowarzyszenia
„KaFCuki”, a następnie ognisko
z kiełbaską i innymi przysmakami
oraz dyskoteka. Na imprezie gościł

Święto ziemniaka w Czerwonem
również dyrektor szkoły w Czerwonem – Jacek Bagiński.
Niech żałuje każdy kto nigdy przy
ognisku nie smażył kiełbasy i nie
piekł ziemniaków. W odróżnieniu
od powszechnie władającego grilla
ognisko, każdemu daje dużo radości i „zmusza” do samodzielności.
Mamy nadzieję, że dzięki takim
imprezom do naszego krajobrazu
jesiennego powrócą, tak kiedyś powszechne widoki płonących ognisk i
drzewnego dymu snującego się nad
łąkami. Organizatorami imprez były
grupy przedszkolne z: Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu oraz
Szkół Podstawowych w Lachowie i
Czerwonem. Pomoc przy organizacji zapewnili pracownicy Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem i
Centrum Kultury Gminy Kolno.
E. K. Koter, CKGK

Święto ziemniaka w Zabielu
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Spotkanie szkół wspólnego patrona
23 września b. r. szk. reprezentacja
uczniów z pocztem sztandarowym
pod opieką dyr. Bożeny Dudy i p.
Marka Szymańskiego uczestniczyli
w Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Uczniów Szkół im. Księdza
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie z okazji upamiętnienia
70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

T

o uroczyste spotkanie rozpoczęło
się mszą św. w Archikatedrze św.
Jana na Starym Mieście. Nabożeństwu przewodniczył Kardynał Kazimierz Nycz. Oprawę i śpiew podczas
mszy św. zapewniły dzieci i młodzież
z wyznaczonych szkół prymasowskich. W mszy św. uczestniczyły także poczty sztandarowe. Wspólnie
modliliśmy się o rychłą beatyfikację
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W imieniu wszystkich uczestników przed grobowcem Naszego
Patrona delegacja uczniów złożyła
kwiaty. Po uroczystej mszy św. udaliśmy się do Kurii Polowej na spotkanie z uczestnikiem Powstania
Warszawskiego Prezesem Związku
Powstańców Warszawskich, Panem
Edmundem Baranowskim, który
przedstawił nam swoje wspomnienia jako świadka wydarzeń i żołnierza Armii Krajowej walczącego w batalionie „ Miotła” zgrupowania „Radosław”. Przywoływane przez prelegenta sceny powstańcze związane z
tragicznym losem ludności cywilnej i

walczących żołnierzy wywołały wzruszające emocje wśród słuchaczy. Z
relacji Pana Baranowskiego dowiedzieliśmy się, że podczas powstania
obok prowadzonych działań wojennych mieszkańcy starali się toczyć
normalne życie. W pierwszym okresie walk powstańczych odbywały
się spektakle teatralne, słuchano
muzyki, czytano książki, wystawiano
filmy.
Ciekawy sposób przekazu i kompendium wiedzy na temat powstania sprawił, że młodzież miała wiele
pytań do świadka tamtych wydarzeń, również trudnych, m. in.: „czy
Powstanie Warszawskie miało sens,
skoro zginęło w nim tylu ludzi?” Pan
Edmund odpowiedział: „Ja byłem
żołnierzem i wykonywałem rozkazy,

nie moją rolą było oceniać, czy było
ono potrzebne, takich ocen niech
dokonują Ci na górze...”
Zebranym przedstawiono również
multimedialne wspomnienie o Powstaniu Warszawskim. Na zakończenie uczestnikom wręczono pamiątkowe znaczki Polski Walczącej.
Dopełnieniem naszych informacji
i przeżyć było zwiedzanie Muzeum
Powstania Warszawskiego, z przewodnikiem, który w wielkim skrócie,
ale w interesujący sposób odtworzył
nam 63 dni walki powstańczej Warszawy z 1944 r. Podczas zwiedzania
obejrzeliśmy wiele obrazów, zdjęć
ilustrujących wydarzenia starć wojennych, ale także życie ludności
cywilnej. Wszystko to zaprezentowano z zastosowaniem nowoczesnych
środków przekazu, m. in. filmów multimedialnych, ruchomych obrazów z
nagranymi odgłosami towarzyszącymi życiu miasta sprzed 70 lat.
Z muzeum udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Przy
pomniku Gloria Victis symbolicznie
w Godzinę „W” oddaliśmy hołd powstańcom poprzez modlitwę, zapalenie zniczy i złożenie wiązanki kwiatów. Pod przewodnictwem wolontariusza ZHP odwiedziliśmy kwatery
powstańców.
Konferencja była miłym spotkaniem integracyjnym szkół prymasowskich, ale przede wszystkim
niezwykłą lekcją historii o Powstaniu
Warszawskim.
Dyrektor szkoły, Bożena Duda
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Jesień w poezji
W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwonem odbyła się VI edycja
Konkursu Recytatorskiego „Jesień w
poezji”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich gminnych szkół
podstawowych!

R

ecytatorzy prezentowali się w
kategoriach: grupa przedszkolna,
klasy I-III i klasy IV-VI. Każdy występował bez mikrofonu, na tle wyjątkowej, jesiennej scenografii przygotowanej przez pracowników GBP w
Czerwonem.
Najmłodszych recytatorów oceniało
jury w składzie:

- Ewa Jakubaszek z Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
- Barbara Siwik, solistka zespołu
Czerwieniacy
- Bożena Kowalewska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Kolnie
Zdaniem członków jury na nagrodę w
kategorii grupa przedszkolna zasłużyli:
I miejsce Joanna Imiela SP Czerwone
II miejsce Piotr Pastorczyk SP Czerwone
III miejsce Amelia Długozima SP
WWW.GMINAKOLNO.PL

Czerwone
Wyróżnienie – Dominika Matuszczak
SP Janowo
W kategorii klas I – III
I miejsce Natalia Kokoszko SP Janowo
I miejsce Marta Piwowarska SP Czerwone
II miejsce Katarzyna Przytuła SP Zabiele
III miejsce Gabriela Lutrzykowska SP
Borkowo
Wyróżnienia: Mateusz Borys i Natalia
Kopacz z SP Zabiele

Recytatorów ze starszych klas szkól
podstawowych oceniało jury w składzie:
- Kazimierz Koter, dyrektor Centrum
kultury Gminy Kolno
- Krystyna Banach, prezes Stowarzyszenia KaFCuki
- Maria Bućko, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
Zdaniem jurorów najlepsi recytatorzy
z klas IV-VI to:

I miejsce Wiktoria Skrodzka SP Borkowo
II miejsce Katarzyna Kosk SP Lachowo
III miejsce Monika Okurowska SP
Czerwone
Wyróżnienie: Wiktoria Jermacz SP
Czerwone oraz Julia Rakowska SP
Zaskrodzie
Każdy uczestnik konkursu otrzymał
pamiątkowy dyplom, a najlepsi recytatorzy nagrody książkowe ufundowane z środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 rok.
Dyplomy podziękowania otrzymali
też nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.
Organizatorzy konkursu dziękują
również rodzicom za przygotowanie
dzieci do konkursu, a także dyrektorowi ZOPO Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu za umożliwienie dojazdu uczestnikom konkursu do GBP w
Czerwonem.
Już dziś zapraszamy do udziału w
konkursie recytatorskim „Jesień w
poezji” za rok!
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Bajkowe murale na ścianach przedszkola

1

50 litrów farby w 30 kolorach,
autorski projekt i praca trzech
osób - to przepis na bajkowe przedszkole w Czerwonem. Zewnętrzne
ściany budynku zdobią bohaterowie
ulubionych dziecięcych bajek, a każda ściana to inna pora roku. Pierwsze w gminie murale powstały z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. Koszt
takiego przedsięwzięcia znacznie
przekraczał możliwości finansowe

szkoły, ale udało się dzięki firmie Farby KABE Polska oraz zaangażowaniu
Joanny Ciołkowskiej z DecorInk i państwa Martyny i Piotra Woźniak, którzy zrealizowali w Czerwonem swój
projekt. Pomysł na zmianę szarej
bryły budynku w kolorową, przyjazną
dzieciom przestrzeń opracowany
przez DecorInk z Kolna spodobał się
Firmie KABE Polska, która za darmo
dostarczyła farby potrzebne do jego
zrealizowania. Produktami tej samej
firmy odrestaurowane są wnętrza

m.in. Bazyliki jasnogórskiej czy łomżyńskiej Katedry oraz takie obiekty
jak Muzeum Pałacowe w Wilanowie
czy Dworek w Złotnikach Wielkich.
Koszt pozyskanych materiałów to
4 tysiące złotych. Młodzi ludzie prawie za darmo wykonali pracę, której
wartość rynkową oszacować można
na ok. 15 tysięcy złotych. Liczy się
efekt - uśmiech przedszkolaków i
uczniów, którzy z zaciekawieniem
obserwowali jak ich otoczenie zmienia się w bajkowe cztery pory roku.

Na koniec wszyscy uczniowie gimnazjum wzięli udział w dyskotece
szkolnej. Życzymy im powodzenia i

dobrych wyników w nadchodzącym
roku szkolnym.

Otrzęsiny w Zabielu
D
nia 13 października zgodnie z
tradycją naszej szkoły odbyły
się Otrzęsiny klas pierwszych. Uroczystość ta miała na celu przyjęcie
pierwszaków do grona gimnazjalistów oraz ich wzajemne poznanie
się. Imprezę przygotowali uczniowie
klas trzecich wraz z Opiekunem SU
Panią A. Chutkowską. Jak przystało
na wagę tego święta udział wzięli
uczniowie klas pierwszych wraz ze
swoimi wychowawcami. W tym roku
otrzęsiny przebiegały pod hasłem
„Ostry Dyżur”. Uczniowie trzecich
klas wcielili się w rolę pielęgniarek
i lekarzy. Konkurencjom towarzyszył
dobry humor, zaangażowanie i duch
walki. Podsumowując można stwierdzić, iż pierwszaki udowodniły, że są
zgraną grupą. Można powiedzieć,
że to już prawdziwi gimnazjaliści.
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Dla Łomży i Ziemi Łomżyńskiej

Rozmowa z Arturem Filipkowskim,
szefem Grupy Medialnej Narew.

Dlaczego zdecydował się Pan startować w wyborach samorządowych do
Sejmiku województwa podlaskiego?
Robię to po raz pierwszy, ale do
pewnych decyzji trzeba dojrzeć. Od
wielu lat jako szef Grupy Medialnej
Narew analizuję i relacjonuję wybory
w naszym regionie i kraju. Kiedy już
opadają emocje i głosy są policzone jest, niestety, prawie zawsze tak
samo – nadzieja, potem na ogół rozczarowanie. Widzę od lat ile szans,
czasu, pieniędzy, wysiłku zostało
zmarnowanych. Nie stać na to ani
mojego kraju, ani mojego regionu.

John Fitzgerald Kennedy, pierwszy
katolicki prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, powiedział kiedyś
słynne słowa: „Nie pytaj, co twój kraj
może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty
możesz zrobić dla swojego kraju”.
Do tego zdania dopowiadam: dla
Łomży i Ziemi Łomżyńskiej.

lepszych rolników gospodarujących
tu na nienajlepszych glebach. I jest
jeszcze coś ważnego. Łomżę, Kolno,
Grajewo, Zambrów po prostu wiele
łączy. Wyjątkowe przywiązanie do
tradycji, patriotyzm, który mieszkańcy udowadniali przez wieki i krwią, i
uczciwą, ciężką pracą.

Dlaczego Sejmik, a nie np. samorząd Łomży?

Jest Pan jednym z inicjatorów referendum w sprawie budowy lotniska
regionalnego...

Łomża to oczywiście moje miasto,
ale człowiek o nazwisku Filipkowski
nie może zapomnieć o powiecie kolneńskim, gdzie mieszka najwięcej
Filipkowskich w Polsce, stąd wywodzi się moja rodzina. Sejmik pozwala
spojrzeć szerzej, powiązać ze sobą
inicjatywy o większej skali. Myślę
tu zwłaszcza o gospodarczych, ale
także edukacyjnych, systemie komunikacyjnym, przedsięwzięciach
związanych z ochroną środowiska,
łączeniu potencjału turystycznego
naszych powiatów. Mieszkamy w
stronach obdarowanych pięknem
natury i wspaniałymi ludźmi, ale nie
bogactwami, które można byłoby wydobyć spod ziemi czy innymi zapewniającymi łatwy rozwój. Wszystkiego
musimy tu dokonać własnymi pomysłami i rękami. Dlatego chciałbym w
Sejmiku wspomagać takich ludzi jak
samorządowcy z Kolna, miasta i gminy, którzy potrafią tak wiele zrobić w
bardzo trudnych czasach czy naj-

Tak, i chciałbym te samoloty widzieć
gdzieś na pograniczu powiatu kolneńskiego i grajewskiego. Może
gdzieś między Stawiskami a Szczuczynem. Myślę o lotnisku dla ruchu
biznesowego i turystycznego, ale
chętnie z możliwością awaryjnego
przyjęcia także większych maszyn.
Kalkulacja jest po prostu ekonomiczna. Przedsiębiorcy, czyli potencjalni inwestorzy, coraz chętniej korzystają z samolotów, śmigłowców i
wiatrakowców. Lokalizacja taka pozwoliłaby liczyć na pasażerów z województwa podlaskiego, ale także z
części mazowieckiego oraz warmińsko - mazurskiego. Niebagatelnym
atutem jest także realna perspektywa poprowadzenia w niewielkiej
odległości od planowanego lotniska
trasy drogowej Via Baltica i kolejowej
Rail Baltica. Każda inicjatywa podnosząca atrakcyjność regionu jest
bezcenna.

Parking przy szkole w Wykowie

Przy Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie powstał parking
WWW.GMINAKOLNO.PL

dla aut, jest też specjalne miejsce do
parkowania rowerów. Prace wykona-

li pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.
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Strażackie ćwiczenia
N
a wniosek strażaków ochotników druh Antoni Lewandowski,
komendant M- G Z OSP w Kolnie zorganizował ćwiczenia doskonalące
dla jednostek OSP z zakresu gaszenie pożarów, ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego.
W szkoleniu udział wzięły jednostki
KSRG z OSP Lachowo i Zabiele oraz
OSP Kumelsk. Ćwiczenia odbyły się
11 października o godz. 14.00 w
miejscowości Lachowo.
We wrześniu i październiku 19
strażaków ochotników z terenu gminy Kolno szkoliło się w zakresie ratownictwa medycznego
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

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

Nr działki i
Przeznaczenie w
Cena
Wymagane
określenie
Nr Powierzchnia
planie
wywoławcza
Rodzaj
wadium
nieruchomości zagospodarowania
położenia
KW
(ha)
nieruchomości
(zł)
nieruchomości
przestrzennego
(zł)
2
LM1L/00025842/
5

1
dz. 247/1 –
wieś Stary
Gromadzyn
dz. 247/2 –
wieś Stary
Gromadzyn

3

4

5

6

7

0,0818

gruntowa
zabudowana

Brak planu

1500,00

9100,00

0,0936

gruntowa

Brak planu

1500,00

9370,00

Cena podana w niniejszym ogłoszeniu nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż
nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt. 9 oraz 10a ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

Informacje o obciążeniach i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość:
1. Budynek (była zlewnia mleka) znajdujący się na działce nr 247/1 nie jest własnością
Gminy Kolno i nie stanowi przedmiotu sprzedaży. Gmina Kolno nigdy nie ponosiła
nakładów finansowych na jego wybudowanie oraz jego bieżące utrzymanie.
2. Działka nr 247/2 nie jest obciążona. Nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest
działka nr 247/2.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 16 grudnia 2014 r. o godzinie 1100.
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 11 grudnia 2014 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 28 października 2014 r.
WWW.GMINAKOLNO.PL

zapraszam do udziału w przetargu
Wójt Gminy Kolno – Tadeusz Klama
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Wycieczka „Śladami epok”

7 października 2014 roku uczniowie
gimnazjum z ZSS w Zabielu uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Tym
razem ten edukacyjny wyjazd odbył
się pod hasłem: „Śladami epok”,
bo uczniowie m.in. zwiedzali obiekty związane z epokami oświecenia
i romantyzmu, poznawali też bliżej
postaci w nich żyjące – Fryderyka
Chopina i Stanisława Augusta Poniatowskiego, a także oglądali film o II
wojnie światowej.

P

ierwszym punktem programu
było zwiedzanie Muzeum Chopina, które zaskoczyło uczniów swą
nowoczesnością skrytą wewnątrz

pięknego, klasycystycznego Pałacu
Ostrogskich.
Po tak bliskim spotkaniu z kompozytorem, uczestnicy wycieczki udali
się do Łazienek Królewskich. Tam
po spacerze w parku i podziwianiu
znajdujących się w nim klasycystycznych budynków, a także odwiedzeniu pomnika Chopina, uczniowie
brali udział w lekcji o Stanisławie
Auguście Poniatowskim pt. „Poznaj
króla”. Prowadząca lekcję w bardzo
ciekawy sposób zaprezentowała
obyczajowość epoki oświecenia, na
jej tle sytuując ostatniego polskiego
władcę. Lekcja odbyła się w Pałacu
Myślewickim i Białym Domku, które

to uczniowie mieli też okazję zwiedzić.
Zwieńczeniem wyjazdu była projekcja filmu Jana Komasy pt. „Miasto 44” opowiadającego w sposób
dość kontrowersyjny o powstaniu
warszawskim i jego bohaterach.
Film wzbudził wśród uczniów ogromne emocje i wywołał dyskusję, która nie milkła jeszcze długo po jego
obejrzeniu.
Wycieczka została dofinansowana
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałaniu Narkomanii, za co
serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Kalata, Ewa Kiełczewska
n-lki ZSS w Zabielu

Sztandar dla Koła Łowieckiego

fot. S. Nicewicz
Koło Łowieckie Szarak z Kozła świętowało jubileusz 55 - lecia istnienia, a zorganizowana z tej okazji uroczystość
zgromadziła duże grono czlonków i sympatyków koła. Od tego dnia Koło Łowieckie Szarak ma swój sztandar.
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IV Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
D
nia 26.10.2014r. w ZSS w Zabielu odbył się po raz czwarty
Jesienny Turniej Tenisa Stołowego
organizowany prze Uczniowski Klub
Sportowy „Sprint”. Impreza mogła
odbyć się dzięki dotacji z budżetu
Gminy Kolno. Prawie 70-ciu zawodników wzięło udział w turnieju, byli
to mieszkańcy Gminy i Miasta Kolno. Największym zainteresowaniem
cieszyła się kategoria gimnazjum
dziewczęta (17 uczestniczek).
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 oraz dyplomy za IV-VI. Ponadto puchary dla
najmłodszych uczestników turnieju.
Bardzo miłą niespodziankę sprawił
wszystkim uczestnikom, a szczególnie dzieciom, Pan Jan Pieklik (Radny
Gminy Kolno), który przywiózł na turniej skrzynkę pysznych cukierków.
Za co serdecznie dziękujemy!
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje Pani Dyrektor Ewie Lipnickiej za udostępnienie hali oraz
zaszczycenie swoją obecnością.
Dziękujemy także Panu Markowi
Szymańskiemu za wzorowe pełnie-

nie funkcji sędziego głównego. I na
końcu dziękujemy również wszystkim uczestnikom, opiekunom i kibicom za aktywny udział w imprezie!
Już teraz zapraszamy wszystkich za
rok, kiedy to postaramy się zorganizować Turniej o zasięgu powiatowym.
Niespodzianką jest, że te same
osoby również w zeszłym roku były
najmłodszymi uczestnikami turnieju: najmłodszy uczestnik – Jakub
Makarewicz (lat 8) SP Kolno Nr 1,
najmłodsza uczestniczka – Aleksandra Banach (lat 11) SP Czerwone
Najlepsi zawodnicy turnieju:
szkoły podstawowe:
dziewczęta: I miejsce Mazurowska

Natalia SP Czerowne
chłopcy: Kacper Malinowski SP Zabiele
gimnazja:			
dziewczęta: I miejsce Paulina Grzymała G. Lachowo,
chłopcy: Szymon Kozioł G. Zabiele
szkoły średnie:
dziewczęta: I miejsce Justyna Kozioł
Czerwone		
chłopcy: Łukasz Kozioł Czerwone
Open:
Kobiety: I miejsce Agnieszka Serowik Ptaki
Mężczyźni: Andrzej Filipkowski Kolno
Wyniki rywalizacji na www.gminakolno.pl
Zarząd UKS Sprint: Agnieszka Chutkowska,
Grzegorz Serafin

II Jesienny Bieg po.. Giełczyn 2014
W
niedzielę 19 października w
Giełczynie (za Łomżą) odbył się
„II Jesienny Bieg po… Giełczyn 2014”
organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla
Wszystkich Biegamy dla Zdrowia. W
biegu głównym na dystansie 10 km
wzięło udział 85 zawodników (21
kobiet i 64 mężczyzn). Prowadzona
była również klasyfikacja wiekowa.
Na pokonanie tej wspaniałej leśnej
ale i trudnej trasy zdecydowały się
trzy osoby z naszego regionu:
Agnieszka Chutkowska (Kolno, Gimnazjum Zabiele) – III miejsce i II w
K3, Agnieszka Serowik (Ptaki, SP 2
Kolno) – X miejsce i IV w K4 i Daniel
Pupek (Kolno, MOSiR Łomża) – V
miejsce i II w M2
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Sukcesy Sylwii!
S

ylwia Pijanowska – uczennica Gimnazjum w Zabielu,
która od niedawna trenuje w LKS Narew Kurpiewski
Łomża, jeszcze podczas wakacji wzięła udział w Mistrzostwach Województwa Młodzików w Lekkiej Atletyce. Zawody te odbyły się 28 sierpnia w Białymstoku. Sylwia
startowała w dwóch konkurencjach: pchnięcie kulą i
rzut dyskiem. W obu konkurencjach zdobyła brązowe
medale.
Kolejny etap to Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Zamościu
13 września. Sylwia poprawiła swój rekord życiowy w
pchnięciu kulą i stanęła na najwyższym podium! I miejsce zajęła z wynikiem 10,86.
Następny wyjazd to już Mistrzostwa Polski Młodzików
- Mały Memoriał im. Janusza Kusocińskiego. Zmagania
młodych lekkoatletów odbyły się w Zielonej Górze 27-28
września. Nasza młoda zawodniczka ustanowiła na nich
swój rekord życiowy 11.03 i zajęła IX miejsce.
Sylwii Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!
A.Chutkowska

Gimnazjaliści na start!
D
nia 21 września odbyły się w
Koźle Mistrzostwa Powiatu Kolneńskiego w Indywidualnych Biegi
Przełajowych Gimnazjum. Biegi rozgrywane były oddzielnie dla każdego rocznika, dziewczęta 1000m,
chłopcy 1500m. 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 10ciu naszych uczniów:
Klasy I:
Szymon Jermacz – IV miejsce
Magdalena Nikiel – V miejsce		
Klasy II:
Sylwia Pijanowska – III miejsce
Ewelina Salwowska – VII miejsce
Klasy III:
Patrycja Kozioł – III miejsce
Natalia Ruchała – IV miejsce
Sylwia Chaberek – VIII miejsce
Patrycja Szumowska – X miejsce
Jakub Kozikowski – IV miejsce
Przemysław Sakowski – V miejsce
Półfinał woj. (Mistrzostwa Grupy
Zachodniej) odbył się w Rybakach
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niedaleko Miastkowa dnia 11 października. W każdej kategorii startowało około 50 zawodników. Wspaniale spisała się Sylwia Pijanowska,
która zajęła I miejsce! Bardzo dobrze pobiegł też Jakub Kozikowski,
zajmując VII miejsce. Oboje zakwalifikowali się do ścisłego finału wojewódzkiego.
Finał Województwa Podlaskiego
odbył się Białymstoku (w lesie Pie-

trasze) 18 października. W każdym
finale startowało około 60 osób,
wcześniej wyłonionych w czterech
półfinałach. Przełajowcy musieli pokonać trudne trasy i niestety przy
bardzo niskiej temperaturze. Kuba
uplasował się na XVII pozycji, a Sylwia na XXI. Młodym biegaczom gratulujemy wytrwałości i dalszych sukcesów.
Agnieszka Chutkowska
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25. Kolneńskie Biegi Jesieni
Już po raz 25 wszyscy miłośnicy ruchu na świeżym powietrzu wystartowali do Kolneńskich Biegów Jesieni.
Jak co roku odbyły się one na terenie
bazy harcerskiej. W tegorocznej edycji wystartowało 462 uczestników w
16 kategoriach.
ajlepszymi biegaczami w poszczególnych kategoriach okazali się:
do lat 6.
dziewczęta:
1 -Milena Święszkowska
chłopcy:
1 – Mateusz Bągart
klasy I – II
dziewczęta:
1 – Natalia Charubin – SP Ptaki
chłopcy:
1 – Piotr Jermacz – SP Czerwone
klasy III – IV
dziewczęta:
1 – Natalia Łada – SP Wiśniewo
chłopcy:
1 – Konrad Bastek – SP Ptaki
klasy V – VI
dziewczęta:

N
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1 – Katarzyna Szablak – SP Turośl
chłopcy:
1 – Filip Cudakiewicz – SP Ptaki
gimnazjum
dziewczęta:
1 – Magda Trzcinka – Turośl
chłopcy
1 – Karol Grala – Kolno
szkoły ponadgimnazjalne
dziewczęta:
1 – Magdalena Górska – PRGFBET/
Stawiski
chłopcy:
1 – Adrian Sekściński – Marianowo
open kobiety do 35 lat:
1 – Dominika Duda – Dudy Nadrzeczne
open mężczyźni do 35 lat:
1 – Daniel Pupek – Kolno
open kobiety powyżej 35 lat:
1 – Katarzyna Piwowarska – Czerwone
open mężczyźni powyżej 35 lat:
1 – Piotr Nerka – Czerwone
XX Biegi Nauczycieli
do 35 lat

kobiety:
1- Agnieszka Chutkowska – Zabiele
mężczyźni:
1 – Marek Paliwoda – Grajewo
Podczas imprezy zbierane były
również środki na leczenie Szymona.
W sumie z loterii udało się uzbierać
823,81 zł.
Organizatorami Biegów obok naszego Towarzystwa byli też harcerze
z Hufca Kolno oraz TKKF Kolno.
Imprezę dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Kolno oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego.
Sponsorami byli również:
Gmina Kolno. Bank Spółdzielczy w
Kolnie, Bank BGŻ w Kolnie i Agencja
Reklamowa Caterina z Kolna.
Wielkie podziękowania składamy
wszystkim sponsorom o raz osobom
które aktywnie zaangażowały się w
przygotowania i przeprowadzenie
jubileuszowych 25 Kolneńskich Biegów Jesieni.
źródło: www.janzkolna.pl
na tej stronie internetowej również nazwiska pozostałych nagrodzonych biegaczy.
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