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WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Z działalności wójta
Sprawozdanie z działalności od 26 lipca
2011 do 31 sierpnia 2011 r.
Podziękowaliśmy za tegoroczne plony
>> str. 5

Wyrusz na nową ścieżkę rowerową
>> str.6

W okresie od ostatniej sesji wydałem
osiem zarządzeń, które dotyczyły:
- Określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- zmian w budżecie na 2011 rok
- Określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2011 r. z podziałem
na jednostki organizacyjne
- Powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- Sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność gminy.
Ponadto w okresie między sesjami:

Badania w Truszkach Zalesiu
>> str.7

1. Dokonałem odbioru wykonanego remontu świetlicy wiejskiej i remizy OSP w
Janowie
2. Ogłosiłem zapytanie ofertowe na dostawę stołów i krzeseł do remizy OSP w
Janowie.
3. Dokonałem wyboru oferty banku na
udzielenie kredytu długoterminowego na
pokrycie zobowiązań inwestycyjnych.

Kolonie moich marzeń

		

>> str.10

4.Trwa opracowywanie zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
Biuro
planistyczne
przedłożyło koncepcje zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W związku z powyższym
wniosłem uwagi i swoje propozycje.
5. Zakończona została modernizacja Stacji
Uzdatniania wody w Zabielu i dokonałem
odbioru tej inwestycji. Całość prac budowlanych zamknęła się kwotą 1 712 tys. zł

Wójt nagrodził najlepszych uczniów
		
>> str.11

rzek: Pisy, Skrody i kanału Ulgi.
7. Podpisałem umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie ze
środków unijnych remontów świetlic wiejskich we wsiach Wykowo i
Górskie.
Uzyskane
dofinansowania
to 75 % kosztów kwalifikowanych.
8.Po przeprowadzonej kontroli w terenie przez nadzór budowlany uzyskałem pozwolenie na użytkowanie
Stacji Uzdatniania wody w Zabielu.
9.Urząd Marszałkowski przeprowadził
kontrolę wykonania inwestycji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Koźle. Po
przeprowadzonej kontroli zostało skierowane zalecenie do ARiMR o przekazanie
środków finansowych na konto Gminy.
10. Zakończono prace przy remoncie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej
w Borkowie. Został poszerzony wjazd
oraz wykonano miejsca parkingowe.
11. W Janowie wykonywana jest izolacja
pionowa ścian fundamentowych budynku
szkolnego.

6.Uzyskałem trzy pozwolenia wodno prawne na przejścia projektowanymi wodociągami pod dnem

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Z ostatniej sesji Rady Gminy Kolno
31 sierpnia obradowali radni gminy Kolno. Tego dnia podjęli między
innymi uchwałę w sprawie zamiaru
podziału samorządowej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka
Publiczna na dwie instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną
i Ośrodek Kultury Gminy Kolno.
orzyści z przyjęcia takiego rozwiązania przedstawiała Danuta
Siwik, sekretarz gminy Kolno, wskazując m.in. na fakt, że po rozdzieleniu
to dwie instytucje ,a nie jedna będą mogły ubiegać się o środki zewnętrzne.
Przyjęcie tej uchwały jest kolejnym
krokiem w konsekwentnej polityce
władz gminy Kolno. Zmodernizowane wiejskie świetlice muszą mieć
dobrego menadżera, który będzie
nimi zarządzał. Profesjonalne wsparcie i opieka przyda się też aktywnie
działającym grupom artystycznym
z naszej gminy. Ośrodek kultury będzie koordynował pracę świetlic, organizował imprezy gminne, wspierał
liderów w działaniach kulturalnych.
Na ostatniej sesji radni zapoznali się również z efektami projektu „Edukacja dzieci najlepsza inwestycja w przyszłość” .
Józef Wiśniewski, dyrektor Ze-

K

społu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, autor projektu
przygotował i przedstawil radnym multimedialną prezentację.
Obecni na sesji dowiedzieli się
między innymi ile dzieci dzięki projektowi miało szansę na edukację
przedszkolną. W realizowanym już
drugi rok projekcie duży nacisk kładzie się na współpracę z lekarzami
i rodzicami. Dzieci, poza zajęciami w doskonale wyposażonych salach, mają zapewnioną konsultację
logopedyczną i lekarską, a rodzice
uczestniczyli w warsztatach. Były
też wycieczki i ciekawe spotkania.
Jak podkreślał dyrektor Wi-

śniewski, to właśnie ta dobra
współpraca z rodzicami jest również ogromną wartością projektu.
W poprzednim roku szkolnym z
edukacji wczesnoszkolnej w punktach przedszkolnych w Lachowie,
Czerwonem i Zabielu skorzystało 50 dzieci. W tym roku na zajęcia
uczęszczać będzie podobna liczba
maluchów i tylko trójka z nich to
te dzieci, które naukę w punktach
przedszkolnych będa kontynuowały.
O sprawach istotnych dla rolników
mówił obecny na sesji Krzysztof Zalewski, zastępca dyrektora podlaskiego oddziału ARiMR w Łomży.

Państwo Kałęka w finale konkursu
G

ospodarstwo prowadzone przez
Państwa Marię i Grzegorza Kałęków z Brzozowa jest czwartym w
województwie pod względem bezpieczeństwa. Uroczyste ogłoszenie wyników IX edycji „Ogólnokrajowego
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim 18 sierpnia br.
Do etapu wojewódzkiego komisja zakwalifikowała tylko 9 gospodarstw. Najbezpieczniejsze gospodarstwo należy w tym roku do Aliny i Sławomira Szepietowskich ze
wsi Kaczyn Herbasy, gm Czyżew.
Państwo Maria i Grzegorz Kałęka
gospodarują na 40 ha, zajmują się
hodowlą bydła mlecznego. Gratulacje i nagrodę wręczył rolnikom m.in.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
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Świetlica w Koźle już po remoncie

- To miejsce ma łączyć, a nie dzielić i
służyć całej społeczności – powiedział
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
w trakcie uroczystości w ośrodku w
Koźle. To pierwsza oficjalnie otwarta świetlica wyremontowana i wyposażona dzięki pieniądzom z PROW.
roczystość rozpoczęła się od
mszy św. w Kościele pw. NSJ w
Koźle. Następnie zaproszeni goście
w tym m.in. radni gminy Kolno, pani
Halina Gąsiewska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Kolnie,
Krystyna Kajko, dyrektor GOPS w
Kolnie, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i Marcin

U

Sekściński, prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” , przedstawiciele wsi Górszczyzna i Waszki, oraz mieszkańcy
Kozła zebrali się w ośrodku nad Pisą.
- Koszt tej inwestycji zamknął się
w kwocie 580 tysięcy złotych z czego
ponad 238 tysięcy złotych to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z działania „Odnowa i rozwój
wsi” – powiedział wójt Tadeusz Klama.
W trakcie są remonty świetlic w
Czerwonem, Lachowie i Zabielu.
Zakończono prace w Janowie. W
Borkowie i Zaskrodziu mieszkańcy sami się zmobilizowali i remon-

tują remizy przy wykorzystaniu
pieniędzy z budżetu gminy Kolno.
Po modernizacji ośrodek w Koźle jest większy niż stara remiza i
wyposażony w nowoczesny sprzęt.
Można tu też zagrać w bilard czy
ping pong, zorganizować spotkanie.
Poświęcenia budynku dokonał ks.
Jarosław Gołaszewski, proboszcz
Parafii pw. NSJ w Koźle. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:
wójt Tadeusz Klama, ks. Jarosław
Gołaszewski, radna Jadwiga Kołowajtys, Andrzej Świecik, radny poprzedniej kadencji, Dariusz Kalinowski, sołtys wsi Kozioł i Waldemar
Piwowarski, sołtys wsi Górszczyzna.

Setne urodziny Pani Aleksandry
P

ani Aleksandra Myszka z miejscowości Gietki, 30
czerwca obchodzila setne urodziny. Ten szczególny
dzień spędziła w gronie najbliższych. Z kwiatami i życzeniami Szanowną Jubilatkę odwiedził Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno, radny gminy Kolno Jan Dymek, oraz Jerzy
Chaberek, kierownik KRUS Kolno.
Były kwiaty i najserdeczniejsze życzenia. Wójt Tadeusz
Klama wręczył Jubilatce pamiątkowy grawerton, przekazał rownież listy z życzeniami od Premiera Donalda Tuska
i Wojewody Macieja Żywno.
Pani Aleksandra miała sześcioro dzieci. Od 1958
roku jest wdową. Ma 20 wnucząt ( 10 wnuków i 10
wnuczek ) 33 prawnucząt oraz jedną praprawnuczkę.
W tym roku w naszej gminie to już drugi taki Jubileusz.
W kwietniu setne urodziny obchodziła pani Zofia Niedźwiecka mieszkanka Borkowa.
Pani Aleksandrze życzymy kolejnych lat w zdrowiu!
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Podziękowaliśmy za tegoroczne plony
Tradycyjnie już w ostatnią niedzielę sierpnia w naszej gminie odbyły
się Dożynki. W tym roku to święto
było wyjątkowe, ponieważ gmina
Kolno była gospodarzem Dożynek
Powiatowych. W Lachowie spotkali się przedstawiciele wszystkich gmin z powiatu kolneńskiego.

Ś

więto Plonów rozpoczęła uroczysta msza św. w Kościele
pod
wezwaniem Zwiastowania NMP w
Lachowie koncelebrowana przez J.
E. Ks. Bp. Stanisława Stefanka, ordynariusza diecezji łomżyńskiej.
Po mszy św. korowód dożynkowy na
teren przy Szkole Podstawowej poprowadził Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej.
- Stoję tu dziś przed wami z ciężkim sercem, bo wiem, że wielu z Was
wciąż jeszcze nie zakończyło żniw.
Zamiast cieszyć się i dziękować, martwicie się czym będziecie karmić bydło - powiedział Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno i podkreślił, że to właśnie ciężko pracujący rolnicy są siłą
gminy Kolno i powiatu kolneńskiego.
O tradycji wspominał Henryk Duda,

starosta powiatu kolneńskiego.Po
przemówieniach Starosta i Starościna
Dożynek: Danuta i Adam Górscy, przekazali gospodarzom chleb, po czym
wszyscy wspólnie się nim podzielili.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły z naszej gminy
oraz soliści. Obrzęd kiszenia kapusty
przedstawiła grupa z Mątwicy, uczniowie z SP w Lachowie scenki kabaretowe, a taekwondziści - pokaz. Gwiazdą
Dożynek był Marcin Siegieńczuk.

Mnóstwo pyszności przygotowały panie z kół gospodyń z Borkowa,
Czerwonego, Brzozowa, Lachowa,
Zabiela. Nad porządkiem czuwali, pomocni jak zawsze, strażacy ochotnicy
z naszej gminy.
- Serdecznie dziękuję współgospodarzom dożynek: proboszczowi ks.
Krzysztofowi Malinowskiemu i staroście Henrykowi Dudzie oraz Danucie
i Adamowi Górskim, którzy podjęli
się roli starosty i starościny - powiedział wójt Tadeusz Klama.
- Dziękuję też
sponsorom
i
wszystkim zaangażowanym
w przygotowanie tegorocznego święta plonów w naszej
gminie.

więcej zdjęć na
www.gminakolno.pl

DOFINANSOWANIE/SPONSORZY

PODZIĘKOWANIA
Koło Gospodyń Wiejskich
w Lachowie za pomoc
dziękuje:
- Księżom z Parafii pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie,
- Annie i Tomaszowi Zabłockim,
- Kierownictwu i pracownikom gospodarstwa rolnego
Adama Pietruszyńskiego,
- Mieszkańcom Lachowa,
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Wyrusz z nami w Puszczę
To tytuł projektu realizowanego
przez nieformalną grupę młodzieży
Młodzi Przyjaciele Ziemi Koźleńskiej oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Kolnie z/s w Czerwonem.
Dotację w kwocie 5 997,00 EUR
(22696,25 zł) biblioteka otrzymała z
Programu „Młodzież w działaniu”.
Przedsięwzięcie było realizowane od 1 stycznia 2011 r. i trwało do
końca sierpnia 2011r., wrzesień to czas na rozliczenie.
ramach projektu powstała
ścieżka edukacyjno – rowerowa licząca 13 km. Na trasie
wiodącej od Kozła do Wincenty
(Gmina Kolno), przez lasy należące do Nadleśnictwa Nowogród
oraz obrzeża Puszczy Piskiej
ustawiono 10 tablic informacyjnych z opisem ważnych historycznie i przyrodniczo miejsc,
drogowskazy oraz miejsca do
odpoczynku i zabawy. Tablice
zawierają informacje na temat
niemieckich bunkrów z okresu
II wojny światowej, ruin punktu
granicznego, kościoła w Koźle,
wiązu (pomnik przyrody) Góry św.
Brunona, Stanicy Wędkarskiej, bazy
harcerskiej, flory, fauny. Wydano także w 500 egzemplarzach polsko – angielski folder – przewodnik po trasie.
W działania grupy włączyli się
rodzice uczestników oraz mieszkańcy Kozła. Ponadto na realizacje projektu, w tym wydanie większej ilo-

ści folderu, otrzymaliśmy wsparcie
finansowe od sponsorów, a są nimi :
BS w Kolnie, Pensjonat Kozioł, Hurtownia „Papirus”, Agencja Reklamowa „CATERINA”, Zakład Stolarski
Nicewicz, Nadleśnictwo Nowogród,
które w związku z obchodami w 2011
r. Międzynarodowego Roku Lasów,
bardzo aktywnie wspierało działania
związane z budową trasy. Pracow-

W

nicy wykonali 2 komplety stołów i
ławek, które stanęły po trasie ścieżki, oznaczyli szlak trasy, oczyścili z
dziko rosnących krzewów miejsca
postoju w lesie. Swoją pomoc okazał
również Zarząd Stanicy Wędkarskiej
PZW w Koźle, wędkarze zakupili cement, pomagali grupie przy wkopy-

waniu tablic. Trasa powiększyła się o
dojazd do Stanicy Wędkarskiej, gdzie
zmęczeni użytkownicy ścieżki mogą
zajechać i odpocząć, w tym miejscu
można zrobić sobie ognisko lub grilla
Otwarcie ścieżki odbyło się 26 sierpnia o godz. 10.00. Wśród gości zaproszonych były władze samorządowe,
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„Narew”, sponsorzy oraz miłośnicy
jazdy
na
rowerach.
Po przywitaniu
gości grupa uczestnicząca w
projekcie
przedstawiła prezentację
multimedialną na
temat działań przygotowujących
do powstania trasy.
Wszyscy
obecni otrzymali plakietki i foldery. Następnie
uczestnicy oraz goście zaproszeni
pod eskortą policji udali się w trasę.
Po drodze grupa rowerzystów zatrzymywała się na postojach, by odpocząć i obejrzeć tablice edukacyjne
ustawione wzdłuż trasy. Przy punkcie
granicznym, w lesie, gdzie przebiegała granica polsko-pruska oraz przy
bunkrze niemieckim stali żołnierze
z grupy Rekonstrukcji Historycznej
„Narew” i opowiadali o tych ważnych miejscach historycznych. Po
przybyciu rowerzystów na plażę w
Koźle na uczestników rajdu czekały
kiełbaski z grilla, ciasto, zimne napoje
oraz kawa i herbata serwowana przez
pracowników
Pensjonatu Kozioł.
Mamy nadzieję, że ta nowo powstała
ścieżka będzie stanowiła
element nie tylko rekreacyjny, ale
dzięki umieszczeniu na jej trasie tablic edukacyjnych,
dotyczących
historii i przyrody tego terenu, będzie często odwiedzana również
przez grupy młodzieży szkolnej.
Teresa Zajk
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Badania wykopaliskowe w Truszkach Zalesiu
Badania wykopaliskowe w Truszkach Zalesiu mają już długą historię. Rozpoczęto je w 1984 roku
pod kierunkiem profesora dr. hab.
Jerzego Gąssowskiego z Instytutu
Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prace kontynuowano w 1985 roku. Potem nastąpiła
trwająca piętnaście lat przerwa.
Badania wznowiono w 2001 roku
pod kierunkiem autorki artykułu.
biektem tych badań jest duży zespół osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza: grodzisko „Okop”
otoczone trzema osadami. Wyniki
dotychczasowych prac wskazują na
to, że budowę grodu rozpoczęto w
latach 20-tych X wieku. Gród wybudowany na planie koła o średnicy
około 100 m otaczał pojedynczy wał
ziemny wzmocniony konstrukcjami

O

Grzebień z poroża jelenia. Truszki Zalesie, gm. Kolno. Fot. M. Dąbski

drewnianymi i kamiennymi. Centralna część grodu, czyli majdan, nie
była zabudowana. Obiekty mieszkalne i gospodarcze znajdowały się
wewnątrz grodu, u podnóża wału.
Dwie osady „Siedlisko” i „Nikienki” były zapleczem gospodarczym grodu. Na stanowiskach tych
odkryto duże kamienne paleniska i
pozostałości pieców, w których wypalano gliniane naczynia, przetapiano masę szklaną, wytapiano żelazo
z miejscowej rudy darniowej. Trze-

cia osada, zlokalizowana na „Górze
Wieżowej”, pełniła rolę strażnicy.
Mimo trwających do chwili obecnej prac, archeologom nie udało się
odkryć miejsca, gdzie chowano zmarłych. Jest to istotny problem, ponieważ poznanie obrządku pogrzebowego ówczesnych mieszkańców Truszek
Zalesia pomogłoby odpowiedzieć na
ważne dla historyków pytanie, kim
Oni byli - Słowianami czy Bałtami ?
Badacze nie tracą jednak nadziei.
Może kolejny sezon przyniesie rozwiązanie tej naukowej zagadki?
Dzięki życzliwości i pomocy obecnych mieszkańców Truszek Zalesia
udało się dokonać wielu bardzo ciekawych odkryć świadczących o tym, że
ta mała wieś na Wysoczyźnie Kolneńskiej była we wczesnym średniowieczu dużym i ważnym ośrodkiem politycznym i gospodarczym, leżącym
na szlaku handlowym, który łączył
Azję Mniejszą z północną Europą.
Ewa Marczak-Łukaszewicz
Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski

Grodzisko „Okop” w Truszkach Zalesiu, gm. Kolno. Fot. D. Krasnodębski

Na okładce Gazety Gminnej - Badania wykopaliskowe w Truszkach Zalesiu, gm. Kolno. Fot. A. Łukaszewicz

Awans nauczycielek z ZSS w Zabielu
W

e wtorek 6 września nauczycielki z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu odebrały z
rąk wójta Tadeusza Klamy, awanse na nauczyciela mianowanego.
Wcześniej panie: Wioletta Odachowska, nauczycielka świetlicy
oraz Joanna Sekścińska, nauczycielka
wychowania fizycznego
zdały egzamin przed komisją powołaną przez wójta gminy Kolno.
Na zdjęciu od lewej: wójt Tadeusz Klama, Wioletta Odachowska,
Joanna Sekścińska, Ewa Lipnicka,

dyrektor ZSS w Zabielu oraz Jó-

zef Wiśniewski, dyrektor ZOPO.
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Ruszył projekt „Droga do zmian”
Projekt pt. „Droga do zmian”
W ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Od miesiąca sierpnia bieżącego
roku Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie przystąpił do
realizacji projektu pt. „Droga do
zmian” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”

P

rojekt realizowany jest w okresie
od 01.08.2011r. do 30.11.2011r. i
skierowany jest do 14 kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym,
korzystających ze świadczeń pomocy
społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej - 9 kobiet to osoby
bezrobotne, 3 osoby niepełnosprawne, 2 osoby aktywne zawodowo.
Ponadto w projekcie weźmie udział
około dwudziestu ośmiu osób z otoczenia – będą to dzieci beneficjentów.
W ramach projektu z”Droga do zmian” realizowane zostaną
następujące
zadania:

1. Aktywna integracja obejmująca 2 moduły: aktywizująco- psychologiczny i szkoleniowy
Zajęcia z psychologiem i doradcą
zawodowym spowodują zwiększenie
zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększą samodzielność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększą świadomość osób niepełnosprawnych.
Warsztaty kulinarne umożliwią nabycie nowych umiejętności związanych z gospodarowaniem środków
w budżecie domowym przy zakupach i przy przygotowaniu posiłków.
Cykl szkoleniowy „Edukacja rodziców jako forma wsparcia wychowania dzieci” przeznaczony dla rodziców i dzieci w wyniku którego matki
zdobędą i uporządkują wiedzę o dzieciach, ich potrzebach oraz typowych
problemach na poszczególnych etapach ich rozwoju. Udzielone zostanie
wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z
własnymi rodzicielskimi problemami.
W trakcie trwania cyklu szko-

leniowego
zapewniona
zostanie opieka nad dziećmi w formie zajęć z pedagogiki zabawy.
2. Praca socjalna świadczona przez pracowników socjalnych w trakcie trwania projektu.
3. Zasiłki i pomoc w naturze przyznawane będą na wniosek beneficjenta.
4. Działania o charakterze środowiskowym zapewnią aktywność
społeczno – kulturalną, spowodują
przywrócenie chęci do aktywnego życia. Planowana jest wizyta w gospodarstwie agroturystycznym, co bardziej zintegruje uczestników projektu.
Dzięki realizacji projektu jego
uczestnicy podniosą swoje umiejętności w dziedzinie kulinarnej,
wzrośnie ich samoocena, uwierzą
we własne siły, staną się bardziej
mobilni na lokalnym rynku pracy,
wzrośnie ich wiedza jako rodzica na
temat prawidłowego rozwoju dzieci.
opr. Barbara Pikulińska

Niezapomniane wakacje z KLANZĄ
D
zięki unijnemu projektowi
pod nazwą „WAKACYJNE KLANZOWANIE” dla setki
dzieci z naszej gminy minione
wakacje będą niezapomniane.
Na warsztatach z pedagogiki zabawy i pedagogiki cyrku
dzieci w wieku od 6 do 12 lat
twórczo spędzały czas. Pod
okiem opiekunek odkrywały własny potencjał, eksperymentowały, świetnie się bawiły, ale też uczyły i rozwijały.
Animatorzy pracując z dziećmi
wykorzystywali rożne metody.
W ramach projektu zakupione zostały materiały i pomoce
potrzebne do twórczej pracy.
Równie ważne jak działania związane z konkretnym tematem np. „zabawa w cyrk”
było
integrowanie
grupy,

czy prowadzenie zabaw relaksujących i wyciszających uczestników.
Zajęcia odbywały się w szkołach w
Janowie, Czerwonem, Lachowie, Zabielu i Wykowie.
Po udanych wakacjach, na dobry
początek nowego roku szkolnego,
każdy z uczestników otrzymał szkolną wyprawkę na którą składały się
między innymi przybory szkolne.
W planach projektu do zrealizowania jest jeszcze wycieczka dla najaktywniejszych uczestników „WAKACYJNEGO KLANZOWANIA”.
Projekt ten współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
KLANZA oddział w Białymstoku
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie.
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22 września biegnij z nami w Kolnie!
Na ostatniej sesji rady gminy Kolno insp. dr Marian Krysiak, komendant powiatowy policji w Kolnie przedstawił zebranym raport o
stanie bezpieczeństwa. Mówił też o
projekcie „Rodzina bez uzależnień”,
który realizowany jest w ramach
programu „Stop patologiom”. 22
września pod patronatem Wójta Gminy Kolno odbędą się biegi przełajowe - kolejna impreza
w ramach tego projektu.
- Gmina Kolno jest spokojną gminą - powiedział komendant Marian Krysiak i na poparcie tej tezy przytoczył radnym
kilka statystycznych danych.
W 2011 roku od stycznia do lipca zanotowano 45 przestępstw, a
w porównywalnym okresie roku
2010 przestępstw na terenie naszej gminy było o dziesięć więcej.
Niestety w tym roku zatrzymano
więcej pijanych kierowców. Od
stycznia do lipca 2010 r. w zatrzymano 33 kierowców pod wpływem
lakoholu, a w bieżącym roku 36.
Komendant podkreślił, że funkcjonariuszom dobrze współpracuje się ze szkołami. Przez siedem
miesięcy
bieżącego roku odbyło się 18 spotkań z młodzieżą oraz
14 z dyrektorami i nauczycielami.
Właśnie o dobrą współpracę, między innymi z samorządami, opiera się

realizacja autorskiego projektu „Rodzina bez uzależnień”. Do udziału w
tym przedsięwzięciu komendantowi
udało się namówić prawie wszystkie
samorządy z powiatu kolneńskiego.
- Wcześniej organizowaliśmy między innymi turniej tenisa stołowego
w Małym Płocku, włączyliśmy się w

Magistralę rowerową, realizowany
był projekt pilotażowy „Bezpieczna
Kobieta” razem z trenerami Fudacon
„Dragon” Kolno. Było też przed wakacjami szkolenie sprzedawców pod
kątem sprzedaży alkoholu małoletnim
- poinformowała st.asp.Joanna Makarewicz oficer prasowy Komendanta

Powiatowego Policji w Kolnie.
W kolejne przedsięwzięcie zaangażowała się gmina Kolno. Wójt
Tadeusz Klama objął patronat nad
biegami przełajowymi, które odbędą się 22 września w Kolnie.
- To kolejne przedsięwziecie które
ma na celu pokazanie młodzieży jak
aktywnie, zdrowo i przyjemnie
można spędzać czas - mówi st.asp.
Joanna Makarewicz oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji
w Kolnie.
Biegi przełajowe odbędą się w
trzech kategoriach wiekowych: dla dzieci ze szkół podsatwowych
klasy IV - VI (dystans ok. 1000 m)
- młodziezy gimnazjalnej (dystans
ok. 2000 m) - młodzieży ponadgimnazjalnej (dystans ok. 2000 m)
Zgłoszenie do biegów przełajowych (każda szkoła może wystawić 10 dziewcząt i 10 chłopców)
nalezy przesyłać do 15 września
2011 roku na adres:
Komenda Powiatowa Policji
w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 29
18 - 500 Kolno
Organizatorzy biegów przełajowych
- KPP w Kolnie i gmina Kolno przygotowali szereg atrakcji i niespodzianek. Na najlepszych biegaczy czekają
puchary, medale i dyplomy Zapraszamy do wspólnego biegania!

Zabiele Zakaleń - dobry przykład
N

ie tak dawno pisaliśmy o tym,
że mieszkańcy Zabiela Zakaleń skrzyknęli się i razem odśnieżyli kompletnie zasypaną drogę.
To był początek tego roku. Gdyby
nie sprawna akcja kilku gospodarzy tą trasą nikt by nie przejechał.
Zima minęła, ale w Zabielu nie minęło zaangażowanie i gotowość do
czynów społecznych. Mieszkańcy
nie czekali aż wójt zrobi im drogę.
Wzięli sprawy w swoje ręce i uporządkowali pobocza. Wystarczyło trochę chęci i żwiru i teraz po tej drodze
wszystkim jeździ się bezpieczniej.
Efekt pracy widoczny na zdjęciu obok.
gazeta gminna nr 07 (43) sierpień/wrzesień 2011
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Kolonie moich marzeń

Są w życiu chwile,
które na zawsze w pamięci zostają.
I choć czas przemija, one nie mijają.
I są osoby, które raz poznane
bywają w życiu niezapomniane.

To dzięki Stowarzyszeniu „Integracja” na rzecz rozwoju Gminy Kolno
oraz przychylności wójta Pana Tadeusza Klama dzieci i młodzież z terenu gminy Kolno spędziły siedem dni

na wspaniałych
koloniach
w
malowniczych
Sudetach
w
Głuchołazach.
Podczas wypoczynku
realizowany był
program
prof i l a k t y c z n y,
którego celem
było pokazanie
uczestnikom alternatywnych
form spędzania
czasu wolnego.
Zachęcanie do
aktywności fizycznej, która
sprzyja harmonijnemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu dzieci i młodzieży.
Rozwijania zainteresowań turystycznych, sportowych i plastycznych.
W czasie wspólnej zabawy dzieci
miały szansę lepszego poznania siebie
i kolegów. Biorąc udział w konkursach z wielu dziedzin, mogły podnieść
swoją samoocenę i skonfrontować
swoje umiejętności z rówieśnikami.
Przez gry i zabawy łatwiej przy-

swajały treści o charakterze profilaktycznym i chętniej uczestniczyły w
tych zajęciach. Zobaczyli i doświadczyli jak można żyć pełnią życia i
być wolnym od nałogów związanych
z zażywaniem alkoholu, nikotyny
i narkotyków. Zrozumieli, że tylko
człowiek wolny potrafi dojrzeć piękno, wartość i celowość swojego życia.
Miejscem letniego wypoczynku
był pensjonat „Banderoza” położony w miejscowości Głuchołazy. Na
terenie ośrodka koloniści mieli do
dyspozycji świetlicę, plac zabaw,
boiska sportowe oraz odkryty basen.
Każdego dnia dzieci uczestniczyły
w górskich wędrówkach, zwiedzały
zabytki Głuchołaz, Nysy i czeskich
Jesennik. Ponadto podczas pobytu
na kolonii miały okazję brać udział
w turniejach i konkursach sportowych, plastycznych, dyskotekach.
Niezapomniane wrażenia wywarło na nich szukanie skarbu, płukanie
złota, nocny przemarsz z pochodniami, pobyt w grocie solnej, jaskini oraz
rejs statkiem po Jeziorze Nyskim.
Czas spędzony na kolonii był dla
wszystkich czasem odpoczynku, relaksu i dobrej, aktywnej zabawy.
opiekun kolonii:
Urszula Bielicka-Gronek

Rajd rowerowy uczniów z VI klasy
W

piątek 17 czerwca 2011r.
spod Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie uczniowie klasy szóstej pod opieką swego wychowawcy wyruszyli na swój
ostatni rajd rowerowy w takim
składzie. Od 1 września będzie to już nowa szkoła, nowi
koledzy i nowi nauczyciele.
Przebieg trasy tegorocznego
rajdu opracowali sami uczniowie. Droga wiodła przez pobliskie wsie: Kozioł, Łacha,
Popiołki, Szablaki, oraz piękne zielone o tej porze lasy.
Start nastąpił rano przy wspaniałej pogodzie, ale z upływem czasu było coraz gorzej
w połowie trasy, dokładnie
w miejscowości Łacha niebo zasłoniły ciemne chmury z
których spadł ulewny deszcz.

Przed deszczem schroniliśmy się
w Szkole Podstawowej w Łasze,
gdzie bardzo ciepło i miło zostaliśmy przyjęci przez Panią dyrektor.
Po krótkim odpoczynku i poczęstun-

ku uczniów mleczkiem ruszyliśmy
w dalszą drogę, która okazała się o
wiele trudniejsza od tej którą mieliśmy już za sobą, gdyż prowadziła
przez piaszczyste drogi w miejscowościach Popiołki i Szablaki. Dotarcie do asfaltowej drogi było ogromną
radością i westchnieniem; och! jak dobrze.
Na miejsce do swojej szkoły w Wykowie, gdzie była
symboliczna meta rajdu,
łącznie około 40km. dotarliśmy o godz. 14.30. Mimo
zmęczenia z uśmiechem
na twarzach rozjechaliśmy
się do własnych domów.
Wyjazd był bardzo udany,
wszyscy dobrze się bawili.
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Wójt nagrodził najlepszych!

Już po raz drugi odbyła się w naszej gminie uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Kolno
uczniom, którzy w roku szkolnym
2010/2011 osiągnęli wyjątkowe sukcesy. Na taką nagrodę zapracowało 10 uczniów. Wszyscy otrzymali
aparat cyfrowy, książkę, pióro Parker i list gratulacyjny dla rodziców.
roczystość wręczenia nagród
odbyła się przed wakacjami.
- Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach i za to,
że pokonujecie te kolejne stopnie
jest ta nagroda - powiedział Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.- Jesteśmy z was bardzo dumni.
Wójt podkreślił, że sukces uczniów
to też sukces nauczyciela, szkoły i gmi-

U

ny. W podobnym tonie wypowiedział
się Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO
w Kolnie gratulując uczniom. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech
Jermacz dodał, że sam z własnego doświadczenia wie, jak ważna jest nauka
i warto pracować, by później nie mieć
zaległości. Wszyscy życzyli uczniom
i nauczycielom udanych wakacji.
Nagrodzeni uczniowie na zdjęciu
wraz z Tadeuszem Klamą, wójtem
gminy Kolno, Józefem Wiśniewskim,
dyrektorem ZOPO, przewodniczącym
Wojciechem Jermaczem i nauczycielami.
Lista nagrodzonych uczniów:
1. Kamila Aleksandra Wądołowska, kl. VI SP w Filipkach Dużych
2. Magdalena Bernatowicz, kl. VI
SP im. Orła Białego w Wykowie

3. Jolanta Szepietowska, gimnazjum w ZSS w Zabielu
4. Damian Zieliński, Gimnazjum w
Glinkach
5. Aleksandra Olszak, kl. VI SP im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem
6. Gabriela Jermacz, gimnazjum w
ZSS w Zabielu
7. Zuzanna Kotlewska, gimnazjum
w ZSS Zabiele
8. Klaudia Pianka, kl. IV SP im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie
9. Sylwia Pijanowska, kl. IV SP w
ZSS w Zabielu
10. Weronika Kordal, gimnazjum w
ZSS Zabielu.
Gratulujemy i w nowym roku szkolnym życzymy kolejnych sukcesów.

Minister rolnictwa w Grajewie
L
etni Piknik z Mlekpolem był
dla władz naszej gminy okazją
do spotkania z Markiem Sawickim,
ministrem rolnictwa i rozwoju wsi.
Na zdjęciu obok z ministrem m.in.
wójt Tadeusz Klama, Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy
Kolno i radni: Sławomir Przytuła i
Stanisław Sawicki oraz prezes Mlekpolu Edmund Borawski bezpośrednio
po zakończeniu konferencji prasowej.
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Czas na aktywność w Glinkach
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Czas na aktywność”

W ramach projektu „Czas na aktywność” uczniowie Gimnazjum
w Glinkach uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich. Przyszli
dziennikarze
pod
kierunkiem
Kazimierz Kotra- byłego redaktora Miesięcznika Kolneńskiego
i współredaktora Zeszytów Kolneńskich nabywali umiejętności
niezbędnych w pracy w mediach.

P

oznawali różne formy dziennikarskiej wypowiedzi, sposoby zbierania i opracowywania informacji oraz
poprawnego redagowania tekstów.
Plonem warsztatów jest 8 numerów
szkolnej gazetki – 3G czyli Goniec
Gimnazjum Glinkowskiego. Poniżej przedstawiamy jeden z opublikowanych w naszej gazetce tekstów.
POZOSTAŁY TYLKO WSPOMNIENIA…
Glinki zostały założone na początku XV wieku. Wtedy to około
1420 roku bracia Bogusław, Przecław, Paszko i Dobiesław z Glinek
k. Różana otrzymali znaczne nadania ziemi nad rzeczką Wincenta.
Dwór w Glinkach zbudowany został w 1872 roku dla Maurycego i

Walerii Przyjemskich - dziedziców
tutejszego majątku. Był wymurowany z kamienia i otynkowany. Parterowy, pięcioosiowy, z piętrową
trójosiową facjatą na osi elewacji
frontowej, poprzedzonej portykiem
z parą kolumn doryckich wspierających taras. We wnętrzu była piękna,
drewniana klatka schodowa. Dwór
miał wysoki dach, kryty eternitem.
Ostatnim właścicielem do 1939
roku był Zygmunt Przyjemski, żonaty
z Wandą Siemiradzki, córką malarza
Henryka. Użytkowany był do 1985
roku jako mieszkania pracowników
Zakładu Rolnego Glinki. Znajdował
się już wówczas w kiepskim stanie;
próba odbudowy podjęta pod koniec

lat osiemdziesiątych zakończyła się
fiaskiem. Odbudowano jedynie podpiwniczenie i w takim stanie dotrwał
do dziś. Pozostały po nim ruiny, porośnięty chaszczami ogród i zarastający staw. Pozostała również prześliczna posadzka z dworskiego ganku.
I wspomnienie dawnej świetności.

Justyna Makowiecka
Zdjęcia: G.Jakubowski

Symetria wokół nas
tym, że matematyka otacza
nas z każdej strony nie trzeba nikogo przekonywać. Dostrzegamy ją w przyrodzie, dziełach
sztuki, urządzeniach technicznych
czy nawet w anatomii człowieka.
Trzeba tylko umieć obserwować otaczający nas świat i uchwycić w nim piękno królowej nauk.
Sztuka taka udała się uczniom z Gimnazjum w Glinkach. W ramach zajęć
kółka matematycznego (realizowanego w ramach projektu „Czas na aktywnośc”) wykonali kilka zdjęć w okolicach szkoły, które pokazują, jaką role
odgrywają symetrie w naszym życiu.
(Przykłady symetrii wokół nas widoczne na zdjęciach obok)

O

Gimnazjum w Glinkach
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Młodzież uczy się grać i śpiewać

Do końca września potrwa realizacja projektu „Tradycja naszym
brzmieniem”. W Brzozowie młodzi ludzie za darmo uczą się śpiewać i grać. Pierwszy występ na
scenie mają już za sobą - w Lachowie na festynie z okazji Dożynek

Ł

atwo nie jest, bo większość z 20
młodych osób, które zakwalifikowały się do udziału w tym przedsięwzięciu nie miało do czynienia z gitarą czy keyboardem. Teraz pod okiem
fachowca uczą się jak czytać nuty i
ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą. Efekty tych

ćwiczeń mogli ocenić goście zaproszeni na spotkanie promujące projekt.
Aż trudno uwierzyć, że w tak krótkim
czasie (projekt realizowany jest od
maja) można się tak wiele nauczyć.
Uczestnicy występowali podzieleni
na trzy grupy. Jedni śpiewali, inni grali na gitarach a jeszcze inni na keyboardzie. Dobrze znane ludowe piosenki
w nowej aranżacji bardzo spodobały
się słuchaczom. Założenia, cele oraz
dotychczas zrealizowane zagadnienia
związane z projektem przedstawiła Krystyna Kajko, dyrektor GOPS
w Kolnie. Zaproszeni goście w tym

m.in. Wojciech Jermacz, przewodniczący rady gminy Kolno, radny Sławomir Przytuła, Józef Wiśniewski,
dyrektor ZOPO, Marcin Sekściński,
prezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”,
przedstawicielki CKR w Czerwonem
i Lachowie oraz mieszkańcy Brzozowa i okolic dowiedzieli się, że uczestnicy projektu są już po zajęciach
teoretycznych dotyczących muzyki
ludowej, jaki sprzęt muzyczny został
zakupiony w ramach projektu. Prowadzący zajęcia Paweł Podeszwik
podkreślał jak ważna w dzisiejszych
czasach jest edukacja muzyczna i
wspólnie z młodzieżą zaprezentowali
jak wygląda ich praca w trakcie zajęć.
W planie jest 70 godzin nauki gry na
gitarze, 90 - nauki gry na keyboardzie
oraz 39 - współtworzenia zespołowej gry. Na realizację projektu gmina
Kolno otrzymała dofinansowanie 50
tys. zł w ramach Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” w ramach POKL.
Uroczyste podsumowanie projektu
„Tradycja naszym brzmieniem” odbędzie się 25 września w Brzozowie.

Przedszkolaki na komendzie
3

0 czerwca grupa przedszkolaków z Punktu Przedszkolnego z
Zabiela, realizującego projekt „Edukacja dzieci najlepszą inwestycją
w przyszłość” współfinansowanego przez UE w ramach EFS gościła na Komendzie Policji w Kolnie.
Dzieci były pełne wrażeń, kiedy
przemaszerowały przez budynek komendy przyglądając się uśmiechającym się mile policjantom i ich mundurom. Na placu funkcjonariusze zaprezentowali radiowozy i sprzęt policyjny używany w codziennej służbie.
Jakież to były emocje, gdy maluchy
mogły zasiąść za kierownicą radiowozu i przez mikrofon podać komunikat:
„Proszę zatrzymać się – policja!”
W dalszej części spotkania pani
policjantka rozmawiała z dziećmi na temat pracy policjantów i
ich służby potrzebnej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w
różnych
sytuacjach
życiowych.
Następnie funkcjonariuszka po-

ruszyła temat zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji oraz podczas prac w polu. Bardzo uczulała
aby takie maluchy nie brały w nich
udziału, gdyż maszyny rolnicze niosą
wiele zagrożeń i niebezpieczeństw.
Przedszkolaki tradycyjnie ustawiły się do wspólnego zdjęcia i podziękowały za prezentację. Później

powiedziały wiersz o 5 zasadach
przechodzenia przez jezdnię, po
czym parami udały się do przejścia
przez ulicę. Podstawionym busem
pojechały na plac zabaw, gdzie hasały przez przeszło dwie godziny.
Nieco zmęczone ale zadowolone i
pełne wrażeń wróciły do placówki.
		
Elżbieta Sadowska
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Szlakiem usteckich bunkrów
Już drugi miesiąc uczestniczymy w
projekcie „Szlakiem wydarzeń historycznych” realizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” w ramach
Programu Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności „Równać Szanse 2011 – Ogólnopolski Konkurs
Grantowy”. Naszej 25. osobowej
grupie młodzieży do tej pory udało
się już wykonać plakat promujący
projekt i zorganizować w dniach od
12 do 16 lipca 2011 r. wyjazd sportowo – wojskowy do Ustki i Słupska.
stka jest miejscowością nadmorską graniczącą z lasami, w
których do dziś znajdują się liczne
fortyfikacje i umocnienia z czasów
II wojny światowej wchodzące w
skład Wału Pomorskiego. Po usteckich bunkrach oprowadza nas pasjonat historii – Marcin Barnowski
– autor książki „Twierdza Ustka”.
Bateria Bluchera, żelbetonowe działo
bitnie połączone podziemnymi korytarzami ze schronem dalmierza to przykłady niemieckiej linii obrony usytuowanej na przyportowych wydmach.
Na obrzeżach Ustki, w Lędowie,
znajdują się jednostki i szkoły wojskowe. W Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej wprowadzeni jesteśmy w rytm „życia żołnierskiego”.
Zbiórka, musztra, formowanie szyku,
to zaledwie przedsmak tego, co nas tu
czeka. Jako zwarty pluton wchodzimy na teren wojskowy. Zwiedzamy
kolejne bazy szkoleniowe: cykl elek-

U

Więcej zdjęć z wycieczki na www.biblioteki.gminakolno.pl

tromechaniczny, łączności, nawigacji, broni morskiej wraz z pokazem
armaty, odzieży L1 i masek MP – 5.
Supernowoczesny sprzęt robi wrażenie. Chłopcy chcą wszystkiego dotknąć i wypróbować, dziewczyny zaś
nie mogą oderwać oczu od przystojnych i elokwentnych mundurowych.
Ugoszczeni i obdarowani gadżetami
militarnymi udajemy się do Klubu
Strzeleckiego „Gryf Słupski”. Pod
okiem trenerek strzelamy z karabinka
pneumatycznego do tarczy. Super zabawa. Jedni trafiają do tarczy, innym
kule jakoś dziwnie uciekają w bok.
Aura nam nie sprzyja. Prawie cały
czas siąpi deszcz. Dzięki temu programowe podstawy survivalu realizujemy
w 100 %. Na chwilę wpadamy też do
kina na film o tematyce historyczno
– marynistycznej. Korzystając z przebłysków słońca biegamy nad morze.

Bałtyk niektórzy widzą po raz pierwszy. Ta nieograniczona niczym przestrzeń błękitnego nieba, niezmierzona
toń wody, blask słońca wpadający do
morza robią wrażenie. Jedni błogo
wylegują się na plaży, inni udają się
na spacer, by obejrzeć klifowy brzeg
morza. Tylko nieliczni śmiałkowie
odważają się wskoczyć do lodowatej
wody. Dla spragnionych mocnych
wrażeń dodatkowa atrakcja – rejs
kutrem po Bałtyku, dla mniej odważnych – buszowanie po promenadzie.
Jako zintegrowana grupa wracamy do
domu. Chociaż to wakacje, w sierpniu
czekają nas warsztaty historyczne oraz
warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i przeprowadzania negocjacji.
Zespół redakcyjny: Łukasz Cudnik, Magda
Kordal, Marcin Olszewski, Anna Podsiad,
Monika Podsiad, Patryk Remiszewski, Aneta Sielawa

Artyści scen operowych w kościele
W

fot. arch. Starostwo Powiatowe w Kolnie

ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu MUZYCZNE
DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 2011
w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu gm. Kolno zabrzmiała
muzyka. W trakcie koncertu „Z ODGŁOSEM WDZIĘCZNYCH PIENI”
zaprezentowano pieśni religijne, arie
operowe i operetkowe, duety operowe
i operetkowe oraz pieśni popularne.
Organizatorem koncertów jest ks.
proboszcz
Stanisław
Śliwowski. Koncert tradycyjne wspierał finansowo Powiat Kolneński.
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Noc Świętojańska w Koźle
Finałem projektu „Noc Świętojańska w Koźle” realizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Kolnie z siedzibą w Czerwonem
było przedstawienie obrzędu Nocy
Świętojańskiej nad rzeką Pisą w
Koźle. Uczestnikami projektu dofinansowanego z Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności byli czytelnicy z biblioteki.

leśnictwo Nowogród, które rzucały
wysoki słup ognia oświetlając wodę i
płynące nią wianki. Nie zabrakło też
śmiałków, którzy ochoczo skakali do
wody, by wyłowić wianek i oddać go
wybrance. Nad bezpieczeństwem pływających czuwali ratownicy z WOPR.
Obchodom Nocy Świętojańskiej
towarzyszył Jarmark Świętojański
przygotowany przez KGW z Borko-

I

mprezę rozpoczęła Msza
św. w kościele pw Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle. Następnie
barwny korowód zespołów,
gości, mieszkańców oraz
młodzieży przeniósł się nad
rzekę Pisę, gdzie po otwarciu całości przez pana Wójta
gminy Kolno Tadeusza Klamę rozpoczęła się impreza.
Obrzęd świętojański
rozpoczął się o zmierzchu,
przed godziną 22:00, dziewczęta i chłopcy przebrani w
białe stroje, przy palącym
się ognisku pokazali efekt
swojej półrocznej pracy. A był on naprawdę imponujący, niezwykłą atmosferę tworzyły prasłowiańska muzyka,
śpiew i taniec wokół palącego się ogniska. Oprawę muzyczną przygotował
zespół ludowy Czerwieniacy. Dalej,
wzdłuż rzeki Pisy paliły się wbite żywiczne pale, podarowane przez Nad-

wa, Czerwonego, Lachowa i Zabiela,
było również stoisko Stowarzyszenia
Klubu Seniora w Samulach z sąsiedniej gminy Turośl. Swoje stoisko z jadłem wystawił także Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Kozioł. Przybywający goście mogli więc skosztować
potraw regionalnych. Ciekawym ak-

centem imprezy była wystawa zdjęć
z okolic Kozła przygotowana przez
pana Sylwestra Nicewicza pt.: „Fauna i flora Gminy Kolno”. Przed występem uczestników projektu, na scenie prezentowały się zespoły gminne
grupa teatralna z Gimnazjum w Glinkach, Zabielacy, Felis, Lachowiacy,
były też zespoły zaproszone Klub
Seniora z Kolna, zespół Maki, Romix
2, Amanti. Dzieci
zabawiało
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
z Białegostoku.
W trakcie imprezy
odbył
się konkurs na
najpiękniejszy
wianek nagrody zwycięzcom
wręczył
Wójt
gminy Kolno.
W
przygotowania
imprezy włączyli
się mieszkańcy Kozła wraz z Sołtysem, członkowie Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja”, OSP, KGW, Kluby
Seniora,
Nadleśnictwo
Nowogród, za co im bardzo dziękujemy.
Teresa Zajk
więcej na www.biblioteki.gminakolno.pl

Wycieczka w nagrodę

C

zytelników z Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kolnie przygotowujących obrzęd Nocy Świętojańskiej
spotkała miła niespodzianka. 21 lipca
wyjechali oni na wycieczkę do Par-

ku Wodnego „Tropikana” w Mikołajkach, a w drodze powrotnej wyruszyli
w rejs statkiem po jeziorze Nidzkim.
Po powrocie z rejsu dzieci zjadły obiad w restauracji Tawerna w

Rucianem Nida.
Pomimo ciągle
zmieniającej się pogody w lipcu,
wyjazd był udany, natrafiliśmy bowiem na słoneczny, upalny dzień.
Wyjazd stanowił formę nagrody
dla najbardziej aktywnych uczestników Nocy Świętojańskiej w Koźle.
Zorganizowanie wycieczki było
możliwe dzięki sponsorom i wsparciu finansowym pana Wójta Tadeusza Klamy ze środków Gminnego
Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Sprawne dotarcie
uczestników na miejsce zapewnił dyrektor ZOPO Józef Wiśniewski.
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Biwak dla czytelników biblioteki

lipcu, pomimo kapryśnej pogody, Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem zorganizowała dla swoich
czytelników z Dyskusyjnego Klubu
Książki biwak w harcówce w Koźle.
Dwunastoosobowa grupa uczestników przybyła do Kozła w poniedziałek 18 lipca 2011 r. o godz. 12.00. Po
rozłożeniu namiotów i rozlokowaniu
się w nich, dzieci czekało wiele atrak-

W

cji zaplanowanych przez harcerzy.
Wszyscy mieli możliwość zaczerpnięcia świeżego, pachnącego żywicą
powietrza. Jednak samo powietrze
to za mało dla naszej ruchliwej grupy. Dlatego też nasi podopieczni,
aby wyładować nadmiar rozpierającej ich energii uczestniczyli w wielu
zajęciach sportowych. Grupa została podzielona przez harcerzy na trzy
drużyny. Zadaniem każdej było wy-

myślenie sobie nazwy, oraz dążenie
do zajęcia jak najwyższego miejsca
na podium. Uczestnicy mieli okazję
pograć w siatkówkę, strzelać z łuku, a
także brać udział w różnych konkurencjach. Wśród dzieci największą furorę
zrobiła konkurencja ze skrzynkami.
W przerwach między wspólnymi zajęciami, dzieci włączyły się w
przygotowanie posiłków. Po kolacji,
harcerze rozpalili ognisko, wspólnie
piekliśmy kiełbaski a przy akompaniamencie gitary daleko w las rozchodził się głośny śpiew. Dodatkowych
emocji dostarczyła poranna burza,
która nadeszła niespodziewanie ostatniego dnia pobytu. Cała grupa udała
się wówczas do budynku harcówki, by schronić się przed deszczem.
20 lipca ok. godz. 14.00 wypoczęci i pełni energii wróciliśmy
do domów. Następnego dnia spotkaliśmy się w bibliotece by powspominać mile spędzony czas.
Ewelina Gardocka
(stażystka)

Wakacyjna Przygoda
P
od takim hasłem odbył się III
Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki w Szkole Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie pod patronatem Wójta Gminy Kolno.
Do zmagań o najlepsze miejsca przystąpili reprezentanci większości szkół
z terenu naszej gminy. Okazało się, że
konkurs stoi na coraz wyższym poziomie. Uczniowie pod okiem opiekunów przyjeżdżają coraz lepiej przygotowani. W grę wchodzi nie tylko sam
wokal , ale również oprawa sceniczna.
Po bardzo szybkich i zgodnych
obradach Jury, za najlepsze wykonania zostali nagrodzeni uczniowie:
-w kat. Oddział Przedszkolny:
- wyróżnienie - Wiktoria Salachowska – SP Lachowo
- I miejsce - Katarzyna Kosk
duet Dominika Filipkowska – SP
Lachowo
- II miejsce - Bartosz Czarnecki SP Wykowo
-w kat. klas I-III		
- I miejsce - Julia Filipkowska - SP
Filipki Duże
- I miejsce - Marlena Chodnik - SP

Wykowo
- II miejsce- Katarzyna Górska - SP
Lachowo
- w kat. klas IV-VI
		
- I miejsce - Gabriela Łazarczyk SP Wykowo
- II miejsce - Natalia Banach - SP
Borkowo
- III miejsce - Natalia Filipkowska
- SP Lachowo
-w kat. klas gimnazjalnych

- I miejsce - Karolina Wilczek G.Glinki
- II miejsce - Natalia Dworakowska
- G.Glinki
W imieniu wszystkich uczestników i
własnym składam serdeczne podziękowania na ręce Pana Wójta za wsparcie
naszego konkursu i wspaniałe nagrody.
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Rocznica wielkiej, ale mało znanej bitwy cz.2
Po zmaganiach w latach 1648 i 1649
nadszedł rok 1650. W roku tym jak
czytamy z Pamiętnika Łosia, towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego
wojewody krakowskiego „Żadnej
wojny nie było”. W listopadzie tego
roku zwołano sejm, który w wigilię
24 grudnia roku pańskiego 1650 po
długich naradach i debatach, zadecydował o liczbie wojska obojga narodów: „wyznaczono w Koronie 36
000, w Księstwie Litewskim 15 000”.
zeczypospolita, jak i Kozaczyzna szykowały się do nieuchronnego starcia. Obie strony zbierały
swoje wojska. Atmosfera przygotowań wojennych opanowała cały kraj
i wszystkie warstwy społeczne. Król
Jan Kazimierz Waza już 5 stycznia
1651 roku wydał pierwsze i drugie
wici wzywające szlachtę do gotowości wymarszu na pospolite ruszenie. Odbiły się one dosyć głośnym
echem na sejmikach relacyjnych, ale
przygotowania wojenne szły opornie.
Społeczeństwo szlacheckie, być
może w słowach aprobowało politykę wojny, w czynach wyglądało to
inaczej. Mieszczaństwo samo i z polecenia królewskiego troszczyło się o
bezpieczeństwo miast. Chłopi wykorzystując okres pospolitego ruszenia
coraz żywiej występowali przeciw
szlachcie. Wojsko koronne osiągnęło
w pierwszym kwartale 1651 roku stan
liczebny wynoszący 33 144 konie i
porcje. Atmosfera jednak panująca w
wojsku nie była zbyt dobra, a powodem tego był fatalny stan zaopatrzenia.
Tymczasem przygotowania wojenne
weszły w decydującą fazę. Z Krymu
ruszyła orda, z Oczakowa nadchodziły
wieści o pojawieniu się oddziałów tatarskich idących z Budziaku na pomoc
Chmielnickiemu. W połowie kwietnia
1651 roku wyruszył z Warszawy do
Lublina na czele chorągwi dworzańskiej i gwardii król Jan Kazimierz.
Przed wyjazdem, w poniedziałek
wielkanocny 10 kwietnia 1651 roku,
nuncjusz papieski Giovanni di Torres
wręczył królowi w kościele św. Jana
poświęcony miecz i szyszak z błogosławieństwem papieskim, a także
kopię obrazu z Faenzy N.M.P. Łaskawej. Papież w przekazanym kró-

R

lowi liście nazwał go obrońcą wiary
katolickiej i i królem sarmackim.
Miejscem koncentracji sił polskich
był obóz pod Sokalem nad Bugiem,
gdzie ściągały siły z całej Rzeczypospolitej. Całe wojsko liczące 33
594 szabel i muszkietów żołnierzy zaciężnych i około 30 000 pospolitego ruszenia ruszyło rano 15
czerwca 1651 roku „w samą oktawę Bożego Ciała” pod Beresteczko.
Dwa dni wychodziły oddziały i tabory z obozu, a ośmiomilową przestrzeń między Sokalem a Beresteczkiem, którą w ostatecznym razie forsownym marszem jednego dnia można było przebyć, szło wojsko królewskie pięć dni. Dnia 19 czerwca stanęła
Bitwa o Beresteczko 1651 r. źródło Wikipedia

armia królewska pod Beresteczkiem,
gdzie wytyczono obóz. Przed obozem
rozciągało się długie i nieprzejrzane
pole, miejsce wydawało się dogodne dla stoczenia bitwy. Chmielnicki
natomiast chciał zaskoczyć wojsko
królewskie, tą samą metodą co pod
Żółtymi Wodami i Korsuniem. Król
jednak się o tym dowiedział i zdecydował przyjąć bitwę na polach beresteckich., według rady Czarnieckiego.
O świcie 29 czerwca ruszyła cała
jazda królewska w pole. Ustawiono
ją w znacznej odległości od okopów,
podczas gdy reszta wojska stała gotowa w obozie. Nad ranem pojawiły się
oddziały tatarskie, a o jedenastej nieprzyjaciel uderzył większymi siłami.
Rozpoczęły się jak zazwyczaj harce
przed bitwą. Ze wszystkich stron paliły się na kilkumilowej przestrzeni
kościoły, dwory, wsie. Miało to na
celu przestraszyć oddziały polskie.
Stutysięczna orda, cała jazda kozacka rozlała się po równinie; pola i lasy
pokryły się wojskiem nieprzyjacielskim. Przeraźliwy okrzyk Ałłach! Ałłach! wstrząsnął powietrzem, ziemia
zadrżała pod kopytami 100 000 koni.
Rozpoczęła się bitwa, która trwała do

drugiej po południu, po czym orda odeszła zadawszy Polakom ciężkie straty.
Nadszedł kolejny dzień zmagań –
30 czerwca 1651 roku – jak możemy
przeczytać w pamiętnikach Radziwiłła „pamiętny dzień, w którym los religii katolickiej, Rzeczypospolitej, króla i żeby prawdę powiedzieć, całego
chrześcijaństwa zawisł od beresteckich pól”. Aż do godziny trzeciej po
południu stały oba wojska nieczynne.
Radzono aby bitwę odłożyć do dnia
następnego, ale król się nie zgodził.
Nagle zagrzmiały trąby i bębny.
Pierwszy ruszył z rozkazu króla z gołą
szablą w ręku, bez zbroi, bez czapki
na głowie książę Jeremi Wiśniowiecki na czele osiemnastu chorągwi. Wicher niósł przed nimi tumany piasku
nieprzyjaciołom w oczy, słonce biło w
nich promieniami. Na pomoc Jaremie
ruszyły inne oddziały polskie. Szlachta walczyła z wielką zaciekłością.
O godzinie ósmej ze wzgórza
na pole bitwy zaczął opuszczać
się tabor kozacki. Okazało się, że
Chmielnicki przygotował w pobliskim lesie zasadzkę, ale dowódcy polscy w porę odkryli ten plan
i szybko zaczęto kierować wszystkie wojska na wierzchołek wzgórza skąd posuwał się kozacki tabor.
Król osobiście kierował natarciem. Wojsko polskie szło naprzód,
armaty biły coraz częściej i celniej.
Jedna z kul trafiła Tatara będącego tuż przy chanie. Ów Tatar padł
wśród okrzyku przerażenia, a cała
orda zaczęła uciekać z pola walki,
porwawszy ze sobą Chmielnickiego.
Kozacki tabor zaczął się fortyfikować i rósł w potężne wały pod dowództwem Bohuna pułkownika bacławskiego. Dopiero 10 lipca udało
się polskim oddziałom zdobyć obóz.
Wielkie zwycięstwo pod Beresteczkiem przez stronę polską nie zostało
wykorzystane, szlachta rozjechała
się do domów, król wrócił do Warszawy, a na Ukrainę ruszyły wojska
zaciężne pod wodzą hetmana Potockiego. Zaprzepaszczona została
szansa na szybkie zakończenie wojny
domowej wyniszczającej obie strony.
Jacek Bagiński

Źródła: L.Kubala,Bitwa pod Beresteczkiem;A.S.Radziwiłł,Pamiętnik o dziejach w Polsce;T.
Wasilewski,Ostatni Waza na polskim tronie;A.Kersten,Stefan
Czarniecki
1599-1665;J.
Wimmer,Wojsko polskie w II poł. XVII wieku.
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miesiący lipcu rozpoczęła się
Gminna Liga Piłki Nożnej. Do
rywalizacji przystąpiło dziewięć drużyn, które zostały podzielone na grupy:
Grupa I
LZS Bialiki
LZS Borkowo
LZS Gromadzyn
Grupa II
LZS Czerwone
LZS Kozioł

W

LZS Lachowo
Grupa III
LZS Czernice
LZS Zabiele
LZS Janowo
Przez trzy kolejne nieziele zawodnicy zmagali się o wyjście z grupy.
Mecze rozgrywały się na boiskach
LZS Borkowo i LZS Kozioł.
21 sierpnia 2011 odbył się finał
Gminnej Ligi. Do finału przystąpiły

Turniej Siatkówki Plażowej
N

a przełomie czerwca i lipca rozegrano na boisku przy Parafii
Chrystusa Króla Wszechświata w
Kolnie Otwarty Turniej Siatkówki
Plażowej. Zgłosiło się 40-tu zawodników. Oprócz drużyn z Kolna w turnieju wzięli też udział uczniowie z ZSS
w Zabielu pod opieką P. Agnieszki
Chutkowskiej. W kategorii kobiet
wzięło też udział 6 absolwentek naszego gimnazjum. Mecze rozgrywano
w pięciu kategoriach. 25 i 28 czerwca. Finały odbyły się 30 czerwca
i 02 lipca, były bardzo zacięte i na
wysokim poziomie. Wszyscy otrzymali wspaniałe puchary, a zwycięscy
również zegarki. A oto najlepsze pary:
Dziewczęta do lat 12-tu:
I – Lidia Ruchała, Magda Miłosek –
Kolimagi, Zabiele Zak.
II – Sylwia Pijanowska, Natalia Ruchała – Zabiele, Zabiele Zak.
III –Ewa Zadroga , Weronika Serowik - Kolno
Dziewczęta do lat 18-tu:
I Joanna Grabowska, Katarzyna Wi-

lińska - Kolno
II Marta Terepka, Angelika Cwalina
– Borkowo
III Patrycja Sekścińska, Magda Cwalina – Zabiele, Łosewo

IV Joanna Sekścińska, Ewelina Kordal – Zabiele Zak., Janowo
Kobiety:
I - Agnieszka Chutkowska, Beata
Obrycka – Kolno, Łosewo
II - Monika Trzcinka, Beata Siwik –
Borkowo, Kąty
III - Paula Rogińska, Aleksandra Jastrzębska - Zabiele, Kolno
IV - Katarzyna i Beata Arnista -

cztery drużyny tj.: Gromadzyn, Janowo, Kozioł, Lachowo.
Zwycięzcą Gminnej Ligi Piłki Nożnej w 2011 roku został LZS Janowo,
II miejsce zajął LZS Kozioł, III LZS
Gromadzyn, IV - LZS Lachowo.
Finał Gminnej Ligi swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kolno Tadeusz Klama, Radny Gminy
Kolno Sławomir Cudnik. Zwycięskim drużynom wręczono puchary.

Czerwone
Chłopcy do lat 18-tu:
I - Piotr Wróblewski i Piotr Wołczyński - Kolno
II - Adam Truszkowski i Przemysław
Trzciński - Kolno
III - Mariusz Kuliś i Mateusz Rejka –
Zabiele Zak.
IV - Mateusz Karwowski i Paweł
Seksciński – Zabiele Zak., Zabiele
Mężczyźni
I - Piotr Romatowski, Tomasz Kotlewski - Kolno
II - Mateusz Żochowski, Igor Stachelek, - Kolno
Za najlepszą siatkarkę została uznana Agnieszka Chutkowska, a siatkarza: Piotr Romatowski, puchary
dla nich ufundował Pan Zbigniew
Kossowski z „Dako” w Kolnie.
Wszyscy uczestnicy składają podziękowania dla Ks. Andrzeja, za
bardzo dobrze zorganizowaną imprezę, wspaniała zabawę oraz możliwość aktywnego spędzenia wakacji.
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Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1,
oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.
zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
od dnia 05.09.2011 r. do dnia 26.09.2011 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej na terenie wsi Truszki Patory, stanowiącej własność
Gminy Kolno. Niniejszy wykaz zamieszczono również
na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.
pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Truszki Patory.
				
Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama

Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20
od dnia 01.09.2011 r. do dnia 21.09.2011 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych
do oddania w dzierżawę. Niniejszy wykaz zamieszczono
również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń u właściwych sołtysów.
Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama

ZARZĄDZENIE NR 47/11
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 22 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) w związku z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011 r. Nr 111, poz. 652) zarządza się, co następuje:
§ 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w szkołach mających siedzibę na terenie Gminy Kolno ustalam do
dnia 12 września 2011 r.
§ 2. Realizację zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół mających siedzibę na terenie Gminy Kolno.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
									
Wójt Gminy Kolno
mgr inż. Tadeusz Klama

ZAPROSZENIE
7 GMIN W JEDNEJ KRAINIE
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