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Grażyna i Krzysztof Filipkowscy z
miejscowości Kiełcze Kopki w naszej
gminie znaleźli się w wojewódzkim finale Konkursu Podlaska Agroliga 2012.
W finale, który odbył się 5 lipca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku naszym gospodarzom sukcesu gratulował wójt Tadeusz Klama.
tytuł Mistrza Agroligi walczyło 9 gospodarstw i 6 firm z województwa.
Jak podkreślają organizatorzy konkursu
„uczestnicy tegorocznego konkursu prezentują bardzo wysoki poziom. O tytuł
Mistrza ubiegają się gospodarstwa i firmy
z zamkniętymi inwestycjami, zadbane i
estetyczne, takie, których efekty produkcyjne, stosowane technologie i wyniki wyróżniają się w skali województwa i kraju”.
Zdaniem komisji konkursowej pod
przewodnictwem Marka Skarżyńskiego,
zastępcy dyrektora PODR na tytuł Mi-

O

fot. z arch. PODR

strza Agroligi zapracowali w tym roku
państwo Gertruda i Krzysztof Szmurło z
miejscowości Popławy w gminie Brańsk
i to oni będą reprezentować województwo
podlaskie na krajowym etapie konkursu.
Za najlepszą firmę komisja konkursowa uznała działające w branży zielarskiej oraz zdrowej żywności „Dary
Natury” Mirosława Angielczyka z miejscowości Koryciny w gminie Grodzisk.
Agroliga to największy i najbardziej
prestiżowy konkurs dla rolników w kraju, a zdobycie tytułu laureata na etapie wojewódzkim to duże osiągnięcie.
Wszyscy gospodarze, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
Podlaskiej Agroligi otrzymali nagrody.
Państwu Filipkowskim pamiątkowy
grawerton wręczył Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno. Gratulował sukcesu i dziękował, za godne reprezentowanie naszej
gminy w tak prestiżowym konkursie.
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Wójt z absolutorium, sołtysi z upominkami
W czwartek 28 czerwca radni gminy
Kolno jednogłośnie podjęli uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi Tadeuszowi Klamie z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok. Wcześniej radni zapoznali się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za ub. rok
oraz z opinią Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium.
rzed głosowaniem wójt Tadeusz
Klama przedstawił zebranym
w formie multimedialnej prezentacji najważniejsze dokonania inwetycyjne z roku 2011. Po głosowaniach kwiaty i gratulacje w imieniu
radnych oraz pracowników Urzędu
Gminy Kolno wręczyli wójtowi pani
Danuta Siwik, sekretarz gminy, Wojciech Jermacz, przewodniczący rady
gminy Kolno oraz Andrzej Jarzyło,
kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w UG Kolno.
W porządku obrad tej sesji znalazły
się również punkty dotyczące podjęcia uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2012 - 2015 wraz z
prognozą długu i spłat zobowiązań na
lata 2012 - 2024, i w sprawie zmian
w budżecie Gminy Kolno na 2012
rok oraz podjęcie uchwały zmienia-

P

jącej uchwałę w sprawie utworzenia
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie i nadania mu statutu.
Na zakończenie sesji przewodniczący rady Wojciech Jermacz wraz z
wójtem Tadeuszem Klamą wręczyli
sołtysom z naszej gminy podziękowania i upominki od partnerskiej gminy
Lubień. Przedstawiciele gminy z Małopolski, którzy przybyli do nas z partnerską wizytą na każdym kroku podkreślali, że są wdzięczni „Za bezinte-

resowną życzliwość, ofiarność i pomoc w zbieraniu środków na usuwanie
skutków powodzi w gminie Lubień”.
Dyplomy i regionalne upominki:
góralskie chusty dla pań oraz góralskie kapelusze dla panów spodobały się naszym sołtysom dlatego
też wszyscy chętnie zgodzili się
na pamiątkowe zdjęcie (zdj. niżej).
Na zdjęciu u góry wójt Tadeusz Klama odbiera gratulacje za otrzymanie absolutorium.
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Wyjątkowe wyróżnienie dla Biblioteki
Teresa Zajk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem 19 czerwca odebrała wyróżnienie przyznane
bibliotece w V edycji Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za
lokalne inicjatywy kulturalne.
To duży sukces, bo na konkurs wpłynęło 156 zgłoszeń.
Podsumowanie konkursu odbyło się w trakcie konferencji
„Kultura – integracja społeczna – rozwój” w Warszawie.
agrody przyznawała kapituła, której przewodniczył
były senator Jerzy Regulski. W
jej skład weszli m.in. Krzysztof
Dudek - dyrektor Narodowego
Centrum Kultury i Sławomir Ratajski - sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Nagrodę za najlepsze inicjatywy kulturalne, jakie wydarzyły
się w Polsce w latach 2010-2011 można było zdobyć w jednej z czterech
kategorii. - jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje
kultury (biblioteki, domy kultury itp.),
organizacje pozarządowe lub grupy

N

obywateli oraz osoby indywidualne.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno do tej prestiżowej nagrody zgłosił projekt realizowany przez Bibliotekę „Wyrusz z nami w Puszczę”. Inicjatywa zyskała uznanie w

oczach wybitnego grona jurorów.
W kategorii samorządowe instytucje kultury nagrodę zdobyła Krośnieńska Biblioteka
Publiczna w Krośnie za projekt
„Centrum Multimedialne KBP w
przestrzeni lokalnej”. W kategorii
jednostki samorządowe nagrodę
przyznano Gminie Stronie Śląskie za projekt „Powstanie Centrum Edukacji, turystyki i kultury
w dawnym budynku stacji PKP”,
w kategorii organizacje pozarządowe lub grupy obywateli nagroda przypadła Fundacji Kultura
Enter za projekt „Wolontariusz
Kultury” a w kategorii osoby indywidualne – Magdalenie Kowalskiej za projekt „Ogrody Sztuk,
Festiwal ulicy oraz Michałowi
Wylaź za projekt „ Multimedialna Izba Tradycji w Grabowie”.
W trakcie konferencji, poza
wręczeniem nagród i wyróżnień, oraz poza interesującymi
wykładami został zaprezentowany ogólnopolski portal prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury - www.platformakultury.pl. na
którym znalazły się najciekawsze
projekty zgłoszone do konkursu.

Na zdj. Teresa Zajk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z innymi przedstawicielami samorządowych instytucji kultury
oraz z prof. Jerzym Regulskim, Maciejem Leśnym - Prezesem Rady Nadzorczej BRE Banku i sędzią Jerzym Stępniem.
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Szkoła w Borkowie w elitarnym gronie
Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie po raz
kolejny udowodniła, że kształcenie
w małej wiejskiej placówce może
być atrakcyjne i bardzo efektywne. Z nieukrywana radością wszyscy przyjęli wyniki tegorocznego
sprawdzianu szóstoklasisty. Radość jest tym większa, że grono
ekspertów określiło go jako trudny.

3

. kwietnia br. szkoła należała do
szóstoklasistów. Podzieleni na 2
grupy, pod czujnym okiem kilkuosobowych komisji rozwiązywali zadania, które Centralna Komisja Egzaminacyjna dostarczyła do wszystkich
szkół w kraju. Jednakowe zadania,
punktualnie o godzinie 9.00 otworzyli wszyscy piszący z całej Polski.
W województwie podlaskim
sprawdzian przeprowadzany był
w 422 szkołach. Anonimowe testy
sprawdzane były przez niezależnych
egzaminatorów „gdzieś w Polsce”.
Wstępne wyniki województwa podlaskiego opublikowano na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Łomży. Wówczas to okazało się, że
szkoła z Borkowa plasuje się w elitarnym gronie 4% szkół z całej Polski,
które osiągnęły wynik najwyższy.
Sposobem odwzorowania osiągnięć

uzyskiwanych przez uczniów jest 9-cio
stopniowa skala staninowa, w której 1
oznacza wynik najniższy, 5- średni a
9 – najwyższy. Szkoła z Borkowa z
wynikiem 28,14 mieści się właśnie
w tym najwyższym przedziale – 9.
W naszym województwie tylko
16 szkół może szczycić się takim
osiągnięciem. Wśród nich oczywiście znajdują się szkoły prowadzone przez samorząd terytorialny (jak
szkoła z Borkowa) ale też szkoły spo-

łeczne i prywatne z wielkich miast.
Jeśli pokusić się o wyłączenie z
tego zestawienia 7 szkół prywatnych
z Białegostoku, to z dumą możemy
powiedzieć, że szkoła z naszej gminy
jest wśród 9 w województwie podlaskim, które osiągnęły tak wysoki
wynik na sprawdzianie zewnętrznym.
Na zdjęciu pan dyrektor Dariusz
Przestrzelski w trakcie uroczystości
zakończenia roku szkolnego. Wszystkim życzymy udanych wakacji!

Wyremontowany fragment drogi
W

ładze Gminy Kolno z wójtem Tadeuszem Klamą i radnymi Janem Pieklikiem i Markiem
Bazydło z Zabiela na czele od kilku lat zabiegali o to, by poprawić
bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej przechodzącej przez tą
miejscowość. Szczególnie istotny
był odcinek drogi, którym mieszkańcy Zabiela chodzą na cmentarz.
Udało się. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zdecydował o remoncie.
Teraz droga zyskała nową nawierzchnię, a co najważniejsze, rownież wyasfaltowane pobocze, którym bezpieczniej będzie można się poruszać.
Kierowcy powinni uważać, bo na
tym odcinku drogi wciąż obowiązuje
zakaz wyprzedzania i ograniczenie
prędkości do 40 km/h.
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Misje w Parafii NSJ w Łosewie
Misje Parafialne w Parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie odbyły
się w dniach 14-17 czerwca. W piątek przy kapliczce w Gietkach odbyła się
Msza św. i Droga Krzyżowa z Krzyżem Misyjnym
z Gietek do Kościoła w
Łosewie. Wysoki na 7,5
metra Krzyż własnoręcznie wykonał radny Jan
Dymek, przy współudziale
sołtysa Jerzego Kołdysa.
sza św. odprawiona
przez ks. Andrzeja
Matela przy kapliczce w
Gietkach zgromadziła wielu parafian. Niektórzy, by
tylko móc w niej uczestniczyć, przyjechali autokarem. W kazaniu ksiądz
mówił m.in. o Michale Sopoćko, polskim duchownym katolickim z Białegostoku. Spowiednik św. siostry Faustyny Kowalskiej,
założyciel Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego, błogosławiony Kościoła katolickiego, był wyjątkowym człowiekiem o czym pięknie

M

opowiadał ksiądz Andrzej Matel.
Na zakończenie proboszcz Parafii
w Łosewie ks. Andrzej Stypułkowski
podziękował za zorganizowanie Mszy

oraz za udział w niej i zachęcał do uczestniczenia
w kolejnych dniach Misji.
Po niezwykłej Mszy
św. przy kapliczce w
Gietkach kilku mężczyzn dźwignęło ogromny modrzewiowy Krzyż,
by ruszyć z nim w Drogę Krzyżową. Wierni
wspólnie przeszli 6 kilometrów. Niosący Krzyż
zmieniali się co jakiś
czas. Po kilku godzinach,
już nocą, wszyscy dotarli
do Kościoła w Łosewie.
W sobotę w tutejszej Parafii odbyła się
Msza św. w trakcie której małżonkowie mogli odnowić śluby, a o
godz. 15.00 odbyła się
Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św.
W niedzielę w Parafii w Łosewie odbył się
Odpust
Najświętszego Serca Jezusowego
i wizytacja ks. Bp. Janusza
Stepnowskiego.
Po Mszy św. Krzyż Misyjny ustawiono przed Kościołem,
będzie pamiątką Misji Parafialnych.

Kościół w Lachowie coraz piękniejszy
P

arafię pw. Zwiastowania NMP w
Lachowie erygowano przed 1429 r.
Budowę, obecnego kościoła pw. Zwiastowania NMP ukończono w 1878 r.
Kościół zbudowany był staraniem ks.
Wojciecha Pogorzelskiego w stylu neogotyckim z kamienia polnego i cegły.
Dzięki staraniom obecnego proboszcza ks. Krzysztofa Malinowskiego Kościół nabiera wyjątkowego
blasku. Wiele prac remontowych już
wykonano. Obecnie trwa malowanie
wnętrza Kościoła. Warto samemu się
przekonać jak wyjątkowe są to malowidła. Perfekcyjna praca jednego
człowieka daje taki efekt, że patrząc
nie mamy pewności czy zmieniła się
bryła Kościoła, czy to tylko namalowany element daje takie złudzenie.
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Wizyta przedstawicieli z partnerskiej gminy
Z kilkudniową wizytą przybyli do nas przedstawiciele partnerskiej gminy Lubień w Małopolsce. Delegacji towarzyszyli
również przedstawiciele słowackiej Malatiny - zagranicznego partnera gminy Lubień.
ym razem wizyta miała charakter głównie wymiany kulturalnej. Na zaproszenie władz gminy
Kolno przybyli nie tylko przedstawciele władz gminy Lubień, ale
też członkowie kapeli góralskiej,
która wystąpiła na Nocy Świętojańskiej w Koźle. Uczestnicząc w
tej imprezie delegacja z zaprzyjaźnionej gminy miała okazję poznać dorobek artystyczny naszej Na zdj. u góry wymiana pamiątkowych upominków pomiędzy przedstawicielami władz gminy Kolno, Lubień i Malatina, u dołu wizyta na budowie biblioteki w Czerwonem
gminy. Na scenie zaprezentowały
się bowiem wszystkie zespoły i kapele funkcjonujące przy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle.
W trakcie oficjalnego spotkania
Kazimierz Szczepaniec, wójt gminy Lubień podkreślał, że nasze
partnerstwo sprawdziło się już w
najtrudniejszych warunkach, kiedy
to gminę Lubień nawiedziła powódź. Mieszkańcy naszej gminy
okazali wtedy pomoc, za co teraz
była okazja osobiście podziękować.
Ogromne wrażenie na naszych
gościach zrobiła remontowana remiza w Czerwonem, która będzie
siedzibą m.in. Gminnej Biblioteki
Publicznej. W trakcie wizyty goście
odwiedzili też Urząd Gminy Kolno.
Wymiana kulturalna jest kolejnym
etapem realizacji partnerstwa, jakie
obie gminy zawarły w 2009 roku.

T
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wym sołtysem wsi Czerwone - tak zdecydowali uprawnieni do głosowania
mieszkańcy. Wybory nowego sołtysa
odbyły się 27 czerwca i były konieczne, bo z pełnienia tej funkcji zrezygnował poprzedni sołtys Lech Piekarski.

Nowy sołtys w Czerwonem
Dawid Banach (na zdj. u góry)) jest no-

Odznaczenie dla komendanta
Srebrny Krzyż Zasługi - odznaczenie
nadawane przez Prezydenta RP otrzymał Antoni Lewandowski, komendant
M-G Z OSP w Kolnie na Zjeździe Wojewódzkim Z OSP RP w Rajgrodzie 25
maja. Komendant został też wybrany

na członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP w Białymstoku
na II kadencję. Gratulujemy!
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Aż szkoda, że rozpoczynają się wakacje:)
Zazwyczaj sobota kojarzy się z
dniem wolnym od zajęć, ale nie
jest to regułą. Uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w
ostatnie soboty mogą zaliczyć do
atrakcyjnie
przepracowanych.
Pod opieką swoich pedagogów wyruszyli chłonąć wiedzę do stolicy
kraju oraz stolicy województwa.
rogramy obu wycieczek były napięte - zmuszały uczestników
do rannego wstania, bo oba wyjazdy
zaplanowano na godzinę 7.00. Piękna pogoda towarzyszyła nam od rana
podczas obu wyjazdów w ramach
realizowanego w szkole projektu
dofinansowanego ze środków UE .
Wyjazd do Warszawy zapamiętają
wszyscy. W pełnym komforcie dotarliśmy do pierwszego punktu wycieczki: kino 5D. Zróżnicowanie wiekowe
kazało dopasować repertuar. Wszyscy
jednak mogli doświadczyć zupełnie nowych wrażeń w kinie. Obraz i
dźwięk – to oczywiste, ale poruszające się fotele, wiejący wiatr i padający
deszcz – to domena kina pracującego
w pięciu wymiarach. Tylko patrzeć,
jak nasze domowe telewizory (często
pracujące w trzech wymiarach-3D)
zaczną przekazywać również zapachy.
W drodze z nowoczesności do hi-

P

storii zawitaliśmy na lotnisko, gdzie
wśród samolotów przygotowywanych do lotu mogliśmy zaobserwować, jak ważący wiele ton kolos unosi się w powietrze z lekkością ptaka.
Uczniowie odwiedzili także halę
główną, gdzie największą atrakcją
okazały się… ruchome schody. Padały nawet propozycje, by zabrać je
do szkoły, lecz zwyciężyło przyzwyczajenie – zostaniemy przy naszych
historycznych i dobrze znanych.
Pałac w Wilanowie – kolejny etap naszej podróży – wprowadził wszystkich
w nastrój minionych epok. Pod opieką
przewodników przemierzyliśmy pałac
i wiele lat historii. To doskonała lekcja
móc obcować z eksponatami pamiętającymi czasy Jana III Sobieskiego.
Po takiej porcji wiedzy nadszedł czas na posiłek – dobrze
znany i lubiany Happy Meal dodał nam sił na kolejne etapy.
Przed nami kolejne zróżnicowanie: nowoczesność w metrze oraz natura i spokój w ZOO.
Kolejne ruchome schody, elektroniczne bramki wejściowe i podróż metrem
– wszyscy na własnej skórze odczuliśmy szalone tempo towarzyszące życiu w wielkim mieście. Za to ZOO powitało nas spokojem i leniwą kąpielą
pary hipopotamów. Tam życie płynie
we własnym tempie. Zwierzęta nie

znoszą pośpiechu, udziela się to także
zwiedzającym. Znalazł się czas zarówno na zwiedzanie, zakupy pamiątek jak i pyszne lody. Obcowanie ze
zwierzętami było doskonałym zwieńczeniem naszej atrakcyjnej wycieczki.
Z kolei w stolicy naszego województwa – Białymstoku – na powitanie
„wyszły” nam prehistoryczne gady.
Jurajski Park Dinozaurów, wraz z nieprzeciętnym przewodnikiem, zostanie w pamięci każdego uczestnika na
długo. Wiemy to na pewno, gdyż wycieczkę kończył sprawdzian wiedzy –
chyba ostatni w tym roku szkolnym.
Cała grupa test zaliczyła pozytywnie.
W dalszej części wycieczki przekonaliśmy się, że Białystok potrafi bardzo pozytywnie zaskoczyć nawet tych, którzy go znają.
Jedyne w swoim rodzaju Muzeum
Wojska pozwoliło nawet dorosłym
na spełnienie dziecięcych pragnień:
prawdziwy hełm na głowie i karabin
maszynowy w ręce i wracają wspomnienia bohaterów filmu „Czterej
pancerni i pies”. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w lekcji dotyczącej
symboli narodowych oraz konkursie poszukiwania flagi narodowej.
W pałacu Branickich widzieliśmy
zabytkowe pomieszczenia i eksponaty. Przed pałacem spacerowaliśmy po przepięknych ogrodach a
pobliski park zaskoczył wszystkich
niecodziennym
przedstawieniem
w wykonaniu ogromnej fontanny.
Resztę sił zachowaliśmy na szaloną ale bezpieczną zabawę w Fikolandzie. Dwie godziny biegania,
skakania, wspinaczki, gry w piłkę,
kilkupiętrowych labiryntów, szalonych zjeżdżalni i basenów z piłkami
pozostawiły na długo wrażenie mile
i pożytecznie spędzonego czasu.
Raz jeszcze potwierdziliśmy zasadność aplikowania o fundusze
unijne. A jeśli ktoś ma wątpliwości,
to zapraszamy do galerii na naszej
stronie internetowej (janowo.edupage.org) – popatrzcie na radość na
twarzach naszych uczniów. Aż szkoda, że rozpoczynają się wakacje.
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Wójt wręczył nagrody wyjątkowym uczniom

Laureaci Nagrody Wójta Gminy Kolno za 2012 rok wraz z wójtem Tadeuszem Klamą i dyrektorem ZOPO Józefem Wiśniewskim

Cyfrowe aparaty i szklane trofea odebrali z rąk wójta Tadeusza
Klamy i Józefa Wiśniewskiego,
dyrektora ZOPO uczniowie z największymi sukcesami. W tym roku
Nagroda Wójta Gminy Kolno trafiła do 8 uczniów i trzyosobowej drużyny. W uroczystości 21 czerwca
uczestniczyli rodzice i nauczyciele
wyjątkowych uczniów. Wszystkim Wójt gratulował sukcesów.
zkoła Podstawowa w Lachowie
może się w tym roku poszczycić
największymi sukcesami. Uczniowie: Małgorzata Grużewska, Daniel
Cudakiewicz i Julia Truszkowska to

S

Rodzice i nauczyciele nagrodzonych uczniów

laureaci Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego. Tytuł laureata to
najwyższe osiągnięcie w tym konkursie, które zwalnia ucznia ze zdawania sprawdzianu na zakończenie
szkoły podstawowej. Warto podkreślić, że Julia to uczennica V klasy.
Maciej Wszeborowski zdobył tytuł
finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Z tymi uczniami
pracowali nauczyciele pani Monika Bągart i pan Robert Sekściński.
Cztery Nagrody Wójta Gminy
Kolno trafiły do rąk uczniów Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu. Natalia Ałajko, uczennica klasy
VI szkoły podstawowej to laureatka

Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego. Natalia pracowała pod
kierunkiem pani Marii Sosnowskiej.
Gimnazjalistki Natalia Kozłowska
i Natalia Remiszewska to laureatki
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego do którego przygotowywała je pani Wiesława Wiśniewska.
Justyna Bednarska uczennica III
klasy gimnazjum to finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Przygotowywała się do niego
pod okiem pani Anety Zyskowskiej.
Szkoła Podstawowa w Filipkach
Dużych do nagrody Wójta gminy
Kolno wytypowała drużynę w składzie: Sebastian Zduńczyk, Jakub
Mieczkowski i Marcin Sobiewski.
Chłopcy wywalczyli IX miejsce w
wojewódzkim finale ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Musieli wykazać się nie
tylko wiedzą, ale też umiejętnościami
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, czy jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego.Na ten sukces
pracowali pod kierunkiem nauczycielki pani Bożeny Zajączkowskiej.
Po części oficjalnej wszyscy
uczestnicy spotkania przy kawie, herbacie i słodkościach rozmawiali o oświacie i nie tylko.
Uczniom, rodzicom oraz nauczycielom jeszcze raz gratulujemy sukcesów.
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Obrzęd Nocy Świętojańskiej w Koźle
Tegoroczne obchody Nocy Świętojańskiej w Koźle były szczególne nie
tyle ze względu na formę ale bardziej na osoby, które zaangażowały
się w jej przygotowanie.
isząc te słowa myśli moje pędzą
w kierunku Kół Gospodyń zarówno z Czerwonego jak też z Borkowa.
Na te panie zawsze można liczyć, a
przygotowały wyśmienite potrawy,
kto był 17 czerwca w Koźle ten wie
o czym mowa, a kogo nie było niech
teraz żałuje.
Bardzo ważną rolę podczas tegorocznych obchodów mieli harcerze
z drużyn z Kozła i Zabiela, którzy
czuwali nad tym by każdy z zaproszonych gości miał co jeść i nie zasłabł z
powodu braku wody. Bardzo dziękuję
wszystkim harcerzom na czele z drużynowymi Magdą i Asią.
Nie zapominam także o silnej grupie z Wincenty, która pierwszy raz
miała okazję pochwalić się swoimi
dokonaniami, ich własnoręcznie wykonane kolczyki, broszki i inna biżuteria cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród damskiej części
zgromadzonych na Nocy Świętojańskiej osób.
Przed sceną duża grupa osób podziwiała fotografie pana Sylwestra Nicewicza, który przygotował wystawę
zdjęć ukazujących Kozioł i okolice w
odsłonach czterech pór roku. Szczególne wrażenie robiło zdjęcie ukazujące panoramę Kozła.
Dzieci i młodzież, która skupia się
na zajęciach organizowanych w Centrum Kultury przygotowała obrzęd
Nocy Świętojańskiej oraz wianki,
losy, wróżby i wiele innych atrakcji.
Oprawa imprezy nie byłaby tak
atrakcyjna, gdyby nie ogniska i płonące pochodnie przygotowane przez

P

Nadleśnictwo Nowogród. Leśnicy
przygotowali też szereg konkursów z
nagrodami. Na scenie można było podziwiać nasze ciągle rozwijające się
zespoły muzyczne Czerwieniaków,
Zabielanki, Tęczę oraz nowy zespół
młodzieżowy, który nie ma jeszcze
nazwy więc pozwoliłem sobie nazwać
go NO NAME. Zapierający dech w

piersiach pokaz zaprezentowali taekwondziści trenujący przy naszym
centrum.
Wiele innych osób i grup pomagało
w organizacji tegorocznych obchodów, wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam do dalszej współpracy.

Marcin Sekściński
dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle

Współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
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nad Pisą - ogień, woda, taniec, radość

Proboszcz Parafii w Koźle oraz przedstawiciele gmin Lubień, Malatina i Kolno

Stoisko Nadleśnictwa Nowogród cieszyło się dużym zainteresowaniem

Panie z Wincenty prezentowały własnoręcznie wykonaną biżuterię

Pokaz taekwondzistów z naszej gminy

Obrzęd Nocy Świętojańskiej w wykonaniu grupy młodych ludzi
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Ostatni dzwonek
W końcu nadszedł długo oczekiwany
przez uczniów dzień. Po raz ostatni
w tym roku szkolnym (2011/2012) 29
czerwca o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie zabrzmiał dźwięk dzwonka.
Na tę piękną uroczystość licznie przybyli rodzicie uczniów.
akończenie
roku
szkolnego
rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania
hymnu państwowego. Pierwszym
punktem apelu było wręczenie przez

Z

panią dyrektor Ewę Irenę Romatowską najlepszym uczniom świadectw
z czerwonym paskiem i nagrodzenie ich upominkami książkowymi.
Były również dyplomy za stu procentową frekwencję, za czytelnictwo i nagrody rzeczowe dla uczniów
oszczędzających w Szkolnej Kasie
Oszczędności.Za wysokie wyniki
w nauce i godne reprezentowanie
szkoły przez uczennicę klasy szóstej
Patrycję Państwo Irena i Andrzej Koprowscy z rąk pani dyrektor otrzyma-

li podziękowanie i list gratulacyjny.
Na koniec pani dyrektor podziękowała uczniom za trud nauki i życzyła udanych wakacji, a absolwentom
dobrych wyników w gimnazjum.
W imieniu Rady Rodziców zabrała głos pani Bożena Masłowska,
ona także życzyła udanego wypoczynku i nabrania sił do kolejnych
zmagań z obowiązkami szkolnymi.
Miłym i wzruszającym akcentem
uroczystości było pożegnanie pań:
Krystyny Wszeborowskiej i Barbary Kiełczowskiej. Pani dyrektor
Ewa Irena Romatowska podziękowała paniom za trud jaki włożyły
w wychowanie młodego pokolenia.
Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru szkoły rozpoczęła się
część artystyczna, w której uczniowie klasy szóstej przedstawili krótki
program artystyczny - Szkolna ławka. Na koniec klasa piąta pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki życząc im samych sukcesów.
Po zakończeniu akademii uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, którzy wręczyli im świadectwa szkolne, życząc
udanych i bezpiecznych wakacji.

A. Grzymała

Kibicować każdy może - konkurs
W

Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie 25.06.2012r odbyło się uroczyste rozstrzygniecie
konkursu plastycznego pn. „Kibicować każdy może” organizowanego przez kolneńskich policjantów.
Konkurs polegał na zaprezentowaniu przez uczestników prac plastycznych z hasłem promującym kulturalne kibicowanie, pozbawione agresji
przemocy i nałogów. Przedsięwzięcie
miało również za zadanie upowszechnianie idei poszanowania porządku publicznego oraz praw człowieka podczas rozgrywek sportowych.
Konkurs pośrednio promował
dziecięce
uzdolnienia
plastyczne jako sposób spędzania wolnego
czasu oraz alternatywę dla zachowań
społecznie niepożądanych.
Do udziału w konkursie zostały zaproszone szkoły gimnazjalne z terenu powiatu kolneńskiego.

Decyzją komisji konkursowej
wyłoniono najlepsze prace. Przy
ich ocenianiu wzięto pod uwagę
treść hasła promującego kulturalne kibicowanie oraz technikę i sa-

modzielność wykonania plakatu.
Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno.
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Barwna opowieść o Peru - ojczyźnie słońca
Wystawa, której wernisaż odbył się
w restauracji Colnus w Kolnie 10
czerwca to przede wszystkim fotograficzna podróż po inkaskich Andach. Podróż po obyczajach, tradycji i kulturze. Taką właśnie eskapadę przygotował dla przybyłych
ks. Stanisław Śliwowski z Zabiela.

P

oza zaprezentowanymi na wystawie zdjęciami (a trzeba wspomnieć że jest to bardzo mała część
z bogatego zbioru) autor opowiadał
o Peru. Nie była to opowieść o wygodnych i klimatyzowanych hotelach, o słońcu i i szerokich ulicach
Limy. Nie mogła to być taka opowieść gdyż takich miejsc ks. Śliwowski nie zwiedza. Jego interesują
ludzie zamieszkujący odwiedzane
kraje, ich historia, kultura i obyczaje.
Tak więc zamiast poznać smakołyki limeńskich restauracji dowiedzieliśmy się, że w Peru uprawia
się ponad 600 gatunków ziemniaków, a do nich Indianie spożywają potrawki ze świnek morskich.
Usłyszeliśmy opowieść o życiu prostych Inków na niegościnnych zbo-

czach i płaskowyżach And. Najciekawszą jednak była chyba opowieść
o tradycji mieszkańców Peru. O wielkim Święcie Słońca obchodzonym w
tym samym dniu kiedy u nas czcimy
noc Świętojańską. O przenikaniu się
kultur i religii inkaskiej z katolicką.
O szczerości i gościnności Indian.
Ponad godzinna gawęda u wielu
uczestników wernisażu wywołała chęć
bliższego poznania tego odległego
kraju. Zdjęcia przesycone niesamowi-

tymi barwami i bardzo osobistym stosunkiem autora do fotografowanych
obiektów i ludzi sprawiają, iż odnosi
się wrażenie niemal fizycznej bliskości.
Zachęcam do zwiedzania wystawy „Peru – ojczyzna słońca”. Bo
choć już bez gawędy ks. Śliwowskiego to jednak zdjęcia pozostawiają na widzu niezatarte wrażenia.
Wystawa jest czynna codziennie od 10:00 do 20:00 do 15 lipca.
kek

Spektakl profilaktyczny w Gimnazjum
J

ak można uchronić się przed nałogiem i jakie często przyjmujemy
w kontaktach z innymi ludźmi postawy, zaprezentowali uczniowie Gimnazjum w Glinkach
przedstawiając spektakl profilaktyczny, w którym podkreślali wartości abstynenckie oraz zdrowy styl życia.
W programie „ Europa bez
nałogów” prowadząca Monika Alkoholowicz gościła
w swoim studiu znane nam
gwiazdy: Michała Wiśniówkę z ukochaną Anną Śliwowicą, członków zespołu BIG
KAC oraz zespół PIJ. W
przerwach reklamowane były
środki farmaceutyczne wspomagające walkę z nałogiem.
Zespół BIG KAC zaprezentował nam swój najnowszy
hit za co dostał pawiana publiczności. Ze swoim nowym programem
wystąpiły wiodące partie politycz-

ne, m.in. „ Pełna Skrzynka Lecha”
oraz „Ludzie Preferujący Ruch”.
Na dobranoc dla najmłodszych

wyświetlono baśń o Kopciuszku, w
której ukazano kopcącą królewnę i
jej decyzje oraz słabość do przyjmo-

wania substancji uzależniających.
Co roku młodzież naszej szkoły
obchodzi Światowy Dzień bez Papierosa, a od 3 lat wspólnie z Sanepidem w Kolnie
realizuje program „Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”
oraz program „Trzymaj formę” promując zdrowy styl
życia i modę na niepalenie.
W tym roku szkolnym w
konkursie „ Masz tylko jedno życie” organizowanym
przez Sanepid w Kolnie
promującym modę na niepalenie najlepszym talentem
literackim wykazały się Sylwia Reska, Karolina Wilczek oraz Natalia Kotowska.
Uczennicom
serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczniom życzymy wytrwania podczas wakacji bez używek.
		
Iwona Korzep
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Uczniowie na obchodach 9. PSK w Grajewie
23 czerwca br. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu. Członkowie Pocztu Sztandarowego wraz z nauczycielami Jackiem
Bagińskim i Kamilą Rogińską, w
ramach Podlaskiej Rodziny Szkół
Bohaterów Walki o Niepodległość
Rzeczypospolitej, wybrali się do
Grajewa na obchody „Święta Pułkowego 9. PSK” oraz „Święta Patrona ZS Nr 2 w Grajewie”.
roczystości rozpoczęto na placu przy Urzędzie Miasta, a następnie wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta do
Kościoła pw. MBNP, gdzie odprawiono uroczystą mszę świętą. Miejsca pamięci, które mijano po drodze zostały uhonorowane kwiatami.
Dalsze obchody przeniesiono na
teren dawnych koszar 9. PSK w
Grajewie, czyli obecny teren ZS nr
2 im. 9. PSK. Program kolejnych
wydarzeń obejmował Marsz Pułko-

U

wy, Apel Pamięci, Salwę Honorową
oraz wręczenie Statuetek „Przyjaciel
ZS Nr 2 im. 9. PSK”. Część oficjalną zakończyły wystąpienia gości.
Następnie w godzinach 14.30 i

17.00 odbył się Piknik Mundurowy. Goście mogli obejrzeć pokazy
służb mundurowych. Przewidziano
także różnorodne atrakcje dla dzieci.
Kamila Rogińska

Niezapomniany wyjazd na Mazury
2

7 czerwca br. pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
wybrali się na wycieczkę do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
Program wyjazdu obejmował
godzinny rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim, podczas którego wychowankowie podziwiali
niepowtarzalne uroki tamtejszej
przyrody. Następnie wszyscy
udali się do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, gdzie w czasie półtoragodzinnego spaceru
mieli okazję poznać różne gatunki zwierząt. Bardziej oswojone
pozwalały się pogłaskać, a także nakarmić.Ostatnim punktem
wyprawy był zakup pamiątek.
Po tym wycieczkowicze w dobrych nastrojach wrócili do doKatarzyna Kulągowska
mów.
Kamila Rogińska
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Wyjątkowe dni w szkołach
W
Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu na sportowo, a w Szkole Podstawowej w Lachowie teatralnie
- Dzień Rodzica w to wyjątkowy czas
spotkań dzieci, rodziców i nauczycieli.
W Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu taki dzień odbył się 13
czerwca. Uczniowie przygotowali
program artystyczny w którym nie
mogło zabraknąć nawiązań do EURO

2012. Po wsytępach był czas na
wspólną zabawę. Najmłodsi zagrali z
rodzicami w zbijanego, a strasi w piłkę nożną. Tradycyjnie już na uczestników spotkania czekał poczęstunek.
W Szkole Podstawowej w Lachowie Dzień Rodziców odbył się 22
czerwca. Licznie przybyli rodzice
podziwiali występy swoich pociech
siedząc przy stołach z kawą, herbatą

i słodkościami na sali gimnastycznej.
Dzieci były doskonale przygotowane i szczęśliwe, że występują przed
ukochaną publicznością. Te najmłodsze, miały też laurki dla rodziców.
Pomiędzy występami uczniów
poszczególnych
klas
prezentowali się starsi uczniowie z grupy teatralnej „Mali aktorzy”.
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Konkurs recytatorski dla przedszkolaków
3 maja cała grupa dzieci z Punktu Przedszkolnego w Zabielu,
który realizuje Projekt „Edukacja
dzieci najlepszą inwestycją w przyszłość” współfinansowany przez UE,
pojechały do KOKiS-u na Konkurs
Recytatorski dla Przedszkolaków
„O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”
Dwoje dzieci zaprezentowało się w
utworach Tadeusza Rossa. Wiersz pod
tytułem „Czarodziej” recytował Jakub
Korwek, a wiersz pt.”Księżniczka” wykonała Kasia Przytuła. (na zdj. obok)
Mali artyści chociaż nie zdobyli I
miejsca to zaprezentowali się wspaniale (jestem z nich dumna). Mieli okazję
stanąć przed prawdziwym mikrofonem, na scenie przed dużą publicznością, która składała się z wykonawców,
opiekunów i rodziców, a także jury.
Wszystkie dzieci, które recytowały
wiersze zostały nagrodzone dyplomami i książeczkami. Potem stanęły do
pamiątkowego zdjęcia z czuwającą

2

nad całością konkursu Dobrą Wróżką.
Po
emocjach
konkursowych
dzieci spacerkiem pod opieką nauczyciela i dwojga rodziców
przeszły na miejski plac zabaw.
Pogoda dopisała, a więc jeszcze ok. półtorej godziny dzieci

oddawały się zabawom korzystając ze sprzętu, huśtawek, zjeżdżalni, bujaków a także piaskownicy.
Zadowolone, może trochę zmęczone, wróciły do przedszkola, gdzie czekali już rodzice.

S.E.

EURO przedszkolaki w Czerwonem

tmosfera wokół imprezy sportowej Euro 2012 udzieliła
się także przedszkolakom z Punktu Przedszkolnego w Czerwonem.
Z wielkimi emocjami przeżywały każdy mecz reprezentacji polskiej. Za każdym razem ćwiczyły dopingowanie naszej drużynie.
Był to szczególnie ważny czas, aby
zaszczepić w najmłodszych poczucie
przynależności narodowej oraz szacunek dla symboli państwowych. Dzieci
same domagały się, aby malować im
na twarzach kolory biało-czerwonej
flagi. Natomiast słowa „Polska- białoczerwoni” na ustach maluchów wzbudzały niejednokrotnie zarówno dumę,
jak i wzruszenie wśród dorosłych.

A
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Atrakcyjny Supraśl
21.06.2012r. ponad 40 uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie pod opieką nauczycieli wybrało się na wycieczkę Supraśl – Białystok. Podczas podróży mieliśmy
okazję pooglądać malowniczą przyrodę Podlasia, budujące się nowoczesne drogi i mijane miejscowości.
Supraślu uczestniczyliśmy w
zajęciach kulinarnych – wyrabianiu kartaczy, które później zjedliśmy ze smakiem. Następnym
punktem było zwiedzanie z wesołym
przewodnikiem uroczego miasteczka.
Supraśl ma ponad 500 - letnią historię, związaną z wieloma narodami. Od
dawna mieszkali tu nie tylko Polacy,
lecz także Białorusini, Żydzi i Niemcy.
Widzieliśmy secesyjny pałac jednej
z najsłynniejszych rodzin supraskich
fabrykantów, gdzie obecnie mieści
się słynne liceum plastyczne, zabytkową ulicę rzemieślników i kościoły.
Mogliśmy podziwiać piękną architekturę prawosławnego monasteru i
zwiedzić Muzeum Ikon. W zbiorze
jest ponad 1200 świętych, cennych
obrazów pochodzących z XVIII i
XIX wieku, oraz przedmioty sakralne
i freski. Wystawy są opatrzone oprawą świetlną i dźwiękową. Większość

W

uczniów po raz
pierwszy była w
prawdziwym muzeum i z dużym
zainteresowaniem
oglądała zbiory
i słuchała pani
przewodnik.
Zabawną imprezą była przejażdżka ,,Kolejką
bajkową” przez
miasteczko
i
fragment malowniczej
Puszczy
Knyszyńskiej. W
lesie uczniowie
brali udział w zabawach edukacyjnych oraz mieli
przyjemność odpocząć przy ognisku i kiełbaskach.
W drodze powrotnej niestety, tylko
z okien autokaru,
ponieważ padał
deszcz, oglądaliśmy panoramę stolicy naszego województwa Pałac Branickich – Wersal Podlasia i piękne jego otoczenie.
Wieczorem szczęśliwie wróci-

liśmy do swoich domów. Na długo pozostaną miłe wspomnienia,
zakupione pamiątki i fotografie.

E. Bernatowicz

Ważne słowo - integracja
złowiek jest stworzony do życia
w społeczeństwie. Kontakty małego dziecka ograniczają
się do bliskości z mamą
i najbliższą rodziną. Dopiero pobyt w przedszkolu stwarza możliwość
nowych, szerszych kontaktów międzyludzkich.
Przedszkolak uczy się
prawidłowych relacji z
rówieśnikami i dorosłymi. Poprzez wspólne zabawy najmłodsi integrują
się w grupie przedszkolnej, nawiązując kontakty koleżeńskie, czasem

C

zawiązują się nawet przyjaźnie.
1 czerwca 2012 roku dzieci z Punk-

tu Przedszkolnego w Czerwonem
miały okazję do wspólnej zabawy z
dziećmi z Punktu Przedszkolnego w Zabielu (obydwa P. P. uczestniczą w
realizacji projektu „Edukacja dzieci- najlepszą inwestycją w przyszłość”).
Naturalna chęć uczestniczenia w zabawie zaowocowała stworzeniem miłej
atmosfery wśród bawiących się maluchów oraz ich
opiekunów. Pomimo deszczowej pogody spotkanie
obu grup przedszkolnych
należy uznać za udane.
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Biwak w Koźle
Hotel Kozioł położony jest nad
malowniczą rzeką Pisą. Tutaj
można wypocząć
oraz aktywnie spędzić czas. Przekonali się
o tym uczniowie kl. IV – VI ze
Szkoły Podstawowej w Zabielu.
8. 06. 12r o godz. 10 zostali zakwaterowani w pokojach hotelowych,
a potem przywitał ich właściciel p. Dariusz Jażdrzyk Przedstawił im bardzo
napięty i bogaty w atrakcje grafik zajęć. Grupa została podzielona na trzy
zespoły: „ Bezimiennych”, „ Czarne
węże”, The Winner”.Przez cały dzień
zdobywali punkty w takich konkurencjach jak : kajakarstwo, strzelanie
do celu, mini golf, boule, w biegach
na nartach indiańskich i w workach.
Atmosfera w trakcie rywalizacji
była gorąca , a zawody odbywały się w duchu fair play. Uczestnicy zjeżdżali też kolejką tyrolską.
Adrenalina sięgała wówczas zenitu, świadczyły o tym ich okrzyki.
Spokojniej było podczas przejazdu koniem, w grze w tenisa, czy
podczas gry w siatkówkę plażową. Siły do tych zabaw dostarczały smaczne i kaloryczne posiłki.
Po kolacji rozstrzygnięte zostały konkurencje, wręczone dyplomy

1

oraz słodkie upominki i rozpoczęła
się dyskoteka. O godz. 23 młodsza
grupa wyruszyła w las na podchody,
za nią podążyli starsi, by odnaleźć i
wykonać zadania pozostawione przez
poprzedników. W trakcie zwiedzili
niemiecki bunkier i dzięki efektom
dźwiękowym przeżyli chwilę jak z II
wojny światowej. Atrakcje zakończone zostały ogniskiem, pieczoną kiełbaską i piosenką „ Płonie ognisko”.
Dzień spędzony był aktywnie, na
świeżym powietrzu w pięknej okolicy. Przez cały czas towarzyszyła

nam miła, rodzinna atmosfera , dzięki
właścicielowi, który świetnie dogadywał się z uczniami, oraz instruktorom dbającym o bezpieczeństwo
dzieci. Bardzo im za to dziękujemy.
Biwak zorganizowały panie Joanna Sekścińska i Maria Sosnowska dzięki wsparciu finansowemu
z budżetu Gminy Kolno przeznaczonego na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
2012rok za co również dziękujemy.

Strefa kibica w remizie w Borkowie
E

URO 2012 w Polsce to już historia. Na kilka tygodni szaleństwo futbolowe ogarnęło większość
Polaków. Kibicowaliśmy naszej reprezentacji w sposób wyjątkowy. W
wielu miastach powstały strefy kibica dla tysięcy fanów piłki nożnej.
Swoją strefę kibica zorganizowali
też mieszkańcy Borkowa z radnym
Sławomirem Cudnikiem na czele.
Mecze oglądane w remizie na dużym ekranie, w gronie dobrych znajomych, to dopiero frajda. Jak przystało
na strefę kibica nie mogło zbraknąć
szalików, czapek, koszulek i innych
gadżetów dzięki którym kibicowanie staje się jeszcze radośniejsze.
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej
Polska organizowała współnie z Ukrainą. EURO 2012 zapisze się w historii kraju, ale i w historii Borkowa!
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Szlakiem Papieskim

3

lipca o godzinie 10.00 grupa 96
osób z naszej gminy z wójtem Tadeuszem Klamą na czele wyruszyła w drogę szlakiem Jana Pawła II.
Pierwszym przystankiem w drodze był Augustów gdzie z autokaru
uczestnicy wyjazdu przesiedli się na
statek SERWY ten sam, którym 13
lat wcześniej płynął Papież Polak.
Na statku można było zobaczyć
wystawę poświęconą papieżowi.

Po 1.5 godzinnym rejsie trzeba było
zejść na stały ląd, ale już w Studzienicznej gdzie księża ks. Krzysztof
Wróblewski oraz ks. Jarosław Gołaszewski, którzy towarzyszyli nam
w tej wyprawie odprawili Mszę Św.
Po tej uczcie duchowej
przyszedł czas na coś dla
ciała, dlatego też wszyscy udali się na obiad. Po
obiedzie nastąpił przejazd

do klasztoru na Wigrach gdzie mogliśmy zobaczyć krypty kościelne oraz apartamenty papieskie.
Zmęczeni ale pełni wrażeń uczestnicy wyjazdu wrócili wieczorem do
domów.
M.S.

ZAPRASZAMY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
20 lipca 2012 r o godzinie 10.00
odbędzie się I Turniej Dzikich
Drużyn w Piłkę Nożną o Puchar
Wójta Gminy Kolno. Zainteresowanych zapraszam do udziału wystarczy zebrać 8 osób i
zgłosić się do CKGK w Koźle.

TURNIEJ

BILARDOWY

2 sierpnia 2012 o godzinie
10.00 bedzie miał miejsce Turniej
Bilardowy
zapraszamy
chętnych, zgloszenia również
w siedzibie CKGK w Kożle.

KOLONIE
Mamy jeszcze kilka miejsc na
kolonie letnie w górach dla dzieci, których przynajmniej jedno
z rodziców jest ubezpieczone
w KRUS - ie. Kolonie zaczynają się 20 sierpnia, zapisy do
31 lipca. w CKGK w Koźle.

Latawce, balon i poduszkowiec
1

0 czerwca 2012 na łące udostępnionej przez p. Krystynę
Banach z Czerwonego odbyła
się druga edycja Konkursu Latawców. Imprezę zorganizowały wspólnie z Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie.
Do konkursu mógł przystąpić
każdy, kto samodzielnie wykonał
latawiec. Miejsce w którym przeprowadzano konkurs zgromadziło
wielu zawodników i obserwatorów.
Organizatorzy w ramach atrakcji przygotowali możliwość lotu

balonem oraz przejażdżki poduszkowcem. Można było również po-

dziwiać loty motolotni i paralotni.
To niedzielne popołudnie było
swoistym piknikiem lotniczym , który miał miejsce
na terenie Gminy Kolno.
Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Centrum Kultury Gminy Kolno składają
serdeczne
podziękowania
wszystkim, którzy wsparli to
przedsięwzięcie, a w sposób
szczególny Wójtowi Gminy
Kolno Tadeuszowi Klamie.
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