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Z działalności Wójta
Sprawozdanie z
działalności Wójta
Gminy
Kolno za
okres od
18 czerwca do 05
sierpnia
2013
roku.

Nowy chodnik i parking w Zaskrodziu
>> str.4

Państwo Kałęka z Brzozowa w finale Agroligi!
>> str.5

Nowa atrakcja turystyczna w naszej gminie
>> str.7

Szkolenie dla OSP Kumelski i Lachowo
>> str.17
Na okładce zdjęcie autorstwa pana Sylwestra Nicewicza

W okresie od ostatniej sesji wydałem 10 zarządzeń, które dotyczyły:
- sposobu wykonania uchwał Rady
Gminy Kolno
- określenia układu wykonawczego
budżetu Gminy Kolno na 2013 rok
- zmian w budżecie Gminy Kolno na
2013 rok
- sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kolno
- powierzenia stanowiska dyrektora
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem panu Jackowi Bagińskiemu
- powierzenia stanowiska dyrektora
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
pani Bożenie Duda
- kwartalnej informacji z wykonania
budżetu Gminy Kolno za II kwartał
2013 roku obejmującej okres od
początku roku do dnia 30 czerwca
2013 roku
- przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Kolno za I półrocze 2013 roku
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Na konto Urzędu Gminy wpłynęły
środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego za remonty świetlic w

miejscowościach Wykowo i Górskie.
2. Wybrano wykonawcę w postępowaniu przetargowym na dodatkowe
dostawy żwiru.
3. Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę wykonanych prac
na placu zabaw w Borkowie, który
był realizowany z dofinansowania z
PROW z działania „Leader”.
4. Podałem do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tyszki Łabno.
5. Podpisano umowę z wykonawcą
na wykonanie remontu budynku
OSP w Gromadzynie Starym.
6. Zakończono prace związane z
urządzeniem placu sportowo - rekreacyjnego we wsi Kossaki. Dziękuję sołtysowi i młodzieży za prace
społeczne.
7. Została zgłoszona do odbioru
rozbudowana szkoła w Lachowie.
Wystąpiłem do sanepidu i straży
pożarnej o dokonanie odbioru tego
obiektu.
8. Zakończono na ten rok utwardzanie poboczy przy drodze w miejscowości Zabiele - Zakaleń.
9. Wykonano chodnik przy szkole w
Zaskrodziu, a obecnie trwają prace
przy budowie parkingu przy szkole.
10. Trwają prace przy remoncie łazienki w remizie OSP Janowo.
11. Wybrano nowego sołtysa wsi
Górskie, którym został pan Adam
Bikowski. W imieniu własnym i całej rady podziękowałem poprzedniej
pani sołtys Hannie Kurkowskiej.
12. Zagospodarowano plac przy
świetlicy CKGK w Zabielu, dziękuję
wszystkim, którzy zaangażowali się
w społeczną pracę.
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Uchwała w sprawie zmiany siedziby
publicznego Gimnazjum w Glinkach
oraz w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia sieci publicznych
gimnazjów oraz granic ich obwodów
- to dwie z kluczowych uchwał podjętych na sesji Rady Gminy Kolno 5
sierpnia br. Od września gimnazjaliści nie będą uczyli się w Glinkach,
a w Lachowie, gdzie czeka na nich
rozbudowana szkoła i bogate zaplecze sportowe.

W

uzasadnieniu do uchwały o
zmianie siedziby Gimnazjum
w Glinkach znajdziemy szereg argumentów za taką zmianą: „Jest
to zmiana na lepsze, dzięki której
uczniowie będą realizować zajęcia w nowoczesnej infrastrukturze.
Między innymi bardzo poprawią się
warunki realizacji zajęć sportowych,
które odbywać się będą na sali
gimnastycznej, boisku szkolnym i
wielofunkcyjnym boisku oddanym
do użytku w roku 2012 r. Nawet namiastki takich warunków uczniowie
nie posiadali w budynku szkoły w
Glinkach. Zmiana siedziby umożliwi
zorganizowanie sprawniejszego dowozu uczniów do szkoły. Zmniejszy
dystans pokonywany przez uczniów
z odległości skrajnych wynoszących
ok. 25 km do ok. 10 km. Tym samym
skrócony zostanie czas przebywania
dziecka poza domem. Obecnie 72
proc. uczniów gimnazjum w Glinkach stanowią absolwenci Szkoły
Podstawowej w Lachowie. W minio-

nych latach 25 procent populacji
danego rocznika wybierało gimnazjum inne niż obwodowe. Na tę decyzję rodziców ważny wpływ miała
lokalizacja Glinek, jako miejscowość
peryferyjna. Zmiana jest powszechnie akceptowana przez rodziców
uczniów z obwodu tego gimnazjum”
Ta ważna decyzja radnych wpłynie znacząco na poprawę systemu
oświaty w gminie. Już dziś widać
efekt zapowiadanej od dawna zmiany siedziby gimnazjum w Glinkach.
Na 46 uczniów z tego obwodu aż 39
już zadeklarowało naukę w Gimnazjum w Lachowie, a więc udało się
osiągnąć to, na czym władzom gmi-

Przedstawiciele firmy Eurocape omówili działalność firmy i przedstawili plan dotyczący inwestycji usytuowanej w gminie Kolno
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ny najbardziej zależało - zatrzymać
w naszych gimnazjach absolwentów
szkół podstawowych. Dodatkowym
argumentem, są oszczędności, chociaż w tym przypadku chodziło głównie o poprawę warunków i jakości
kształcenia. Z szacunków wynika,
że zmiana siedziby Gimnazjum z
Glinek na Lachowo to w skali roku
zaoszczędzone ok 200 - 220 tys. zł.
Warto podkreślić, że przy okazji
zmian w systemie oświaty w gminie
nauczyciele w zdecydowanej większości nie tracą pracy. Tak było, gdy
zlikwidowana została Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych, tak będzie
i teraz, kiedy Gimnazjum z Glinek
przeniesione zostanie do Lachowa.
Poza sprawami oświatowymi na
ostatniej sesji radni podjęli m.in.
uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy Kolno na 2013 rok, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Kolneńskiemu i w sprawie
odpowiedzi na wezwanie o uchylenie
uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta.
Przedstawiciele firmy Eurocape zaprezentowali radnym i zaproszonym
gościom plan dotyczący ewentualnych inwestycji w zakresie energii
wiatrowej na terenie naszej gminy.
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Nowy chodnik i parking

Stypendia
K

Po wakacjach do Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu uczniowie
będą mogli chodzić nowym chodnikiem, a nauczyciele i goście zaparkować auto na nowym parkingu tuż przy szkole. Przebudowa
chodnika właśnie się rozpoczęła,
budowa parkingu ruszy wkrótce.

E

kipa remontowo – budowlana z
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno ułożyła

160 metrów bieżących chodnika w
ciągu drogi gminnej nr 104386B
Zaskrodzie – Borkowo. Wymienione zostały krawężniki, obrzeża,
ułożona została nowa nawierzchnia z kolorowej kostki polbrukowej.
Przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu powstaje też nowy parking. Tuż obok budynku pracownicy
ułożą kostkę polbrukową na powierzchni 100 m kwadratowych co
da ok. ośmiu miejsc parkingowych.

ażdy ma szansę dostać pieniądze
na komputer, tablet, książki, kurs
językowy, rozwój kariery sportowej,
artystycznej, naukowej i wiele innych.
Wejdź na www.mojestypendium.pl i
znajdź najlepszy program stypendialny
dla siebie. Na przyszłych stypendystów
czeka prawie 185 milionów złotych.
W serwisie www.mojestypendium.
pl można znaleźć nie tylko bazę aktualnych stypendiów. Znajdują się
tu również artykuły o stypendiach,
konkursy dla stypendystów i publikacje, które pomogą młodym ludziom wybrać ścieżkę edukacji,
a być może i kariery zawodowej.
Serwis prowadzony jest przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.
Zapraszamy też na stronę dedykowaną
serwisowi
mojestypendium.pl na portalu Facebook
www.facebook.com/mojestypendiumpl, gdzie wrzucane są najnowsze informacje dotyczące stypendiów i konkursów edukacyjnych.
Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 r. Od samego
początku prowadzi dwa programy:
Moje Stypendium i E-wolontariat.
materiał Fudnacji Dobra Sieć

Boisko i plac dla mieszkańców Kossak
K
aruzela tarczowa, bujak na
sprężynie, bramki do piłki nożnej i zestaw do gry w
koszykówkę – stoją już
na placu w Kossakach.
Inwestycja została wykonana w ramach projektu
„ „Zakup i montaż wyposażenia sportowo – rekreacyjnego do placu zabaw we wsi Kossaki, Gm.
Kolno” realizowanego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Celem operacji było zagwarantowanie bezpiecznego miejsca do zabaw i
gier, które zapewni mieszkańcom Kossak wszechstronny i harmonijny roz-
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wój. Urządzenia zamontowała firma
KAL-SPORT z Rzeszowa. W prace za-

angażował się też sołtys wsi Kossaki.
Całkowity koszt operacji to 12 900 zł.

Na zdjęciu soltys Kossak pan Edward Murawski
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Gospodarze z Brzozowa w finale Agroligi!
Państwo Maria i Grzegorz Kałęka
z Brzozowa zdobyli tytuł laureata
Podlaskiej Agroligi 2013. Posumowanie wojewódzkiego etapu tego
prestiżowego konkursu odbyło się
10 lipca w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. To był jubileuszowy - 20 finał
Agroligi w naszym województwie.

O

rganizator konkursu - Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie do finału wojewódzkiego wybrał zaledwie 10 gospodarstw z województwa. Jak podkreślano na gali jury miało trudne zadanie, by wybrać tych najlepszych,
którzy reprezentować nas będą w
finale krajowym konkursu. W tym
roku tytuł mistrza Agroligi otrzymali państwo Patrycja i Wojciech
Pruszkowscy, Stare Jemielite, gm.
Śniadowo, pow. łomżyński. W kategorii firma konkurencja była nieco
mniejsza, tu do finału zakwalifikowano cztery firmy. Tytuł mistrza otrzymała białostocka firma Moto-Agro.
Nasi nagrodzeni laureaci to ludzie
wyjątkowi. Młodzi, ambitni, pracowici. Prowadzą gospodarstwo rolne
specjalizujące się w produkcji mleka wysokiej jakości. Powierzchnia
gospodarstwa wynosi ponad 40
ha. Produkcja roślinna i struktura
zasiewów podporządkowana jest
pod potrzeby żywieniowe zwierząt.
W oborze uwięziowej utrzymuje
się 70 sztuk krów mlecznych. Wy-

Państwo Kałęka w trakcie gali przyjmowali gratulacje i nagrody. Na zdjęciu pan wiceprezes
Banku Spółdzielczego w Kolnie Kazimierz Sokołowski sukcesu gratuluje pani Marii Kałęka

dajność mleczna w okresie laktacji wynosi 8600 litrów. Pani Maria
sama pisze unijne wnioski, a dzięki zdobytym w ten sposób pieniądzom gospodarstwo rozwija się.
Państwo Kałęka przyjęli wczoraj szereg gratulacji i nagród. Jako
pierwszy młodym rolnikom pogratulował wyjątkowy gość gali - sekretarz stanu w Kancelarii Premiera
Tomasz Jędrzejczak. Następnie
gratulacje składali m.in. wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski,
Mieczysław
Kazimierz
Baszko,wicemarszałek województwa podlaskiego, Jan Zalewski,

dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
W tak uroczystym momencie Państwu Kałęka gratulował również Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i wręczył pamiątkowy grawerton. W gronie
sponsorów znalazł się m.in. Bank
Spółdzielczy w Kolnie, reprezentowany na gali przez pana Kazimierza
Sokołowskiego, wiceprezesa BS Kolno. Bank ufundował Państwu Kalęka kosiarkę, Nagrodę ufundowało
też PHU Kazimierz Florczyk z Kolna.
Państwu Marii i Grzegorzowi Kałęka gratulujemy sukcesu w tak prestiżowym konkursie i życzymy kolejnych.

Kolorowe kraski w naszej gminie
J
ednego z najbarwniejszych ptaków, jaki zamieszkuje Polskę udało się sfotografować panu Sylwestrowi Nicewiczowi z Kozła. Nie zdradzi
jednak miejsca, w którym zatrzymały się kraski. Ten pospolity przed 20
laty w Polsce gatunek ptaka lęgowego, dziś występuje tylko na wschodzie kraju i to w liczbie zaledwie
60-70 par. Populacja tego pięknego
ptaka z roku na rok się zmniejsza i
grozi mu całkowite wyginięcie. Tym
bardziej cieszymy się, że kilku parom spodobało się w naszej gminie.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Mieszkańcy Zabiela się zmobilizowali i...
P

rzy remizie OSP w Zabielu powstał nowy plac. Jak
przebiegały prace opisał portal internetowy www.zabiele.pl :
„Dnia 11 lipca 2013r. z inicjatywy
radnych z Zabiela - Jana Pieklika i
Marka Bazydło został zagospodarowany plac gminny przy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Zabielu.
Najpierw sołtys Kolimag - Jacek
Smaka i radny Zabiela - Marek Bazydło wyrównali plac i nawieźli ziemi
swoimi maszynami. Wycięto krzaki
znad pobliskiego rowu. Do dalszych
prac własne traktory udostępnili sołtys Zabiela - Jerzy Pisiak i Franciszek
Góralczyk. Teren został wyrównany,
pobronowany i oczyszczony z kamieni. Zasiano trawę, uwałowano
oraz podlano. Na końcu teren zabezpieczono. W pracach pomagali strażacy i mieszkańcy Zabiela.”
więcej zdjęć na www.zabiele.pl

Litwini w naszje gminie
2

2 czerwca br. odwiedzili nas
członkowie Lokalnej Grupy Działania „NEMUNAS” z Litwy. Celem wizyty było zapoznanie się z naszym regionem, działalnością Lokalnej Grupy
Działania Fundacja „Kraina Mlekiem
Płynąca” oraz projektami jakie realizujemy w ramach programu LEADER.
W trakcie pobytu goście z Litwy
odwiedzili dwie gminy wchodzące
w skład LGD: Mały Płock i Kolno.
W Małym Płocku, oprócz siedziby

6

Fundacji, goście z Litwy mogli zobaczyć efekty realizacji m. in. projektów
pn.: Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Płocku, Wyposażenie
Gminnego Ośrodka Kultury w Małym
Płocku oraz ,,Świat igłą malowany”.
Natomiast gmina Kolno zaprezentowała Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle, świeżo wyremontowany obiekt w Czerwonem (siedziba biblioteki) oraz projekty pn.
Noc Świętojańska w Koźle i Dożynki

Gminne. Ponadto przedstawiciele
LGD „NEMUNAS” uczestniczyli w
spotkaniu z Wójtem Gminy Kolno
Tadeuszem Klamą, a także przedstawicielami Stowarzyszenia KaFCuki i Zespołu Czerwieniacy. W trakcie wizyty swój dorobek artystyczny
zaprezentowali Zabielanki i Czerwieniacy (zespoły z gminy Kolno).
Delegacji litewskiej przewodniczył
Prezes LGD „NEMUNAS” Egidijus
Giedraitis.

Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Nowe turystyczne szlaki
Dwa szlaki wodne i jeden rowerowy
oraz questy w kilkunastu miejscowościach - to efekt projektu „ Turystyka
- odwiedzamy urzekające regiony”
realizowanego wspólnie przez LGD
„Mazurskie Morze” i Fundację „Kraina Mlekiem Płynąca” z Małego Płocka. Dzięki temu, że nasza gmina należy do LGD Kraina Mlekiem Płynąca
nowe atrakcje turystyczne pojawią
się też w gminie Kolno. Jeden ze
szlaków połączy oba województwa:
podlaskie i warmińsko - mazurskie.

S

zkolenie poświęcone utworzeniu
questu w Koźle odbyło się 5 lipca. Grupa mieszkańców naszej gminy wraz z przedstawicielami firmy PR
Planet z Krakowa na początek omawiali trasę questu, następnie ją przeszli, a potem podsumowali i ustalili
jak będę wyglądały dalsze działania.
Już wkrótce każdy w Koźle będzie
mógł skorzystać z tej formy turystyki.
Czym jest questing? - To narracja towarzysząca zwiedzaniu miejsc, forma turystyki polegająca na tworzeniu
nieoznakowanych szlaków, to coś co
przypomina podchody, lub grę miejską. Aby przejść dany szlak trzeba
skorzystać z wierszowanych wskazówek zawartych w ulotce. W Koźle
takie ulotki dostępne będą m.in. w
Centrum Kultury Gminy Kolno i w Hotelu Kozioł. Przejście trasy z zagadkami i rebusami nie zajmie więcej
niż godzinę. W trakcie zabawy będzie
można nie tylko dowiedzieć się jakie
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są najważniejsze zabytki w okolicy,
ale też poznać ciekawostki czy legendy związane z tą miejscowością.
W ramach projektu powstaną dwa
szlaki wodne: szlak kajakowy im.
Melchiora Wańkowicza oraz szlak kajakowy im. Michała Kajki. W ramach
tych szlaków questy powstaną w
miejscowościach: Zgon, Krutyń, Wojnowo, Ukta, Ruciane - Nida, Wiartel,
Pisz, Piasutno Żelazne, Dobrylas, Nowogród, Orzysz, Ogródek, Okartowo.
Na nowym szlaku rowerowym
questy będą w Małym Płocku i
Koźle, a poza szlakami w Mikołajkach, Białej Piskiej i w Pieckach.

Szlak kajakowy Melchiora Wańkowicza będzie prowadził trasą opisaną przez niego w „Na tropach Smętka”. Na końcu tej podróży w Nowogrodzie będzie można się przesiąść
na rower, by przejechać malowniczą
trasą poprzez gminy: Nowogród,
Mały Płock, Stawiski do gm. Grabowo i dalej przez gminę Kolno, Turośl,
by ponownie wrócić do Nowogrodu.
Po drodze, w ośmiu miejscach ustawione będą ławo- stoły, przy których
będzie można odpocząć oraz tablice
informacyjne dotyczące atrakcji w
danych gminach. W gminie Kolno takie miejsca znajda się przy świetlicy
w Lachowie oraz w Koźle nad Pisą.
Przebieg szlaku Michała Kajki: 1)
Zdedy/jez. Zdedy, 2) rzeczka łącząca z Jez. Lipińskim, 3) Jez. Lipińskie,
4) Jez. Kraksztyn, 5) Jez. Kaleńskie
wraz z oczkiem będącym jeziorem
Kalunki, 6) struga wodna łącząca jez.
Kalunki z jez. Rostki, 7) Jez. Rostki,8)
Czarcia Struga, 9) Jez. Orzysz, 10)
Jez. Orzysz – Zatoka Wierzbińska, 11)
kanał Orzysz, 12) Rzeka Orzysza,13)
Jez. Tyrkło, 14) Jezioro Śniardwy.
Zakończenie projektu planowane jest na wrzesień br. Ulotki
potrzebne do przejścia każdego z questów dostępne będą w
punktach
informacji
turystycznej na terenie działania obu LGD.
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Szkolenie w Czerwonem

W Czerwonem, dzięki inicjatywie lokalnego Stowarzyszenia KaFCuki,
odbywa się jeden z modułów szkoleniowych w ramach projektu realizowanego przez Fundację Forum
Inicjatyw Rozwojowych z Białegostoku pn. „ZIELONE ZAWODY - szansą
dla osób odchodzących z rolnictwa”.

P

rzedstawiciele Stowarzyszenia
wyrazili chęć udziału w module szkoleniowym dotyczącym
budowy przydomowych oczysz-

czalni ścieków, dzięki czemu chcą
promować działania ekologiczne
wśród mieszkańców swojej gminy.
20 czerwca 2013r., w budynku
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu. Szkolenia
teoretyczne otwierają cykl szkoleń
praktycznych, polegających na nauce
budowy i konserwacji roślinnej oraz
hybrydowej oczyszczalni ścieków.
Kolejne spotkania planowane są w
Czerwonem, Załukach i Gajownikach

Szkolenie teoretyczne w siedzibie GBP w Czerwonem

w terminie czerwiec – lipiec 2013 r.
Projekt, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
ma na celu podniesienie kwalifikacji
i umiejętności zawodowych rolników i domowników mieszkających
w województwie podlaskim, które
umożliwią im wybór nowego zawodu w obszarze zielonej gospodarki.
Więcej informacji na www.fir.org.pl
materiał organizatora szkolenia
zdj. z budowy autorstwa S. Nicewicza

Nauka budowy oczyszczalni w Czerwonem

Rusza inwazja inicjatyw dla młodzieży
P

olska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję Regionalnego Konkursu Grantowego w
ramach Programu „Równać Szanse
2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem projektów realizowanych w
ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe
życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19
lat) z małych miejscowości, poprzez
podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca projekty, poprzez aktywne działania, mogła
rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
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O dotacje do 7 000 zł na projekty
minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia
2014 r. i trwające nie dłużej niż do
31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się
organizacje pozarządowe, gminne
domy kultury i gminne biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych, które
chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do
20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków: 10
października 2013 r.
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego
znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Święto Policji w kolneńskiej komendzie
19 lipca 2013r z okazji Święta Policji 18 funkcjonariuszy kolneńskiej
policji otrzymało awanse na wyższe
stopnie służbowe.

2

4 lipca w całej Polsce obchodzony jest Dzień Policji. Kolneńscy
Policjanci obchodzili go kilka dni

wcześniej. Uroczystości rozpoczęły o godzinie 14:30 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
W uroczystości uczestniczyli m.in.
Wicewojewoda Podlaski Wojciech
Dzierzgowski, Wicemarszałek Województwa Podlakiego Walenty
Korycki, I Zastępca Podlaskiego

Komendanta Wojewódzkiego Policji mł.insp.Adam Petelski, oraz
przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych na co
dzień współpracujących z policją na
rzecz bezpieczeństwa w powiecie.
Policjanci otrzymali medale oraz
akty nominacji na wyższe stopnie
policyjne. Z okazji Święta Policji
nominacje otrzymało 18 kolneńskich funkcjonariuszy. Ponadto
Wicewojewoda wyróżnił 5 policjantów za wzorowe pełnienie służby
– wręczając im listy gratulacyjne.
Komendant Powiatowy Policji w
Kolnie inspektor Robert Marciniak
został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym
Medalem za Długoletnią Służbę.
W swoich wystąpieniach zaproszeni goście dziękowali kolneńskim
policjantom i pracownikom policji za ich służbę, niesioną pomoc
i zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu.

asp.sztab. Joanna Makarewicz

UWAGA

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Górskie ma nowego sołtysa

Wójt Tadeusz Klama podziękował byłej pani sołtys Hannie Kurkowskiej za pracę na rzecz wsi

Miejscowość Górskie ma nowego
sołtysa. Został nim pan Adam Bikowski. Zastąpił panią Hannę Kurkowską, która zrezygnowała z pełnienia
tej funkcji.

W

zebraniu, które odbyło się w remizie 21 lipca br. uczestniczył
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno,
Sławomir Przytuła, radny gminy Kolno i 18 mieszkańców.
Otwarcia zebrania dokonała pani
Beata Ciszewska z Urzędu Gminy
Kolno. Na przewodniczącego ze-

Nowy sołtys pan Adam Bikowski, na zdjęciu trzeci z prawej strony

brania wybrano jednogłośnie pana
Wiesława Zaruskiego. Do komisji
skrutacyjnej powołano: pana Wiesława Truszkowskiego, pana Ryszarda
Mikuckiego i pana Krzysztofa Szczecha. Na zdjęciu po prawej nowy sołtys Adam Bikowski (trzeci z prawej)
z wójtem Tadeuszem Klamą, panią
Beatą Ciszewską, przewodniczącym spotkania i członkami komisji.
Wybory nowego sołtysa w miejscowości Górskie odbyły się, ponieważ
z pełnienia tej funkcji zrezygnowała
pani Hanna Kurkowska.

1 sierpnia wójt Tadeusz Klama oficjalnie podziękował byłej pani sołtys
za lata pracy na rzecz gminy. Odwiedził panią Hannę Kurkowską z bukietem kwiatów.
Trzeba przypomnieć, że pani Kurkowska pełniła funkcję sołtysa przez
dwie i pół kadencji. Decyzję o przyjęciu tej funkcji podjęła po śmierci
męża, który przez wiele lat był sołtysem w Górskich.
Pani Hannie życzymy dużo zdrowia, a panu Adamowi satysfakcji z
wypełniania obowiązków sołtysa.

Wakacje z ekonomią w szkole w Janowie
W
okresie od 09.07.2013 r. do
12.07.2013 r. w szkole były
zorganizowane
półkolonie
pod
hasłem „W banku, w sejfie czy w
skarpeciejak
bezpiecznie zarządzać finansami?”.
Dwie miłe wolontariuszki z Lubelskiej Fundacji Rozwoju Wolontariatu
prowadziły z grupą
uczniów atrakcyjne zajęcia, których
głównym
celem
było zwiększenie
wiedzy dzieci w
zakresie
edukacji ekonomicznej.
Poprzez zabawy
w różnej formie np.
piosenki, rysunki,
gry planszowe, roz-
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wiązywanie krzyżówek i układanek
oraz inne ciekawe zabawy manualne i ruchowe przeplatane czytaniem
fragmentów z książki Jungmann-

Stadle pt. „Co i Jak” dzieci zdobywały wiedzę na temat finansów i bankowości w dostępny dla nich sposób.
W ostatnim dniu zajęć podsumowanie projektu
odbyło się w
miłej atmosferze wspólnie z
rodzicami i p.
dyrektor.
Spotkania
były doskonałą
formą spędzenia
wolnego
czasu w miły
i
pożyteczny
sposób. Sponsorem projektu
jest Narodowy
Bank Polski.
tekst i zdjęcie za
stroną internetową
szkoły www.janowo.edupage.org

WWW.GMINAKOLNO.PL
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WÓJT GMINY KOLNO
ogłasza

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

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

2

3

4

5

6

7

LM1L/000258
40/1

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

gruntowa

Brak planu

3000,00

52.790,00

0,3912

gruntowa

Brak planu

3000,00

53.010,00

0,0834

gruntowa

Brak planu

1000,00

10.140,00

Powyższe nieruchomości nie są obciążone. Nie istnieją zobowiązania, których
przedmiotem są powyższe nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20,
w pokoju 214, dnia 16 września 2013 r. o godzinie 1000.
Warunki przystąpienia do przetargu i jego przeprowadzenia:
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu, zobowiązane są do wniesienia wadium w
pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 11.09.2013 r. włącznie, na rachunek Urzędu Gminy
Kolno Nr 21 8754 0004 0000 3115 2000 0240 (Bank Spółdzielczy w Kolnie).
2. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczane zostanie na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie
po odwołaniu albo zamknięciu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się
uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia aktu notarialnego.
4. Przetarg zostanie uznany za ważny jeśli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co
najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Minimalna wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.
6. Koszty sporządzenia umowy przenoszącej własność nieruchomości, ponosi nabywca.
7. Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania
dokumentacji do sprzedaży w kwocie:
- 1184,50 zł – dla działki nr 68/2,
- 1184,50 zł – dla działki nr 68/3,
- 1369,00 zł – dla działki nr 83/1.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolno, pokój 212 lub
telefonicznie: 86 278 9131.
Kolno, dnia 6 sierpnia 2013 r.

WWW.GMINAKOLNO.PL

zapraszam do udziału w przetargu
Wójt Gminy Kolno
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Wycieczka do Warszawy
Zwiedzanie Senatu RP, Pałacu Kultury, Austriackiego Forum Kultury,
Zamku Królewskiego oraz spacer
po Starym Mieście to główne punkty wycieczki zorganizowanej dla
uczniów przez Gminną Bibliotekę
Publiczną i Szkołę Podstawową im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem. Wyjazd u progu wakacji
był nagrodą dla najbardziej aktywnych uczestników konkursów organizowanych przez szkołę i bibliotekę.

P

odczas godzinnej wycieczki w
Senacie przewodnicy przybliżają
historię polskiego parlamentu, wyjaśniają, jak funkcjonuje współczesny
parlament, jak powstaje ustawa,
zapoznają gości z codzienną pracą,
obowiązkami i prawami parlamentarzystów.
W Pałacu Kultury dzieci wjechały na
trzydzieste
piętro i
z tarasu
widokowego
mogły
oglądać
panoramę Warszawy.
Następnie udaliśmy się do Austriackiego Forum Kultury, tam
uczniowie dowiedzieli się o działalności Forum oraz poznali instytucję, która sponsorowała nagrody
na szkolny konkurs o Wiedniu.
Po południu mieliśmy okazję
pospacerować po Starym Mieście oraz zwiedzić Zamek Królewski. W rezydencji królewskiej
uczniowie przenieśli się w czasy

Stanisława Augusta. Dzieci obejrzały
Apartamenty Królewskie,
Dawną Izbę Poselską, Salę Rady,
Salę Wielką, Salę Rycerską, Pokój Marmurowy oraz Salę Tronową.
W dolnej części Zamku istnieje możliwość wirtualnego zapoznania się z historią budowli.
W czasie
wyjazdu
mieliśmy
piękną, słoneczną pogodę, dzięki czemu mogliśmy w pełni podziwiać uroki stolicy. W drodze powrotnej dopełnieniem wycieczki
była kolacja w barze Mc Donalds.
Mamy nadzieję, że cele i założe-

nia programowe wycieczki, takie
jak budowanie tożsamości narodowej, poznanie historii i kultury
Austrii oraz kształtowanie nawyków właściwego zachowania się
młodego człowieka
w instytucjach kultury zostały osiągnięte.
Organizatorzy i uczestnicy wycieczki serdecznie dziękują Wójtowi Tadeuszowi Klamie za dofinansowanie wyjazdu ze środków
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r.
Teresa Alina Skrodzka

Czytelnicy na Mazurach

1

0 lipca 2013 roku czytelnicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem uczestniczyli w
wyjeździe nad jezioro Śniardwy.
Do Nowych Gut wyruszyliśmy z
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samego rana,
żeby jak najdłużej cieszyć
się wodą. Nad
jeziorem pogoda dopisywała i każdy
uczestnik mógł
spędzić czas
w przyjemny
sposób m.in.:
pływając, budując zamki z piasku, grając w piłkę
wodną czy też siatkówkę plażową.
Pozostali wycieczkowicze cieszyli się błogim lenistwem opalając

się na plaży. Jednak największym
zainteresowaniem okazały się rowerki wodne, które umożliwiły nam
podziwianie największego polskiego jeziora oraz spędzanie czasu
w bardziej aktywny sposób. Pogoda była tak piękna, że wszyscy
z niechęcią opuścili to miejsce.
W czasie drogi powrotnej najmłodsza grupa dzieci spała, jednak
znaleźli się tacy, którzy mieli jeszcze siły i wigor na rozmowy. Podróż
upłynęła zatem w miłej atmosferze.
Mamy nadzieję, że wypad do Nowych Gut powtórzymy w następne
Magdalena Banach
wakacje.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Powrót do tradycji
Sport, zabawa i spotkania te
trzy słowa były przewodnią ideą
mini festynu, który miał miejsce 30 czerwca w Wincencie.

T

ego dnia, po południu, z inicjatywy
radnej Jadwigi Kołowajtys mieszkańcy wsi spotkali się na placu przy
OSP aby przede wszystkim wspólnie spędzić niedzielne popołudnie.
Najmłodsi mogli wyszaleć się w
ogródku zabaw i na trampolinie przywiezionych przez Spółdzielnię Socjalną „Stara Szkoła” z Prostek, młodzież toczyła zaciekłe boje na siatkarskim boisku, zaś najstarsi wspominali niegdysiejsze majówki organizowane w czasach ich młodości.
Każdy z uczestników mógł się
również posilić kiełbaską prosto z
grilla i ochłodzić wodą mineralną.
Być może to rodzinne spotkanie w
plenerze będzie zaczynem dla podobnych imprez organizowanych w
innych wsiach naszej gminy. Jednak
aby tak było najważniejsze jest zaangażowanie samych mieszkańców i ich
chęć działania na rzecz społeczności.
Organizatorem imprezy była Pani
Jadwiga Kołowajtys przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Kolno.
Pani Jadwiga zasponsorowała kiełbaski na grilla i wodę mineralną, zaś
dziecięcy plac zabaw zasponsorował
Wójt gminy Kolno, Tadeusz Klama.

Każdy uczestnik festynu mógł się posilić kiełbaską z grilla

Plac zabaw sprawił ogromną radośc najmłodszym

Wakacje w Centrum Kultury Gminy Kolno
S

potkanie z panem Markiem
Skrzosem z Nadleśnictwa Nowogród zakończyło półkolonie, które odbywały się w Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle. Od początku wakacji
dzieci miały tu zapewnioną rozrywkę, ale też i naukę np. bezpiecznych
zachowań. W spotkaniach z młodymi ludźmi uczestniczył również m.in.
pracownik KRUS, ktory rozmawiał o
bezpieczeństwie w gospodarstwie,
pan dyrektor CKGK Kazimierz Koter, który zdradzał tajniki warsztatu
teatralnego. W wakacje nie zabrakło
też zabaw i gier sportowo - rekreacyjnych oraz turystycznych wypraw po
ciekawej okolicy Kozła.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Raz na ludowo
21 czerwca w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie
odbył się IV Gminny Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki pod hasłem „Raz na ludowo”.

W

konkursowe szranki stanęli uczniowie reprezentujący
wszystkie rodzaje szkół naszej gminy. W finale wystąpiło 16 solistów i
zespołów ze szkół podstawowych
oraz gimnazjów, którzy zaprezentowali nieprzeciętne umiejętności
wokalne oraz talenty estradowe.
Komisja konkursowa z uwagi na
bardzo wysoki poziom wykonawców
miała twardy orzech do zgryzienia. Po
długich obradach przyznano nagrody
i wyróżniania w czterech kategoriach:
oddziały przedszkolne:
I miejsce – Magdalena Poreda, Łukasz Chrostek – SP Janowo
II miejsce – Alicja Gardocka, Mateusz Janicki – SP Wykowo
klasy I – III:
I miejsce – Marlena Chodnik, Diana
Fiertek, Klaudia Wiśniewska – SP
Wykowo
II miejsce – Julia Filipkowska, Kamila Wyka – SP Lachowo.
III miejsce – Natalia Kokoszko – SP
Janowo
klasy IV- VI
I miejsce – Emilia Bystra – SP

Czerwone, Anna Malinowska – SP
Wykowo.
II miejsce – Justyna Kopacz, Weronika Rogińska,- SP Zabiele.
III miejsce – Klaudia Boć, Karolina
Niedziołka – SP Janowo.
gimnazja:
I miejsce – Aleksandra Cudnik – Zabiele.
II miejsce – Martyna Kopacz – Zabiele.
III miejsce – Karolina Wilczek –
Glinki.
Wyróżnienie – Sylwia Korzep – SP
Janowo.

Wszyscy artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy
konkursu dyplomy, gratulacje oraz
atrakcyjne nagrody, ufundowane
przez Wójta Gminy Kolno. Zorganizowanie konkursu pozwoliło na
konfrontację dorobku artystycznego
dzieci, odkrycie młodych talentów,
rozbudzenie aktywności twórczej
oraz rozwój uzdolnień muzycznych.
Przybliżyło też uczestnikom i słuchaczom piękno trochę niedocenianego obecnie folkloru wsi polskiej.
Grzegorz Jakubowski
nauczyciel z SP w Wykowie

Najnowszy numer Zeszytów Kolneńskich
7

numer Zeszytów Kolneńskich
już w sprzedaży! Dlaczego warto zainwestować 10 złotych? Zeszyty Kolneńskie to jedyne tego
typu wydawnictwo w regionie. W
najnowszym tomie znajdziemy np.
dużo ciekawych informacji o naszej gminie. Jacek Bagiński napisał artykuł „Spór o uroczysko „pod
Młynikiem”, Piotr Cichocki i Karol
Górski - „Zabiele on-line. Etnografia
wirtualnej komunikacji”, a Barbara Sielawa - „Borkowskie sibrzaki”.
Zeszyty Kolneńskie wydaje Towarzystwo Jan z Kolna. Na stronie internetowej www.janzkolna.
pl relacja z promocji i lista miejsc
w których można kupić Zeszyty.
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Moja Mała Ojczyzna - konkurs
W maju 2013 r. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie zorganizowała
II edycję Gminnego Konkursu Poetyckiego. W tym roku przebiegał on pod nazwą „Moja mała
Ojczyzna” z uwagi na obchody
500-lecia naszego województwa.

C

elem konkursu było okrywanie talentów poetyckich wśród
uczniów piszących wiersze, rozwijanie zainteresowań literackich,
rozpoznanie możliwości twórczego
wykorzystania języka polskiego oraz
popularyzacja twórczości literackiej.
Do konkursu przystąpiło 16 uczestników z klas IV – VI z pięciu szkół
podstawowych: Borkowa, Czerwonego, Janowa, Lachowa i Wykowa.
23 maja komisja konkursowa
przyznała następujące nagrody i
wyróżnienia:
• I miejsce – Karol Pianka kl. IV
SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie (opiekun p. Aneta
Roman),
• II miejsce – Klaudia Pianka kl. VI
SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie (opiekun p. Aneta
Roman),
• III miejsce – Marcin Nerko kl. VI
SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem (opiekun p. Iwona

Bielamowicz),
• wyróżnienie - Natalia Murawska
kl. VI SP im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie (opiekun p. Beata Szewczyk),
• wyróżnienie – Hanna Weronika
Wądołowska kl. VI SP w Lachowie
(opiekun p. Monika Bągart),
• wyróżnienie – Jakub Wykowski
kl. IV SP i. Orła Białego w Wykowie
(opiekun p. Anna Mieczkowska).
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz nagrody
książkowe dzięki wsparciu finanso-

wemu Gminy Kolno – ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
2013r., za co serdecznie dziękujemy.
Uroczyste ogłoszenie wyników
nastąpiło 27 maja podczas obchodów Szkolnych
Dni Rodziny
oraz Dnia Patrona w SP w Janowie.
Zwycięzcom konkursu nagrody i
wyróżnienia wręczył
obecny na
uroczystości Wójt Gminy Kolno.

Święto Rodziny w Czerwonem
D

la każdego z nas rodzina jest priorytetową
wartością. Daliśmy temu
wyraz organizując w tym
roku w Punkcie Przedszkolnym w Czerwonem Święto
Rodziny. Korzystając z okazji, iż społeczność naszej
szkoły bawiła się tego dnia
na festynie zorganizowanym
przez „MLEKPOL” z okazji
Dnia Dziecka my wzięliśmy w posiadanie szkołę.
Uroczystość rozpoczęła
się wraz z przybyciem rodziców. Przedszkolaki pięknie
wyrecytowały wierszyki, a
także przedstawiły, ku wielWWW.GMINAKOLNO.PL

SP w Janowie

kiej radości rodziców, układ
taneczny do piosenki „Dobrze się baw”. Przy dźwiękach znanej piosenki „Serdeczne życzenia” najmłodsi wręczyli swym rodzicom
„serduszkowe życzenia”.
Na wszystkich czekał
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Nie zabrakło również
wspólnych zabaw przy
muzyce. Każdy doskonale się bawił, a cała szkoła
rozbrzmiewała
wesołym
śmiechem
maluchów.
Nauczycielka PP w Czerwonem
Krystyna Kajko
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Piknik rodzinny w Harcówce w Koźle
6 czerwca 2013 roku przedszkolaki z Zespołu Wychowania Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zabielu, wraz ze swoimi
paniami i rodzicami, postanowiły
zorganizować piknik, aby uczcić
w ten sposób Dzień Rodziny.
Impreza odbywała się w malowniczo położonej Bazie Harcerskiej
w Koźle. Dzięki temu umiejscowieniu pomimo panującego tego
dnia upału, nikomu nie dokuczały natarczywe promienie słoneczne. Korony drzew przez cały piknik
zapewniły nam przyjemny chłód.

O

koło godziny 10, po krótkiej podróży autobusem, byliśmy już na
miejscu. Spotkanie zaczęliśmy od
ogniska, na którym upiekliśmy pyszne
kiełbaski. Kiedy każdy był już najedzony i pełen sił rozpoczęła się zabawa.
Jak na rodzinny piknik przystało,

w konkurencjach, grach i zabawach
przygotowanych przez panią Basię i
panią Justynę, brały udział całe rodziny. Na dobry początek przedszkolaki nauczyły swoich rodziców tańca
Boogie – Woogie. Następnie można
było wykazać się słuchem muzycznym w konkursie „Jaka to melodia?”. Kolejna konkurencja sprawdzała przy pomocy balonów pojemność rodzicielskich płuc. Oczywiście
wszyscy poradzili sobie znakomicie,
a huk pękających balonów słychać
było na pewno bardzo daleko. Następna zabawa pozwoliła zweryfikować czy rodzice są w stanie rozpoznać swoje dziecko tylko za pomocą
dotyku – mając zasłonięte oczy. Na
tym polu również były same sukcesy.
Aby rozruszać troszkę towarzystwo
zaprosiliśmy chętne osoby do kolejnej
konkurencji: ilustrowanych ruchem
opowiadań. No cóż … niektórzy mu-

sieli się naprawdę sporo nabiegać…
Przedostatnią zabawą było kalambury – rodzice za pomocą gestów i
krótkich wskazówek musieli pomóc
dzieciom odgadnąć nazwy zawodów,
które znajdowały się na przyklejonych na czołach dzieci karteczkach.
Na zakończenie konkurencji dzieci zamieniły się w poszukiwaczy
zaginionej czekolady. Tylko za pomocą buzi, nie używając rąk, musiały odnaleźć kawałki czekolady
ukryte w bitej śmietanie. Ta zabawa
dostarczyła im nie tylko wiele radości ale także przyjemnych doznań
smakowych. Za udział w zabawach
każdy przedszkolak otrzymał złoty order i mały słodki upominek.
Po konkurencjach przyszedł czas
na wesołe tańce przy muzyce. Każdy kto zgłodniał mógł też przekąsić
małe co nie co przygotowane przez
rodziców. Podczas tańców otworzyliśmy również studio malowania twarzy, z którego skorzystały nie tylko
dzieci… :) Najodważniejsi rodzice
także wrócili do domu z pamiątkami w postaci rysunków na twarzach.
Kto chciał, mógł też wspólnie z dzieckiem zrobić piknikowy proporzec.
Na miłe zakończenie pikniku rodzice przygotowali upominki dla swoich
pociech. Wszyscy w doskonałych
humorach wróciliśmy do domów …
i już planujemy kolejną rodzinną zabawę!
Więcej informacji na stronie: www.
zsszabiele.edupage.org w zakładce
Przedszkole. Zapraszamy!
Justyna Góralczyk i Barbara Bohuszko
nauczycielki ZSS Zabiele

Razem bawić się weselej!
W
reszcie nadeszły cieplejsze dni!
Dlaczego z nich nie skorzystać?
Każdy doskonale wie, że zabawa
na świeżym powietrzu jest tym, co
przedszkolaki lubią najbardziej!
Postanowiliśmy zatem w pełni
wykorzystać ciepłe dni, jakie dała
nam w prezencie majowa pogoda.
Zapakowaliśmy w plecaki napoje i kanapki, wsiedliśmy do autobusu szkolnego i z wielkim zapałem ruszyliśmy
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na podbój kolneńskich placów zabaw.
Gdy dotarliśmy na miejsce, śmiechom i radości nie było końca! Nikomu nie brakło sił i ochoty do wesołej
zabawy! Bujaliśmy się na huśtawkach, wspinaliśmy na drabinki, zjeżdżaliśmy na zjeżdżalni, kręciliśmy się
na karuzeli i robiliśmy babki z piasku.
Gdy słońce przypiekało, chłodziliśmy ręce w fontannie, odpoczywaliśmy na trawce i ... dalej ruszaliśmy

do zabawy! Nie przestraszyły nas nawet ścianki wspinaczkowe ani wysoki wóz strażacki na jednym z placów
zabaw, gdyż nasze panie zawsze czuwały nad naszym bezpieczeństwem!
Tak bardzo podobała nam się ta wyprawa, że powtórzyliśmy ją jeszcze raz!
W następnym roku szkolnym na
place zabaw zabierzemy też naszych nowych młodszych kolegów.
Justyna Góralczyk i Barbara Bohuszko
nauczycielki ZSS Zabiele
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Szkolenia dla OSP Lachowo i Kumelsk
Druh Antoni Lewandowski, komendant M-G Z OSP w Kolnie przygotował i przeprowadził szkolenia
dla strażaków ochotników z jednostek OSP Kumelsk i OSP Lachowo.

Ć

wiczenia odbyły się 7 lipca na
terenie działania OSP Lachowo.
W zajęciach uczestniczyło 15 strażaków. Celem szkolenia było zapoznanie się ze sprzętem jaki strażacy mają na wyposażeniu jednostek
oraz zapoznanie się z wyposażeniem nowego wozu OSP Lachowo.
Po części teoretycznej szkolenia
odbyły się ćwiczenia: strażacy z
OSP Kumlesk wykonali ćwiczenia z
podaniem piany gaśniczej, a strażacy z OSP Lachowo - rozwinięcie
bojowe z samochodu gaśniczego.
Ponadto zapoznano się ze sprzętem ratownictwa medycznego, technicznego i użyciem aparatów oddechowych. Strażacy bardzo chętnie
uczestniczyli w zajęciach. Szkolenie było bardzo przydatne szczególnie jednostce OSP Kumelsk,
gdzie jest dużo młodych strażaków.

Ćwiczenia obserwował st. kpt.
Adam Trzonkowski, dowódca JRG
PSP w Kolnie. Na zakończenie
nauki
zorganizowano
ognisko.

Druh komendant Antoni Lewandowski dziękuje strażakom za zaangażowanie i udział w szkoleniu.
więcej

zdjęć

na

www.gminakolno.pl

Wakacyjna wyprawa do Warszawy
4

lipca 2013r. dzieci z Zespołu Wychowania Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zabielu, wraz ze
swoimi paniami, rodzicami i starszym
rodzeństwem odwiedziły najważniejsze miasto w Polsce - Warszawę.
Celem wycieczki był przede wszyst-

kim Warszawski Ogród Zoologiczny.
Już o 7.00 wyruszyliśmy w drogę, by
trzy godziny później stanąć u jego
bram. Pomimo upału udało nam się
obejrzeć wiele niezwykłych i interesujących zwierząt, m.in.: hipopotamy, żyrafy, lwy, tygrysy, nosorożca,

wielbłądy, słonie, goryle, pajęczaki
czy rekina. Tylko niedźwiedzie z powodu wysokiej temperatury schowały
się do swego lokum, uniemożliwiając
nam tym samym spotkanie ze sobą.
Podczas zwiedzania ZOO wygospodarowaliśmy też kilka chwil na
smaczny posiłek oraz czas na poobiedni relaks – dla zmęczonych były
to lody i zacieniona ławeczka, dla
tych pełnych energii natomiast aktywny odpoczynek na placu zabaw.
Następnym punktem wycieczki było
Stare Miasto. Tu dzieci z ochotą pluskały się w chłodnej wodzie na Placu
Zamkowym i spacerowały dookoła
pomnika Warszawskiej Syrenki. Podziwialiśmy też zabytkowe kamieniczki i widok z wzgórza zamkowego.
Do domów wróciliśmy po godz. 21
– wyczerpani ogromem wrażeń, ale
też bardzo zadowoleni.
Justyna Góralczyk i Barbara Bohuszko
nauczycielki ZSS Zabiele

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Gmina Kolno na starej fotografii
W

czasie, kiedy na polach praca
wre, w naszym cyklu „Gmina
Kolno na starej fotografii” przypominamy jak kiedyś odbywały się żniwa.
Na zdjęciach mieszkańcy naszej gminy z rodzinnych albumów :
pana Mieczysława Gołębiewskiego
z Lachowa, Państwa Kotlewskich
z Łosewa oraz z archiwum mieszkańców Borkowa. Te wyjątkowe
zdjęcia dokumentują styl pracy
sprzed dziesiątek lat. Dziś nowoczesne, rozwijające się rolnictwo
wygląda zupełnie inaczej. Dobrze,
że zachowały się takie zdjęcia...
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja zaprasza do
współpracy przy tworzeniu archiwum
zdjęć dawnych. Rodzinne pamiątki po
zeskanowaniu wrócą do właścicieli.
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