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ytuł Honorowego Obywatela
Gminy Lubień otrzymał Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno. Uroczyste
wręczenie tytułu nastąpiło w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Lubień 4 czerwca br. Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Lubień - naszej partnerskiej gminy z Małopolski związana była z obchodami 25.
rocznicy pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu RP.
Tytuły Honorowego Obywatela
Gminy Lubień otrzymało tego dnia
pięcioro przedstawicieli gmin partnerskich: gminy Kolno, oraz zagranicznych gmin Catenay, Penkun i
Malatiny.
Stosowną uchwałę radni gminy
Lubień podjęli 9 kwietnia br. W
paragrafie 1 tej uchwały czytamy:
„Mając na względzie niepodważalne zasługi dla promocji Gminy Lu-

bień na terenie kraju i zagranicą
w dziedzinie kultury i oświaty oraz
w poczuciu łączącej więzi z mieszkańcami Gminy Lubień, na wniosek
grupy radnych Rady Gminy nadaje
się tytuł: Honorowego Obywatela
Gminy Lubień
Panu Tadeuszowi Klama,
Panu Frank Beiersdorf,
Panu Zdenko Kubań,
Pani Brigitte Langlois,
Panu Bertrand Retout”.
Uroczystości w Lubniu zapoczątkowała msza św., której przewodniczył
ks. biskup Kazimierz Górny. Przed
uroczystym wręczeniem tytułów Honorowego Obywatela Gminy Lubień
zaproszeni goście uczestniczyli w
uroczystym otwarciu i poświęceniu
nowej części Szkoły Podstawowej
im. Króla Kazimierza Wielkiego w
Lubniu.

Wydawca: Gmina Kolno; Redaktor naczelny: Aleksandra Szyc-Kaczyńska.
Adres: 18-500 Kolno, ul.Wojska Polskiego 20,
pok.218 tel.(86)278-91-38 e-mail: gazeta@gminakolno.pl
Adres www: www.gminakolno.pl
Opracowanie i skład: Aleksandra Szyc-Kaczyńska,
Druk: „Top Druk” Drukarnia Ryszard Zelkowski, Łomża, ul. Nowogrodzka 151A, Nakład: 1500 egz.
Numer zamknięto: 30.06.2014 r. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca , w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.

2

WWW.GMINAKOLNO.PL

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 5(70 )/2014

Z sesji Rady Gminy Kolno
W

trakcie sesji 30 maja br. radni
gminy Kolno podjęli uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na
lata 2014 – 2024
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 rok
- w sprawie przystąpienia Gminy
Kolno do projektu w ramach Poddziałania 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji,
oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych.
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę od 1 lipca br.
do 30 czerwca 2015 r. cena 1 metra
sześciennego wody wynosić będzie
3,74 zł netto + VAT , a opłata abonamentowa miesięczna – 7,36 zł
netto + VAT. Do każdego metra sześciennego wody dla wszystkich taryfowych odbiorców ustalono dopłatę
w wysokości 0,81 zł netto + VAT .
Kwotę dopłaty pokrywa się z budżetu Gminy Kolno.
Dla odbiorców wody z naszej gminy oznacza to, że za metr sześcienny
płacić będą stawki na takim samym

Skarbnik Gminy Halina Boryszewska przedstawia projekty uchwał

poziomie jak dotychczas. O ok. 6
groszy wzrośnie tylko opłata za abonament.
Na ostatniej sesji radni zapoznali
się z informacjami na temat działalności Lokalnej Grupy Działania
Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca w
Małym Płocku, której członkiem jest
m.in. gmina Kolno.
Obszerną informację, ilustrowaną slajdami przedstawiła zebranym
pani Agnieszka Rutkowska, wiceprezes Fundacji Kraina Mlekiem Płyną-

ca w Małym Płocku.
Prezentację pt. „10 lat w Unii Europejskiej na terenie gminy Kolno”
przedstawił Andrzej Jarzyło, kierownik referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego w UG Kolno. Na slajdach pokazane były najważniejsze
inwestycje zrealizowane przy udziale
unijnych pieniędzy.
Gmina Kolno zrealizowała 50 unijnych projektów w ramach PROW,
POKL i PPWOW. Wartość dofinansowania wyniosła 8 761 588 zł.

Nowe zjazdy, czyste rowy
Wymiana uszkodzonych przepustów na nowe oraz
ułożenie nowej nawierzchni na zjazdach do 15 posesji w miejscowości Gromadzyn Wykno - to zakres prac
wykonanych przez pracowników Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno.

WWW.GMINAKOLNO.PL
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Masa bitumiczna na drogach już jest!
B
udowy dróg gminnych w miejscowościach: Borkowo, Kossaki,
Truszki - Patory, Wszebory oraz Koziki - Olszyny zmierzają już ku końcowi. Wkrótce rozpędu nabiorą przebudowy dróg gminnych w Okurowie i
Wincencie.
Gmina Kolno rozstrzygnęła już
przetarg, a wójt Tadeusz Klama podpisał umowy na modernizację kolejnych gminnych dróg w Okurowie i
Wincencie.
Prace w Okurowie już się rozpoczęły, a w Wincencie nowa droga ma
być gotowa do października br.
Nowa masa bitumiczna położona jest już w Borkowie, Kossakach,
Truszkach - Patorach oraz we Wszeborach. W miejscowości Koziki - Olszyny przygotowana jest podbudowa
pod masę bitumiczną.

Nowy plac zabaw w Janowie
U
roczystość z okazji oddania do użytku nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie bardzo ucieszyła najmłodszych.
Dzieci z radością korzystały
z zabawek, które pojawiły się
tuż przy ich szkole.
Ogólnodostępny plac zabaw
w Janowie powstał w ramach
projektu „ Dostawa i montaż
placów zabaw we wsiach: Janowo i Wykowo”.

Na jego realizację gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w ramach
PROW na lata 2007 2013. Wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego
w Białymstoku gmina
Kolno złożyła za pośrednictwem Fundacji Kraina
Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.
Koszt operacji w ramach tego projektu to
36 637,59 zł.
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Najbezpieczniejsze gospodarstwa
W siedzibie KRUS w Zambrowie 12
czerwca odbyło się podsumowanie
regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

W

województwie podlaskim do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 45 gospodarstw, z czego 18.
- to gospodarstwa z terenu działania
placówek KRUS w Kolnie, Grajewie,
Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i
Zambrowie. Nasi gospodarze okazali się bezkonkurencyjni i zajęli dwa
pierwsze miejsca! Sukcesu właścicielom najbezpieczniejszych gospodarstw w regionie gratulował m.in.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
wręczając pamiątkowe grawertony.
Zdaniem komisji składającej się z
przedstawicieli KRUS, PIP i PODR w
Szepietowie w 2014 roku największe osiągnięcia we wdrażaniu zasad

ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach w naszym regionie uzyskali
państwo Danuta i Adam Górscy z
miejscowości Żebry. Drugie miejsce
zajęli gospodarze z miejscowości
Kumelsk - państwo Ewa i Ireneusz
Chodniccy. Trzecie miejsce przypadło w udziale państwu Dorocie i
Bogdanowi Zalewskim z miejscowości Konopki - Pokrzywnica w gminie
Zawady.
Zanim jednak nagrodzono właścicieli najbezpieczniejszych gospodarstw w regionie pan Marek Milewski z KRUS w Zambrowie przedstawił
prezentację dotyczącą m.in. wypadków w rolnictwie. Po omówieniu danych statystycznych przedstawiciel
KRUS w Zambrowie przybliżył historię konkursu, który po raz pierwszy dobył się w 2003 roku i do dziś
udział wzięło w nim 14 tysięcy gospodarstw w skali kraju. Gospodarstwa

należące do zwycięzców regionalnego etapu konkursu zaprezentowano
na slajdach.
Zdobywcy trzech
pierwszych
miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.
Państwo Górscy, Chodniccy oraz Zalewscy będą reprezentować region
w wojewódzkim etapie tego prestiżowego konkursu.
Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Państwowa Inspekcja
Pracy. Patronat Honorowy sprawuje
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Celem konkursu jest promocja
zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Nagrodzonym gospodarzom gratulujemy i życzymy powodzenia na
kolejnym etapie konkursu.
więcej na www.gminakolno.pl

Remont świetlicy w Kumelsku
R
emont świetlicy wiejskiej w Kumelsku - to tytuł projektu w ramach którego Gmina Kolno zmodernizowała ten obiekt.
Zakres prac obejmował wymianę
pokrycia dachowego, docieplenie
stropu, wymianę stolarki okiennej,
remont ścian i podłóg, wykonanie
instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
kanalizacji sanitarnej, budowę zbiornika na ścieki sanitarne.
Koszt realizacji projektu to ok. 100
tys. zł. Projekt dofinansowany był w
ramach PROW na lata 2007 - 2013.
WWW.GMINAKOLNO.PL
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Uroczystość w Starym Gromadzynie
O
SP w Starym Gromadzynie
działa od 56 lat, a wybudowaną przed laty przez mieszkańców
remizę Gminie Kolno udało się wyremontować dzięki unijnym pieniądzom – to dwa powody, dla których
7 czerwca w Starym Gromadzynie
odbyła się wyjątkowa uroczystość.
Wyremontowany budynek poświęcił
ks. Kanonik Stanisław Uradziński,
proboszcz Parafii pw Św. Anny w
Kolnie, a symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali: wójt Tadeusz Klama, radny Mariusz Mieczkowski, sołtys Starego Gromadzyna Grzegorz
Filipkowski, ks. Kanonik Stanisław
Uradziński oraz druh Józef Filipkowski. Druhowie otrzymali medale i odznaczenia. Więcej informacji i zdjęć na
stronie www.gminakolno.pl

Jubileusz 72 - lecia OSP w Koźle

7
Otwarcie remizy w Borkowie
S

2. rocznicę działania świętowali w niedzielę 15 czerwca strażacy ochotnicy z OSP Kozioł. Po mszy św. z tej okazji
strażakom ochotnikom wręczone zostały medale i odznaczenia.
fot. S. Nicewicz

ymboliczne przecięcie wstęgi
oraz poświęcenie wyremontowanej remizy odbyło się w sobotę 14
czerwca w Borkowie.
Uroczystość strażacką poprowadził druh Antoni Lewandowski, komendant M-G Z OSP w Kolnie.
Remizę poświęcił ks. Krzysztof
Wróblewski, proboszcz Parafii pw.
Świętej Trójcy w Borkowie.
Podziękowania od strażaków
ochotników z OSP Borkowo odebrał
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
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Seniorzy - eksploratorzy
W kolejną wyprawę badawczą seniorzy z Zabiela i Czerwonego udali się
5 czerwca. Tym razem szlak wyprawy wiódł przez serce Krainy Tysiąca
Jezior.
a początek grupa trafiła do
Reszla. Tam po zdobyciu obronnej baszty na zamku biskupim podziwialiśmy panoramę miasteczka
i okolicznych wzgórz. Prosto z wysokiej baszty trafiliśmy do lochów,
aby w „klimatyzowanych” pomieszczeniach podziwiać m.in. narzędzia

N

ówczesnych tortur. Po tych mocnych
wrażeniach zwiedziliśmy reszelski,
zabytkowy kościół. Tu też nam zaproponowano wspinaczkę na wieżę,
jednak znając plany na resztę dnia
nikt z uczestników nie podjął się
tego trudu.
Następnym punktem wycieczki
było sanktuarium w Świętej Lipce.
Nie trzeba chyba wspominać jak
pięknym jest to wyjątkowe miejsce.
Koncert organowy i wystrój świątyni
skłaniają do zadumy nad losem czło-

wieka. Po krótkiej mszy udaliśmy się
w dalszą podróż.
Gdy już trafiliśmy do Giżycka okazało się że spotkała nas miła niespodzianka. Po sutym obiedzie mogliśmy zrelaksować się na ponadgodzinnym rejsie po jeziorze Niegocin.
A jako, że pogoda była wręcz wymarzona, każdy z uczestników, chłonąc
piękno mazurskich krajobrazów odpoczywał i nabierał sił przed ostatnim punktem wyprawy.
Okazało się, że ten punkt to zwiedzanie twierdzy Boyen. Ten olbrzymi
obiekt wojskowy, jego obszar i potęga do dziś jeszcze wywołują przytłaczające wrażenie. Proponujemy
każdemu kto znajdzie się w tamtych
stronach, obok Wilczego Szańca
zwiedzenie twierdzy w Giżycku.
I tak po intensywnych eskapadach
udaliśmy się w drogę powrotną. Pomimo zmęczenia wszyscy uczestnicy umilali sobie drogę śpiewem i
rozmowami.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz
będziemy mogli poznawać piękno i
historię naszego kraju na wycieczkach organizowanych przez CKGK.

Dzień Dziecka z MLEKPOLEM
W
ójt Gminy Kolno Tadeusz Klama
dziękuje Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie, za to,
że po raz kolejny zaprosiła uczniów
gminnych szkół na festyn z okazji
Dnia Dziecka w trakcie którego najmłodsi mogli korzystać z szeregu
atrakcji, a także dowiedzieć się m.in.

WWW.GMINAKOLNO.PL

na czym polega zdrowe odżywianie. Nie zabrakło pyszności produkowanych w SM
MLEKPOL w Grajewie.
Warto dodać, że bardzo
wielu gospodarzy z naszej
gminy współpracuje z grajewską mleczarnią.
fot. A. Konopka
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Dzień Rodziny w Zabielu
Już drugi raz – a więc prawie tradycja – w Zabielu zorganizowany został
festyn rodzinny.

P

odobnie jak w zeszłym roku rozpoczął się od krótkiego programu artystycznego przygotowanego
przez 6 Wielopoziomową Drużynę
Harcerską Asteria z Zabiela i przez
zespół Zabielanki.
Następnie młodsza część widowni
udała się na plac przed świetlicą zaś
dorośli częstowali się kawą i ciastem
przygotowanym przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Zabielu. Do
słodkiego przygrywała muzyka „na
żywo” czyli akordeonista z zespołu
Matrix.
Na dworze zaś… istny szał! Dzieci
mogły brać udział w wielu zabawach
i konkursach przygotowanych i przeprowadzonych przez strażaków z
OSP. Woda lała się strumieniami co
przy pięknej słonecznej pogodzie
stanowiło wspaniałą ochłodę i relaks.
Konkursy sprawnościowe prowadzone przez druha Władysława Kowalczyka okazały się takim hitem, że
w pewnym momencie do zabawy włączyli się również rodzice. Szczególną
popularnością cieszyło się przeciąganie liny. Ciągnęły ją różne płcie i

grupy wiekowe. Rywalizacja doszła
do takiego stopnia, że w ostatnim
ciągnięciu po każdej ze stron znalazło się po ponad 20 osób.
W między czasie każdy mógł posmakować wspaniałej grochówki zafundowanej przez Dwór Rogińskich.
Były też słodycze – ufundowane
przez radnego Jana Pieklika. Na miłośników łączenia smaków czekały
kiełbaski z grilla i lody.
No i finał! A trzeba przyznać, że

finał był z pompą!. Strażacy zafundowali dzieciom zimę w środku lata.
Piana na trawniku przy świetlicy spowodowała istne szaleństwo wśród
najmłodszych, którzy nurkowali w
niej niczym w śnieżnym puchu.
Imprezę zorganizowało Centrum
Kultury Gminy Kolno, które zapowiada podobne festyny w okresie letnim
w Czerwonem, Brzozowie, Lachowie
i Borkowie.
CKGK

Parada Województwa Podlaskiego
N

asz zespół Czerwieniacy zaprezentował się na dużej scenie
oraz na Starym Rynku w Łomży w
trakcie Parady Województwa Podlaskiego, która odbyła się 7 czerwca w
Łomży. Powiat kolneński reprezentowały zespoły z gminy Kolno, Turośl
oraz Mały Płock.
Parada Województwa Podlaskiego została zorganizowana już po
raz drugi. Jej celem jest prezentacja
grup artystycznych ukazujących dorobek środowisk z których pochodzą.
W paradzie w Łomży wzięło udział
37 grup, łącznie ok.700 uczestników. 21 czerwca podobna parada
przeszła ulicami Suwałk.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Podziękowania za wsparcie
D
yrektorzy i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie oraz
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
serdecznie dziękują Wójtowi Gminy
Kolno- Panu Tadeuszowi Klama oraz
Panu Krzysztofowi Murawskiemu
za sfinansowanie biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów w Gdańsku, Sopocie i Malborku ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałanie Narkomanii na rok
2014.
Nasze podziękowania kierujemy
również do Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie Pana Krzysztofa
Kajko za dofinansowanie wycieczki
dla uczniów obu szkół.
Zarówno Pan wójt, jak i prezes Banku Spółdzielczego już po raz kolejny
wsparli inicjatywę nauczycieli Szkoły Podstawowej w Borkowie, którzy

organizują atrakcyjne wycieczki dla
uczniów swojej szkoły, jak i innych,
które chcą się do takich wyjazdów
dołączyć.
Trzydniowa wycieczka dla uczniów
ze SP Borkowo i SP Czerwone odbyła się w dniach 26-28 maja 2014
roku do niezwykle ciekawych miejsc
naszego kraju, zorganizowana przez

OGŁOSZENIE

wychowawców: P. Beatę Szewczyk i
P. Sławomira Dymka.
Opiekę na wycieczce sprawowali:
Pan Sławomir Dymek – uczniowie z
SP Czerwone, Pani Jadwiga Elżbieta
Konstanty – kl. II-III z Borkowa i Pani
Beata Szewczyk – kl. IV-VI z Borkowa.
SP Borkowo, SP Czerwone
więcej na www.gminakolno.pl

Dla szkoły

Projekt „Szkoła równych szans” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkoła równych szans

Z końcem czerwca Towarzystwo „Jan z Kolna” zakończy realizację
w Szkole Podstawowej w Lachowie projektu „Szkoła równych szans”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej- Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Uczestniczy w
nim 67 uczniów z klas IV-VI., którzy mieli szansę rozwijać swoje zdolności oraz doskonalić umiejętności kluczowe w trakcie następujących
zajęć: koło przyrodnicze, koło matematyczne, koło polonistyczne, koło
j. angielskiego oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z j. polskiego
i matematyki. Uczniowie objęci byli również wsparciem podczas zajęć z pedagogiem. Niewątpliwą atrakcją na zakończenie projektu była
wycieczka edukacyjne do Warszawy. W dniu 25 maja uczniowie mieli
okazję zakosztować sztuki przez duże S uczestnicząc w seansie „Ania
z Zielonego Wzgórza” w Teatrze Kamienica. Natomiast podczas lekcji
w Muzeum Narodowym poznali największe perły malarstwa. W wyjeździe uczestniczyli ci uczniowie, którzy brali udział w zajęciach wyrównawczych z j. polskiego oraz kołach: polonistycznym i j. angielskiego.
Pozostali wyjadą do Warszawy pod koniec czerwca. Będą wówczas w
Muzeum Etnograficznym, na Zamku Królewskim i w Centrum Nauki
Kopernik.
Zajęcia były prowadzone w ciekawy i atrakcyjny sposób z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Lachowie zdobyli dzięki temu nowe wiadomości, doświadczenia i rozwinęli umiejętności.
Kazimierz Korzep- prezes Towarzystwa „Jan z Kolna”

WWW.GMINAKOLNO.PL

S

towarzyszenie KaFCuki z Czerwonego
podarowało Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
dwie ławeczki. Na ten cel Stowarzyszenie
KaFCuki przekazało nagrodę, którą miejscowość Czerwone otrzymała za drugie miejsce
w konkursie „Piękna i estetyczna podlaska
wieś”.
Zarówno członkowie stowarzyszenia jak i
szkoła, oraz mieszkańcy Czerwonego starali
się, by ich miejscowość w konkursie wypadła jak najlepiej. Dyrekcja szkoły dziękuje za
ufundowanie ławeczek, dzięki którym teren
wokół szkoły zyskał na atrakcyjności.
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Tradycyjnie i współcześnie

Centrum Kultury Gminy Kolno - organizator
Nocy Świętojańskiej w Koźle dziękuje wszystkim
zaangażowanym w organizację imprezy. Szczególne podziękowania kieruje do:
Dariusza Kalinowskiego, sołtysa wsi Kozioł
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Zabiela
Strażaków z OSP w Czerwonem i Zabielu
Dyrekcji Nadleśnictwa Nowogród
Moniki i Michała Rogińskich
relacja z festynu na www.gminakolno.pl
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Święto w dwóch szkołach
D
wie szkoły należące do Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległo Rzeczypospolitej obchodziły 15 maja
swoje święto. W SP im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
w związku z przypadającymi w tym
roku obchodami 100-lecia czynu legionowego, święto miało wyjątkowy
charakter. W SP im. Orła Białego w
Wykowie uczniowie i grono pedagogiczne wspominali uroczystość z
2008 r. w trakcie której szkoła otrzymała imię Orła Białego i sztandar.
Obszerna relacja na www.gminakolno.pl

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich
U
czniowie Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie włączyli się w przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej akcję pn. „Lekcja Wolności”. W ramach tych działań przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem pani Anety Roman wykonali gazetki na tablicy
SU oraz w pracowni języka polskiego
i historii, a także wystawkę - nawiązujące do pierwszych częściowo
wolnych wyborów do parlamentu 4
czerwca 1989 oraz do poprzedzających je obrad Okrągłego Stołu. Najstarsi z kl. V i VI przeprowadzili wywiady z dziadkami na temat emocji
towarzyszących wydarzeniom sprzed
25 lat, przygotowali scenki, prezentacje multimedialne, plakaty, które
przedstawili podczas lekcji otwarWWW.GMINAKOLNO.PL

tej w obchodzonym po raz pierwszy
Dniu Wolności i Praw Obywatelskich
oraz na innych zajęciach - języka polskiego, historii, świetlicy. Rozmowy i
lekcje poświęcone tej tematyce przybliżyły młodzieży zmiany, jakie zaszły

w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Ułatwiły zrozumienie sytuacji
politycznej Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, trudnej drogi do wolności,
demokracji.

Aneta Roman
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As Ortografii - wyniki konkursu
17 czerwca 2014r. w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się gminny
konkurs ortograficzny As Ortografii zorganizowany pod patronatem
Wójta Gminy Kolno przy współpracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie.
elem konkursu było propagowanie idei dbałości o poprawność
ortograficzną od najmłodszych lat
szkolnych, wdrażanie uczniów do samokontroli i samokształcenia w zakresie pisowni, sprawdzenie poziomu opanowania ortografii oraz wyłonienie Asa Ortografii wśród uczniów
klas edukacji wczesnoszkolnej
Teksty dyktand przygotowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli pani Alicja Cieloszczyk i pani Halina Gleba.O tytuł Asa
Ortografii walczyło 16 uczniów.
Wyniki konkursu:

C

Klasa pierwsza
- Wasiulewska Sandra, SP Lachowo
- I miejsce
- Sławińska Roksana, SP Zabiele- II
miejsce
- Góralczyk Filip, SP Zabiele- III miejsce
- Rydelek Zuzanna, SP Czerwonewyróżnienie
- Fiertek Klaudia, SP Czerwone- wyróżnienie
Klasa druga- Radosław Grużewski, SP Lachowo
- I miejsce
- Ałajko Wojciech, SP Zabiele- II miej-

sce
- Borawski Arkadiusz, SP Lachowo- III miejsce
- Charubin Jakub, SP Czerwonewyróżnienie
Klasa trzecia
- Kajko Tomasz, SP Czerwone - I
miejsce
- Sekściński Maciej, SP Zabiele- II
miejsce
- Olszak Bartosz, SP Zabiele- III miejsce
- Staniszewska Kinga, SP Lachowowyróżnienie
Laureaci wykazali się wysokimi
umiejętnościami w zakresie poprawnej pisowni.
Nagrody zostały ufundowane ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
nauczyciel SP Lachowo Ewa Miłosek

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
1
5 czerwca r. na boisku w Lachowie odbył się Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kolno. Rywalizowały ze sobą cztery drużyny z
Zabiela, Lachowa, Czerwonego i Kozła. Najlepszą okazała się drużyna z
Lachowa, II miejsce zajęła drużyna z
Kozła, a III razem drużyny z Zabiela i
Czerwonego.
Organizatorzy turnieju już dziś zapraszają do udziału w gminnej lidze
piłki nożnej która odbędzie się w lipcu/sierpniu z nadzieją, że zgłosi się
więcej chętnych drużyn.

Najlepsza drużyna turnieju z działaczami i byłymi zawodnikami

Wszyscy uczestnicy turnieju
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Szkolne Święto Rodziny
Tegoroczne Szkolne Święto Rodziny było bogate w atrakcje o różnym
charakterze, skierowane do całej
społeczności szkolnej.

O

bchody rozpoczęliśmy 26 maja
akademią poświęconą Patronowi szkoły. Mottem uroczystości było
hasło „ Rodzina najgłębiej kształtuje duszę człowieka.” Jako placówka
nosząca imię Prymasa Tysiąclecia w
swej działalności wychowawczej staramy się wypełnić jego testament.
Dyrektor szkoły p. Bożena Duda w
swym wystąpieniu podkreśliła, że
nauka społeczna Prymasa Wyszyńskiego skoncentrowana była na rodzinie- jej godności, przysługujących
naturalnych prawach i problemach,
z którymi niezmiennie i w obecnych
czasach musimy sobie radzić na co
dzień. Przypomniała słowa Kardynała: „Rodzina jest źródłem, z którego bierzemy życie, pierwszą szkołą
uczącą nas myśleć - pierwszą świątynią, w której uczymy się modlić. To
ona najgłębiej kształtuje duszę człowieka.” Uczniowie zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczyciela
religii.
27 maja w Dzień Samorządu Terytorialnego uczniowie klas IV-VI

wspólnie z nauczycielami poznali
strukturę samorządu lokalnego.
Byli z wizytą m.in. w Urzędzie Gminy
Kolno, gdzie spotkali się z Wójtem
Gminy Kolno. Uczniowie dowiedzieli się ciekawych informacji o gminie
oraz specyfice pracy w samorządzie.
Każdy z uczniów mógł zrobić sobie
zdjęcie w fotelu pana wójta.
28 maja grupa 30 uczniów pod
opieką trzech nauczycieli udała się
na wycieczkę szkolną. W programie
była lekcja edukacyjna w Muzeum
Ziemi Piskiej. Z Pisza udaliśmy się
na 3 godzinne wodne harce do Parku Wodnego „Tropikana” w Mikołajkach. Kolejnym punktem wycieczki
była wizyta w Parku Dzikich Zwierząt

Hej, zwiedzamy Mazury!
W
dniu 29 maja 2014 roku
uczniowie klas I-III z SP w Czerwonem wyruszyli na wycieczkę po
Mazurach. W prawdzie pogoda nie
była wymarzona, ale wszyscy nadrabiali znakomitym humorem.
Pierwszym miejscem był port w
Rucianem Nidzie, skąd łajbą o imieniu Odylia wypłynęli w rejs po jeziorze. Największym zainteresowaniem
cieszył się mostek kapitański, gdzie
niektórzy szczęśliwcy mogli dotknąć
steru. Miłośnicy przyrody wypatrywali okazów ptactwa wodnego. Po zejściu na ląd udali się do Kadzidłowa,
gdzie mogli obserwować, a nawet
głaskać niektóre zwierzęta. Wśród
takich znajdowały się osły, kozy,
małe pieski oraz sarenki. Szczególne zainteresowanie wzbudzały
WWW.GMINAKOLNO.PL

w Kadzidłowie.
29 maja po raz kolejny w Kolnie
wszyscy uczniowie uczestniczyli w
wyjątkowym festynie zorganizowanym przez MLEKPOL z okazji Dnia
Dziecka
30 maja udaliśmy się gościnnie
na Piknik Rodzinny – „Mama, Tata
i Ja” do zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie.
Każdy dzień tegorocznych obchodów Święta Rodziny zapewniał dzieciom doznanie nowych wrażeń, zabawę i miło spędzony czas.
Więcej informacji i zdjęć na www.
janowo.edupage.org
SP Janowo

rzadkie gatunki jak jastrząb
wędrowny, orzeł bielik, żbiki
oraz wilki.
Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w wiosce Galindów w Iznocie. Dzieci zostały
tam ochrzczone plemieniem
Kurczaków, wybrały głównych członków plenienia jak
wódz, szaman, amazonka
a nawet konie. Zapoznały
się z plemiennymi obrzędami, zwyczajami i zabawami.
Wszyscy świetnie się bawili.
Z zakupionymi pamiątkami,
głowami pełnymi wrażeń
dzieci wróciły do domów, planując już dalsze podróże.
Ewa Ciołkowska
SP w Czerwonem
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Niezwykły Dzień Dziecka w Lachowie
30 maja 2014 roku na dzieci z Punktu Przedszkolnego czekała bardzo
miła niespodzianka.

R

odzice w porozumieniu z wychowawczynią postanowili bowiem
przygotować im nieco wcześniej
nietypowe obchody Dnia Dziecka –
przedstawienie, w którym sami wcielili się w rolę aktorów. Po wstępnych
ustaleniach wybór padł na utwór Juliana Tuwima pt. „Rzepka”.
Już dwa tygodnie przez planowanym dniem rozpoczęły się próby i
przygotowania. Kompletowano stroje, rekwizyty i scenografię, a także
oprawę muzyczną. Rodzice wieczorami wymykali się z domów, by w sekrecie przed dziećmi doszlifowywać
kreowane role i perfekcyjnie zgrać
je w całość. Aż dziw, że wszystko do
ostatniej chwili udało się utrzymać
w tajemnicy, szczególnie, że pani w
ostatnich dniach wyjątkowo często
organizowała rodzicom „wywiadówki”.
W piątek 30 maja, późnym popołudniem dzieci zostały zaproszone
do przedszkola w celu omówienia
wspólnie z panią i rodzicami „kilku
ważnych spraw”. Jak się jednak okazało po przyjściu był to tylko pretekst
do całkiem innego spotkania.
Ich sala przedszkolna była zupełnie odmieniona. Jej pierwszą
połowę stanowiła widownia, drugą
zaś – scena. Pani Justyna zaprosiła

przedszkolaków i przybyłych gości,
wśród których była również Pani
Dyrektor Jadwiga Filipkowska, do
zajęcia miejsc, a następnie w kilku
słowach wyjawiła wreszcie prawdziwy cel spotkania. I zaczęło się przedstawienie!
Jako pierwszy na scenę wkroczył
dziadek pchając przed sobą taczkę
z małą rzepką. Później pojawiały się
kolejne postacie: duża rzepka, babcia, wnuczek, piesek, kotek, kurka,
gąska, bocian, żabka i kawka. Dzieci
z radością rozpoznawały w nich swoich rodziców i starsze rodzeństwo –
choć trzeba przyznać, że niektórych
wcale nie było tak łatwo rozpoznać!

Uczniowie w operze
6
czerwca 2014 roku, dzieci z SP
w Czerwonem mogły skorzystać

z zaproszenia do świata sztuki. Były
w Operze i Filharmonii Podlaskiej w

Na koniec przedszkolaki i zgromadzeni goście nagrodzili aktorów
słusznymi brawami. Zrobiliśmy też
sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie,
a wieczór zakończyliśmy wesołą dyskoteką.
Serdecznie dziękuję rodzicom za
zapał, pomysłowość, zaangażowanie i … ogromne poczucie humoru
- bez Was nie byłoby tego przedstawienia!
Dzieciom zaś życzymy wspólnie
z rodzicami: słoneczka na niebie,
uśmiechu na buziach i radości w serduszkach! I oby Wasz Dzień Dziecka
trwał przez cały rok!
Justyna Góralczyk
n-lka SP Lachowo

Białymstoku, gdzie obejrzały bajkę
muzyczną M. Urbanka pt. „Brzydki
Kaczorek”. Zachwyt dzieci wzbudziła scena na wodzie, przepiękny
gmach oraz jego wystrój. Z wielkim
entuzjazmem brały aktywny udział
w przedstawieniu. Wszystko to było
możliwe dzięki Radnemu Sejmiku
Mieczysławowi Bagińskiemu, który
zaprosił dzieci na spektakl i Józefowi
Wiśniewskiemu, który zorganizował
uczniom bezpłatny transport. Dziękujemy Im bardzo za tak miłą niespodziankę.
Ewa Ciołkowska
SP w Czerwonem
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Savoir - vivre w gimnazjum
K
ażdy z nas jest indywidualnością, ma inną
osobowość, temperament.
Często denerwują nas nakazy i zakazy, ograniczają
normy i przepisy, usztywniają zasady i reguły. Ale
spróbujmy bez nich żyć!
Wyobraźmy sobie choćby jeden dzień, w którym
wszystko jest dozwolone
i nic nie jest zabronione,
każdy może robić co chce,
jak chce i kiedy chce. Byłby to zapewne najgorszy
dzień w dziejach ludzkości.
Takimi słowami młodzież
Gimnazjum w Lachowie rozpoczęła
apel w którym przedstawiła reguły obyczajowe znane powszechnie
jako dobre maniery.
Uczniowie zademonstrowali jak
postępować w kontaktach międzyludzkich i umiejętnie prowadzić rozmowę. Przypomniano o zasadach
zachowania się w urzędzie, samochodzie, na ulicy. Poinformowano,
że reguły obyczajowe obejmują rów-

nież umiejętność opanowania niechęci i uprzedzeń, nie ujawniania
złego humoru oraz takie cechy, jak
dyskrecja, umiejętność słuchania,
punktualność, słowność, skromność
i uprzejmość.
W ramach programu “ Savoir – vivre” młodzież przygotowała konkurs
w którym uczniowie odpowiadali na
6 pytań dotyczących reguł dobrego
wychowania. Liderzy grup wyjaśniali
w jaki sposób przejawia się dana re-

tożsamości regionalnej, świadomości kulturowej, poszukiwaniu własnych korzeni, rozmawiała z
czytelnikami 13 maja 2014 r. Katarzyna Enerlich w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem.
Mrągowianka z pochodzenia, zakochana w mazurskiej ziemi, w swej
twórczości sięga do historii i kultury
Warmii i Mazur. Autorka powieściowego cyklu „Prowincja pełna…” porusza problemy zwykłych ludzi, ich
tożsamości regionalnej i wielokulturowości. Literacką fikcję buduje
w oparciu o prawdziwe historie. Pisze o epizodach z własnego życia,
opowieściach zasłyszanych bądź
nadesłanych przez czytelników. Gromadzi różne zdarzenia, kolekcjonuje
ludzkie historie osadzając je w ciekawym, niewyeksploatowanych jeszcze przez przemysł turystyczny mazurskim krajobrazie. Prowincjonalny
świat jej powieści jest pełen atrakcji,
sprzyja pracy, kochaniu, rozwijaniu

pasji. Prowincja według Enerlich to
nasze prywatne miejsce na ziemi,
miejsce które nosimy w sercu, miejsce do życia z wyboru, a nie konieczności. Pisarka podkreśliła, że po
latach wykonywania wielu zawodów
czuje się w życiu spełnioną. Ma wymarzony dom na wsi, potrafi cieszyć
się każdą chwilą i przede wszystkim

guła i dlaczego jest tak ważna w kontaktach międzyludzkich. . W drugiej konkurencji
uczniowie mieli za zadanie
przygotować zastawę stołową
dla dwóch osób oraz przedstawić przykładowy jadłospis. W ostatniej z konkurencji młodzież układała hasła
związane z kulturą słowa.
Na zakończenie uczniowie
przeczytali radę Jana Kamyczka:
„Generalna wskazówka, w
razie gdy ktoś nie będzie wiedział, jak się zachować, jest
następująca z możliwych sposobów zachowania wybierz ten, w
którym zagra życzliwość. Kto zachowa się życzliwie a z prostotą, ten zawsze dobrze się zachowa, nawet nie
znając odpowiedniego przepisu”.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za ufundowanie nagród w KONKURSIE “ SAVOIR – VIVRE”.
Iwona Korzep

„Ja jestem z Mazur, a wy skąd?”
O
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robi to, co zawsze było jej pasją, pisze i spotyka się z czytelnikami.
Spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich zostało zorganizowane
przez Książnicę Podlaską w Białymstoku dla Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w GBP w Czerwonem,
za co serdecznie dziękujemy.
Barbara Sielawa
GBP w Czerwonem
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„Czuwaj wiaro i wytężaj słuch...”
W dniach 13 - 14 maja 2014r.
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie uczestniczyli w wycieczce,
której nadrzędnym celem był udział
w VI Pielgrzymce Młodzieży Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Jasna Górę. Mottem tegorocznego ogólnopolskiego zlotu były słowa z powstańczej piosenki „Pałacyk
Michla”.

P

ierwszego dnia zatrzymaliśmy
się w stolicy, która powitała nas
słoneczną aurą. Przed wizytą w Sejmie spacerowaliśmy między innymi
po Parku Ujazdowskim. Po najważniejszej instytucji w kraju – Sejmie
Rzeczypospolitej Polskiej oprowadziła nas przemiła przewodniczka
- pani Antonina, ukazując historię
i współczesność parlamentaryzmu
polskiego. Niezwykłe wrażenie wywarła na nas Sala Posiedzeń Sejmu,
ale również główny hall z makietą
budynków sejmowych, tablica upamiętniają posłów, którzy zginęli pod
Smoleńskiem w 2010r., gablota z
laskami marszałkowskimi oraz Sala
Kolumnowa. Po niezwykłej wizycie
w Sejmie podziwialiśmy panoramę
Warszawy z tarasu widokowego Pałacu Kultury i Nauki.
Tego dnia wieczorem dotarliśmy
do celu – byliśmy na Jasnej Górze, w
pobliżu której oddaliśmy hołd naszemu Patronowi przy wzniesionym na
Jego część pomniku. Drugiego dnia
czynnie braliśmy udział w pielgrzymce. Pomimo niesprzyjających warun-
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ków atmosferycznych udało się skorzystać ze wszystkich planowanych
punktów programu. W Domu Pamięci Prymasa Wyszyńskiego zwiedziliśmy wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia i wysłuchaliśmy prelekcji jednej z sióstr zakonnych na
Jego temat. Następnie udaliśmy się
na spotkanie w Sali Ojca Augustyna
Kordeckiego. Tam przywitał nas m.
in. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z uwagi na fakt, że nasz Patron należał do grona powstańców,
był kapelanem powstańczym okręgu
Warszawa-Kampinos, szpitala wojskowego w Laskach, nosił pseudonim Radwan, towarzyszył młodym
powstańcom, a w tym roku zbliża
się 70. rocznica wybuchu powstania
warszawskiego - podczas spotkania
przybliżono historię tych wydarzeń.
Uczestniczyliśmy w mszy świętej w

Kaplicy Matki Bożej, celebrowanej
przez kapelana polskich sportowców.
Po nabożeństwie mogliśmy dotknąć
kart żywej historii za sprawą prelekcji powstańca – 85 letniego p. Leszka Czarcińskiego. Ostatnim punktem pielgrzymki było spotkanie z ks.
Edwardem Pleniem– duszpasterzem
naszych sportowców. Podzielił się
z zebranymi ciekawostkami z życia
sportowców, igrzysk olimpijskich. Po
niecodziennym wyjeździe pozostały
piękne wspomnienia z pielgrzymki, z
niezwykłych lekcji historii, pamiątki
z Jasnej Góry, publikacje dotyczące Patrona naszej szkoły i Sejmu,
zdjęcia. Nauki Patrona wyznaczają
nam kierunek działań, staramy się
nimi kierować, mając na uwadze
słowa ks. Edwarda, że człowiek wolny to taki, który kieruje się dobrem.

Aneta Roman
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V Majowy Turniej Siatkówki
W dniach 28 i 29.05.2014r w ZSS w
Zabielu, z inicjatywy Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Sprint” odbył się
V Majowy Turniej Siatkówki o Puchar
Wójta Gminy Kolno. Impreza dla
uczniów gimnazjum i szkół średnich
Gminy, Miasta Kolno oraz zaprzyjaźnionych szkół mogła odbyć się dzięki
dotacji z budżetu Gminy Kolno.

W

rywalizacji sportowej wzięło
udział 6 szkół: I LO Kolno, ZST
Kolno , ZSEiO nr 6 Łomża, ZSZ Pisz,
Gimnazjum Kolno oraz Gimnazjum
Zabiele.
Pierwszego dnia zmagania rozpoczęły dziewczęta. Zawodniczki z
czterech szkół przywitał Zarząd UKS
„Sprint”, Dyrektor ZOPO w Kolnie
Pan Józef Wiśniewski oraz Dyrektor
ZSS w Zabielu Pani Ewa Lipnicka.
Wszystkie mecze rozgrywane były do
dwóch wygranych setów. Dziewczęta
stoczyły wspaniałe, pełne emocji mecze, a poziom był bardzo wyrównany.
Ostatecznie wygrały najbardziej doświadczone zawodniczki z Łomży,
które już po raz trzeci wygrywają w
tym turnieju.
Kolejnego dnia zmagania rozpoczęli chłopcy, również 4 drużyny .
Najlepsi okazali się chłopcy z Pisza,
którzy bronili tytułu z roku poprzedniego. Wspaniałą walkę stoczyli
chłopcy z obu gimnazjów, pierwszy
set zakończył się 27:25 dla Zabiela
ale ostatecznie Kolno wygrało w Tiebreak’u.
Imprezę zorganizowali nauczyciele
w-f z ZSS w Zabielu (A. Chutkowska,
J. Sekścińska, G. Serafin) czyli Zarząd UKS „Sprint” w Zabielu. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy a trzy
najlepsze również puchary. Wyróżniono także trenerów wygranych
drużyn, statuetki te ufundował Pan
Kossowski z „Dako” w Kolnie.
Zarząd UKS „Sprint” w Zabielu serdecznie dziękuje wszystkim opiekunom za przygotowanie drużyn oraz
uczestnikom za aktywny udział w imprezie. Podziękowania również dla
Bartłomieja Rogińskiego oraz Mateusza Żochowskiego za sędziowanie.
Organizatorów bardzo cieszy fakt,
iż co roku impreza cieszy się dużym
WWW.GMINAKOLNO.PL

zainteresowaniem i już teraz zapraszamy za rok!
Wyniki rywalizacji:
Dziewczęta:
I miejsce – ZSEiO nr 6 w Łomży
II miejsce – ZST w Kolnie
III miejsce – I LO Kolno
IV miejsce - Gimnazjum w Zabielu
		
Chłopcy:
I miejsce - ZSZ w Piszu
II miejsce - I LO Kolno
III miejsce - Gimnazjum w Kolnie
IV miejsce - Gimnazjum w Zabielu
Najlepsza Siatkarka – Magda Kordal (ZSEiO nr 6 w Łomży)
Najlepszy Siatkarz – Norbert Nowicki (ZSZ w Piszu)
Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska
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IV Rajd Rowerowy już za nami
Ponad 130 osób wzięło udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym już
po raz czwarty przez Stowarzyszenie
KaFcuKi i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. Mimo wietrznej pogody, 1 czerwca 2014r. przed
biblioteką w Czerwonem zjawiły się
całe rodziny miłośników dwóch kółek.

J

ak przystało na imprezę współorganizowaną przez Bibliotekę w
ramach akcji ,,Odjazdowy Bibliotekarz” nie mogło zabraknąć książki.
Głośno czytano fragmenty utworu
Jana Brzechwy ,,Pchła Szachrajka”.
Wśród czytających byli: Eugeniusz
Regliński - członek zespołu Kolnianki+, Jan Bućko - członek zespołu
Czerwieniacy i Ewa Ciołkowska - nauczycielka ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem.
Zainspirowani przygodami znanej
i lubianej pchełki, uczestnicy rajdu
ruszyli na własną rowerową przygodę do Kozła, gdzie czekali pozostali
uczestnicy rajdu. W peletonie jechali również koźleńscy harcerze z 77
Czerwieńskiej Drużyny harcerskiej
,,Cień” i Grupa Rowerowa Kolno Mazowsze.
Aktywny wypoczynek zakończył
rodzinny piknik z ogniskiem i kiełba-
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skami na plaży w Koźle. Panowie ze
Stowarzyszenia KaFcuKi zajęli się
grilowaniem i obsługą uczestników
rajdu.
Dla tych, którzy mieli ochotę na
zmagania umysłowe Nadleśnictwo
Nowogród, przygotowało konkursy
przyrodnicze. Najmłodsi wzięli udział
w rozgrywkach sportowych takich
jak np. przeciąganie liny. Dodatkową
atrakcją dla milusińskich było malowanie twarzy przez wolontariuszkę
Magdę.
Coroczna impreza rowerowa skierowana do wielbicieli aktywnego wypoczynku zorganizowana została ze
środków finansowych Urzędu Gminy
w Kolnie w ramach zadania ,,Organizowanie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia

dla dzieci i młodzieży szkolnej”. Organizatorzy dziękują również partnerom i sponsorom:
- Urzędowi Gminy Kolno za sfinansowanie imprezy,
- Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie za wsparcie finansowe,
- Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę medialną,
- Redakcji Gazety Gminnej za oprawę medialną całości przedsięwzięcia,
- Nadleśnictwu Nowogród za zorganizowanie stoiska przyrodniczego
dla uczestników rajdu i przygotowanie ogniska,
- ZHP - Hufiec Kolno,
- Centrum Kultury Gminy Kolno,
- Hotelowi ,,Kozioł”.
Ewelina Dębek
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