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Z działalności Wójta
Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno
od 30 maja
do 27 czerwca 2014 r.

Sukces rolników z naszej gminy.
>> str.4

W okresie od ostatniej sesji wydałem
trzy zarządzenia, które dotyczyły:

W 70. rocznicę mordu w Starym Gromadzynie
>> str.5

- sposobu wykonania uchwał Rady
Gminy Kolno
- określenia układu wykonawczego
budżetu Gminy Kolno na 2014 r.
- zmian w budżecie Gminy Kolno na
2014 r.
Ponadto w okresie od ostatniej sesji:
1. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem zapytania ofertowe o cenę na:
- wykonanie dokumentacji projetowych nowych dróg w miejscowościach: Borkowo, Zabiele, Kozioł, Rydzewo, Łosewo, Zaskrodzie, Czerwone i Stary Gromadzyn. Łącznie przewidzianych jest do zaprojektowania

Nagrody Wójta Gminy Kolno rozdane!
>> str.8-9

Sukces gimnazjalistów z Zabiela

D

Jubileusz OSP Janowo
>> str.16

10,46 km nowych dróg
- o wykonanie dwustronnego utwardzenia poboczy na odcinku 510 mb
we wsi Rupin.
2. Dokonałem odbioru technicznego
wykonania kanalizacji deszczowej
we wsi Czerwone.
3. Zelciłem wykonanie map do celów
projektowych odnośnie projektu budowy sieci wodociągowej we wsiach:
Czerwone, Bialiki, Rupin, Stary Gromadzyn (dotyczy zabudowy kolonijnej)
4 Dokonałem odbioru technicznego
wybudowanego oświetlenia ulicznego we wsi Glinki.
5 Trwają prace przy budowach nowych dróg. Do dnia dzisiejszego nowe
nawierzchnie bitumiczne zostały położone w Borkowie ok. 710 m, Kossakach ok. 674 m, Wszeborach ok.
550 m i Truszkach ok 360 m
6. Rozstrzygnąłem przetarg na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wincenta, Kozioł, Górszczyznza i Waszki.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody
Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwały podlegające publikacji przekazano Redakcji Dziennika Urzędowego.

ziałania podejmowane przez
Spółdzielnię Dobrych Serc z
Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu zyskały uznanie w oczach
jurorów konkursu organizowanego
przez Bank Spółdzielczy w ramach
Programu TalentowiSKO.
Na etapie regionalnym w Olsztynie Zespół Szkół Samorządowych z
Zabiela był na pierwszym miejscu.
Na etapie krajowym zaledwie o
cztery punkty gimnazjalistów z Za-

biela „pokonali” uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Pławie. Spółdzielnia
Dobrych Serc z Zabiela zajęła drugie miejsce! Spółdzielnia funkcjonowała pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Kolnie.
Dyrekcji, nauczycielom i uczniom
z gimnazjum w Zabielu gratulujemy!
Więcej szczegółów dotyczących
konkursu na www.talentowisko.pl
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Absolutorium dla Wójta Gminy Kolno
Na sesji 27 czerwca br. radni Gminy
Kolno podjęli kilka uchwał w tym m.
in. w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu gminy Kolno za 2013 r.

Z

anim radni podjęli uchwałę w
sprawie udzielenia absolutorium
zagłosowali za przyjęciem uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kolno za 2013
rok. Projekt uchwały przedstawiła
radnym pani Halina Boryszewska,
skarbnik Gminy Kolno. Za podjęciem
tej uchwały zagłosowało 11 radnych,
przeciw 3. W sesji uczestniczyło 14
radnych.
Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium wójt Tadeusz Klama przedstawił radnym i zaproszonym na sesje gościom prezentację
multimedialną obrazującą wszystkie
inwestycje wykonane w 2013 roku.
Uchwała zyskała wymaganą więk-

Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno gratuluje wójtowi Tadeuszowi Klamie uzyskania absolutorium za wykonanie budżetu gminy Kolno za 2013 rok

szość głosów.
Następnie radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2014 r.
- w sprawie zmian Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Kolno na
lata 2014 - 2024
- w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie Gminy Kolno w 2014 r.

Finał rozbudowy sieci wodociągowej

Wójt Tadeusz Klama w obecności inspektor Marty Cwaliny z UG Kolno podpisuje umowę z
wykonawcą kolejnego odcinka sieci wodociągowej w naszej gminie

G

rajewskie Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych „BUDOKAN”
zbuduje 21,8 kilometra sieci wodociągowej w miejscowościach Zabiele, Waszki, Górszczyzna, Kozioł,
Czerwone i Wincenta. 25 lipca br.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
podpisał umowę z wykonawcą. BęWWW.GMINAKOLNO.PL

dzie to prawie ostatni etap wodociągowania naszej gminy. Projekt
będzie współfinansowany w ramach
PROW na lata 2007 - 2013.
W ramach inwestycji zbudowanych
zostanie 21,8 km sieci wodociągowej, 40 hydrantów i 147 przyłączy do
gospodarstw. Najwięcej gospodarzy

przyłączy się do wodociągu w Koźle
oraz w Wincencie.
Termin zakończenia realizacji tej
inwestycji ustalono na koniec maja
2015 r. Wartość umowy opiewa na
nieco ponad 1 mln 842 tys. zł.
Do zakończenia procesu wodociągowania całej gminy Kolno pozostaną tylko zabudowania kolonijne.
Gmina Kolno już zawarła umowę z
projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci
wodociągowej na koloniach miejscowości: Czerwone, Rupin, Bialiki i
Stary Gromadzyn. Projektowana sieć
wodociągowa ma mieć długość ok. 8
kilometrów.
Warto podkreślić, że w tym roku
gmina Kolno realizuje również drugi
etap unijnego projektu, dzięki któremu zmodernizowana została stacja
uzdatniania wody w Janowie oraz
budowana jest sieć wodociągowa w
miejscowościach Borkowo, Zabiele,
Gietki, Kolimagi o łącznej długości
22 km. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca marca 2015 r.
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Sukces rolników z gminy Kolno!
P

aństwo Ewa i Ireneusz Chodniccy
z miejscowości Kumelsk (na zdj.)
zajęli III miejsce w wojewódzkim etapie XII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne”. Konkurs organizowany jest
m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową
Inspekcję Pracy.
Podsumowanie
wojewódzkiego
etapu konkursu odbyło się 7 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w trakcie konferencji „Bezpieczna
praca w gospodarstwie rolnym”.
Zdaniem członków komisji konkursowej najbezpieczniejszym gospodarstwem w tym roku jest gospodarstwo państwa Zofii i Bogusława
Krynickich z miejscowości Piątak.
Drugie miejsce zdobyli państwo Maria i Maciej Makarscy z miejscowo-

ści Jatwieź Duża.
Naszą gminę na tym etapie konkursu reprezentowali równiez państwo Danuta i Adam Górscy z miej-

Remont w szkole
M

imo, że są wakacje,
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie wcale nie jest cicho
i spokojnie. Przerwa w
nauce została wykorzystana do przeprowadzenia
potrzebnej modernizacji
w budynku.
Największa „rewolucja”
dzieje się na parterze
szkoły. Po zakończeniu
prac uczniowie i nauczy-

scowości Żebry, którzy otrzymali
jedno z sześciu przyznanych wyróżnień.
Gratulujemy!
fot.wrotapodlasia.pl

ciele będą mieli do dyspozycji estetyczne pomieszczenia higieniczno
- sanitarne. Wyremontowana zostanie również salka i łazienka na piętrze szkoły.
Lada dzień na plac przy szkole w
Wykowie wkroczą też pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno, ktorzy zbudują
parking na osiem miejsc.
Warto podkreślić, że w tym roku
obok szkoły stanął też nowy plac zabaw.

REKLAMA

4

WWW.GMINAKOLNO.PL

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 6-7(71)/2014

Pamięci pomordowanym
W

Starym Gromadzynie w wyjątkowy sposób uczczono 70.
rocznicę mordu, jakiego dokonano
na mieszkańcach tej miejscowości
21 lipca 1944 roku. Wspólna modlitwa na mszy św. w remizie, montaż
słowno muzyczny, a następnie złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod
kapliczką - to główne elementy obchodów zroganizowanych 20 lipca
br. przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja.
Więcej infiormacji i zdjęć na www.
gminakolno.pl
fot. kolno24.pl

Strona Zabiela najlepsza w województwie

J

uż po raz drugi strona wirtualna
zabiele.pl była najlepszą w naszym województwie w konkursie
„Sołectwa w sieci”. I po raz drugi
administrator strony, Kamil Sekściński (na zdj.) został zaproszony do
Senatu RP na uroczyste wręczenie
nagród. Podobnie jak przed rokiem
uroczystość owa połączona była z
konferencją poświęconą funduszom
sołeckim oraz wręczeniem nagród
laureatom plebiscytu „Sołtys roku
2013”. Organizatorem konkursu
jest Gazeta Sołecka wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów pod
patronatem Senatu RP. W uroczystości wziął udział m.in. Marszałek
Senatu Bogdan Borusewicz. Do konkursu zgłoszono 232 strony internetowe ze wszystkich województw.
Do finału zakwalifikowano 16 stron.
WWW.GMINAKOLNO.PL

Oceniano m.in. ich funkcjonalność i
dostępność. Przy omawianiu naszej
strony zwrócono szczególną uwagę
na jej dostępność dla osób niepełnosprawnych i rozmaitość poruszanych na niej tematów.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy
laureatom wręczyli m.in. senator
Ireneusz Niewiarowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – Bogdan Dombrowski.
CKGK

5

WYDARZENIA

Gazeta GMINNA 6-7(71)/2014

Obchody 70. rocznicy bitwy

M

inęła 70. rocznica potyczki
partyzantów z hitlerowcami
pod Piasutnem Żelaznym w 1944r.
Przedstawiciele naszej szkoły wraz z
pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach tych wydarzeń.
Organizatorami tej uroczystości po
raz kolejny było Stowarzyszenie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie z przewodniczącym p. Andrzejem Szymańskim, który prowadził
obchody.
Najpierw udaliśmy do lasu w Piasutnie Żelaznym, gdzie znajduje się
kaplica z pamiątkową tablicą, by tam
złożyć kwiaty i zapalić znicz. Miejsce to stanowi symbol bohaterstwa,

świadectwo poświęcenia życia za
Ojczyznę. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych
gminy Kolno i Zbójnej, reprezentanci
ZDZ i ZST w Kolnie oraz społeczność
lokalna.
Następnie uczestniczyliśmy w odpustowej mszy świętej w Łosewie w
intencji dziesięciu poległych partyzantów Armii Krajowej w Piasutnie. W przemarszu udaliśmy się na
cmentarz, by oddać hołd przy ich
mogile i uczestniczyć w apelu poległych.Udział w tak ważnych w historii
regionu wydarzeniach to świadectwo patriotyzmu, właściwej postawy
obywatelskiej wobec przodków.

tekst Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
fot. arch. Starostwa Powiatowego
w Kolnie

Utwardzanie poboczy drogi w Rupinie
J

uż w całym Rupinie droga ma
utwardzone pobocze. Właśnie
zakończył się drugi etap jej modernizacji. Tym razem kostką brukową
utwardzono pobocze po obu stronach drogi na długości 510 metrów
bieżących.
Dzięki wykonanym pracom mieszkańcy Rupina, a także wszyscy przejeżdżający przez tą miejscowość
będą bezpieczniejsi. Obustronne
utwardzenie poboczy umożliwi m.in.
bezpieczniejsze wykonanie manewru wyprzedzania, czy mijania się na
drodze.
O realizację tej inwestycji w imieniu mieszkańców zabiegał sołtys
pan Ryszard Podchul.
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MLEKPOL podsumował 2013 rok

Nowa Rada Nadzorcza, rekordowe
wyniki w skupie i sprzedaży, długofalowa strategia rozwoju i 100 proc.
frekwencja, tak w skrócie można
podsumować XXXIX Zgromadzenie
Przedstawicieli Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie, które
obradowało w piątek (27 czerwca
2014).
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4 przedstawicieli wybranych podczas zebrań rejonowych uczestniczyło w dorocznym Zgromadzeniu,
podczas którego oceniano pracę Zarządu Spółdzielni za ostatni rok oraz
podsumowano czteroletnią kadencję Rady Nadzorczej SM MLEKPOL w
Grajewie. Tegoroczne Zgromadzenie
miało także za zadanie wybranie ze
swojego grona 21 nowych członków
Rady Nadzorczej, która wspólnie z
Zarządem przez kolejne 4 lata decydować będzie o kształcie i polityce największej w Polsce spółdzielni
mleczarskiej.

WWW.GMINAKOLNO.PL

- Dostawcy mleka skupieni w
naszej spółdzielni stale inwestują w swoje gospodarstwa i
jakość dostarczanego mleka
– mówił Jan Zawadzki przewodniczący Rady Nadzorczej. – Jesteśmy dumni z tego, że tworzymy największą w naszym kraju
spółdzielnię mleczarską.
Dziś MLEKPOL jest bez wątpienia liderem w skupie i przetwórstwie mleka. Grajewska
spółdzielnia w 2013 roku skupiła od swoich dostawców prawie 1,4
mld litrów mleka, czyli 14,6 proc.
krajowego skupu. Rekordowo wysokie były też ceny płacone rolnikom
za dostarczane mleko. W grudniu
2013 Mlekpol płacił 2,11 zł/l, a w
tym samym czasie średnia krajowa
wynosiła 1,60 zł/l.
- Przy tak intensywnej dynamice
w produkcji mleka i dobrych wynikach spółdzielni dalsza konsolidacja
naszej spółdzielni jest konieczna –
podkreślił Edmund Borawski, Prezes
Zarządu.
W 2013 roku obroty SM MLEKPOL
przekroczyły 3,5 mld złotych. To kolejny rekord w historii spółdzielni.
Doskonale rozwija się produkcja w
poszczególnych segmentach rynku,
a nowe produkty pod marką Łaciate,
cieszą się ogromnym powodzeniem
wśród konsumentów. Coraz dynamiczniej rozwija się także handel.
Dziś MLEKPOL na eksport produku-

je ponad 30 proc. swoich wyrobów.
Wartość sprzedaży w eksporcie przekroczyła 650 mln PLN. Sery, proszki
mleczne, mleko UHT z MLEKPOLU
spotkać dziś można niemal w każdym zakątku świata, w tym tak odległych krajach jak Indonezja, choć
nie brakuje klientów na unijnym
rynku wewnętrznym i wśród bliskich
sąsiadów.
MLEKPOL stale unowocześnia
swoje zakłady. W 2013 roku na modernizację i zakup nowych technologii spółdzielnia wydała 75 mln zł, zaś
w 2014 wartość inwestycji na pewno
przekroczy 90 mln zł.
- Tak wysokie nakłady inwestycyjne są konieczne, by zwiększyć moc
przerobową produktów eksportowych, tego wymaga od nas rynek
zagraniczny - podkreślał Edmund
Borawski. – Kupujemy najnowocześniejsze technologie, by jakość
wytwarzanych przez nas produktów
była na najwyższym światowym poziomie, taka jest nasza filozofia.
Podczas Zebrania wyłoniono także nowy skład Rady Nadzorczej SM
MLEKPOL, która rozpoczęła swoją
kadencję na kolejne 4 lata. Swoje
miejsca w Radzie utrzymało około 70 proc. jej składu. W Zebraniu
uczestniczyło 84 uprawionych (100
proc. frekwencja), zaś do Rady kandydowało prawie 70 osób.
Biuro Prasowe SM MLEKPOL
Rzecznik prasowy Agnieszka Maliszewska
First Communications
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Nagrody Wójta Gminy Kolno trafiły

28 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
z naszej gminy odebrało z rąk wójta Tadeusza
Klamy nagrody za wyjątkowe osiągnięciami
w różnych dziedzinach w bieżącym roku szkolnym. Wręczenie Nagród Wójta Gminy Kolno odbyło się 24 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu
Nagrody przyznawane są na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Kolno
z 12 maja 2011 roku. Otrzymują je
uczniowie, którzy w bieżącym roku
szkolnym mogą poszczycić się wyjątkowymi osiągnięciami w różnych
dziedzinach.

W

pierwszej kolejności aparaty
cyfrowe i pamiątkowe trofea
trafiły do rąk laureatów, bądź finalistów wojewódzkich konkursów
przedmiotowych. Następnie nagrodzeni zostali uczniowie, którzy mogą
się poszczycić innymi osiągnięciami.
Nagrody uczniom wręczał pan Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno oraz
dyrektorzy szkół.
Nagrodzeni to uczniowie to:
1. Jedyna w gronie wyróżnionych
podwójna laureatka Patrycja Paliwoda, uczennica Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie. Patrycja zdobyła tytuł laureata
w Wojewódzkim Konkursie Języka
Polskiego oraz w Wojewódzkim Konkursie Informatycznym. Uczennicę
do konkursu przygotowywali nauczyciele: pani Beata Szewczyk i Dariusz
Przestrzelski.
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2. Aleksandra Sakowska, uczennica
Szkoły Podstawowej im Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Warto dodać,
że Aleksandra zdobyła również wyróżnienie w wojewódzkim konkursie plastycznym „Zawsze fair play”.
Uczennicę do konkursu przygotowywała pani Iwona Bielamowicz.
3. Patrycja Banach uczennica Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem – finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Patrycja również może
pochwalić się wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie plastyczno – literackim organizowanym przez Związek Piłsudczyków. Patrycja otrzymała
wyróżnienie za wiersz. Uczennicę do
konkursu przygotowywał pan Jacek
Bagiński.
4. Klaudia Truszkowska uczennica
Szkoły Podstawowej w Lachowie –
laureatka Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego. Uczennicę przygotowywała pani Monika Bągart.
5. Izabela Filipkowska , uczenni-

ca Szkoły Podstawowej w Lachowie
zdobyła tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Z
uczennicą pracowała pani Monika
Bągart.
6. Alicja Zduńczyk, uczennica Szkoły
Podstawowej w Lachowie, finalistka
Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego. Do konkursu uczennicę
przygotowywała pani Monika Bągart.
7. Marzena Przyborowska, uczennica Szkoły Podstawowej w Lachowie,
finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego. Z Marzeną pracowała pani Monika Bągart.
8. Michał Zabielski uczeń Gimnazjum w Lachowie zdobył tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Michała przygotowywała
pani Barbara Wądołowska.
9. Lidia Ruchała uczennica Gimnazjum w Zabielu, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego.
Z uczennicą pracowała pani Wiesława Wiśniewska.
cd. str. 9
WWW.GMINAKOLNO.PL

WYDARZENIA

Gazeta Gminna 6-7(71)/2014

do rąk uczniów z gminnych szkół
10.Sylwia Dobrowolska, uczennica
Gimnazjum w Zabielu, laureatka
Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Sylwia pracowała pod kierunkiem pani Wiesławy Wiśniewskiej.
11. Natalia Ałajko, uczennica Gimnazjum w Zabielu, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.
Uczennicę przygotowywała pani Wiesława Wiśniewska.
12. Karolina Banach, również uczennicę Gimnazjum w Zabielu laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka
Polskiego. Do konkursu przygotowywała ją pani Małgorzata Łosiewska.
13.
Magdalena
Kossakowska,
uczennica Gimnazjum w Zabielu,
finalistka Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego. Z uczennicą pracowała pani Joanna Kuczewska.
14. Weronika Sielawa, uczennica
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Weronika
miała średnią ocen 5,12 na pierwsze
półrocze oraz zdobyła wyróżnieniem
w wojewódzkim konkursie recytatorskim Poezji Karola Wojtyły w Kleosinie. Do konkursu uczennicę przygotowywała pani Beata Szewczyk.
15. Nagroda dla drużyny siatkarskiej
ze Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Siatkarki
z Borkowa zdobyły 1 miejsce w powiatowych igrzyskach w piłce siatkowej, 1 miejsce w półfinałach grupy

zachodniej, 1 miejsce
w finałach grupy zachodniej, a w finale
wojewódzkim uplasowały się na VII miejscu.
Ciekawostką jest, że
dziewczęta te z sukcesem
zaprezentowały
się również w półfinale grupy zachodniej w
piłce nożnej dziewcząt
zajmując IV miejsce. W
drużynie gra również
w/w Weronika Sielawa.
Drużynę prowadzi pan
Sławomir Dymek. NaPatrycja Paliwoda z Borkowa, to jedyna w gronie
grodę otrzymały:
- Natalia Patalan gra nagrodzonych podwójna laureatka wojewódzkich
w drużynie, a dodatko- konkursów przedmiotowych
wo może też pochwalić
Bartosz Góralczyk, uczeń klasy II
się wyróżnieniem w wojewódzkim
Szkoły Podstawowej w Lachowie,
konkursie recytatorskim Poezji Kaktóry może poszczycić się tytułem
rola Wojtyły w Kleosinie.
finalisty wojewódzkiego etapu IV
- Paulina Truszkowska, gra w druogólnopolskiego konkursu plastyczżynie, a dodatkowo może poszczycić
nego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi
się średnią ocen za pierwsze półro– nie zbliżaj się zuchu do maszyn w
cze 5,27, brała też udział w wojeruchu”. Wychowawczynią Bartosza
wódzkim konkursie recytatorskim
jest pani Ewa Miłosek.
Poezji Karola Wojtyły
- Aleksandra Terepka
17 Jakub Pupecki uczeń Szkoły Pod- Małgorzata Terepka
stawowej im. Kardynała Stefana
- Aleksandra Wyrwas
Wyszyńskiego w Janowie, uzyskał 3
- Izabela Filipkowska
miejsce za pracę literacką w kate- Wiktoria Skrodzka
gorii list w I ogólnopolskim oraz III
- Katarzyna Wykowska
międzyszkolnym konkursie młodych
- Marta Sielawa
twórców „Kardynał Stefan Wyszyński
- Julia Salwowska
– Patron Ważnych Spraw”. Ucznia
- Patrycja Chaberek
przygotowywała pani Aneta Roman.
16. Najmłodszym laureatem jest

W tym roku piod okiem pani Moniki Bągart pracowało najwięcej nagrodzonych laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
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18. Mateusz Konstanty uczeń Gimnazjum w Zabielu, zajął I miejsce
w skoku w dal w gimnazjadzie województwa podlaskiego z wynikiem
6,29 i będzie reprezentował naszą
gminę i województwo na etapie krajowym tych zawodów.
Rodzice nagrodzonych uczniów
otrzymali listy gratulacyjne od Wójta
Gminy Kolno Tadeusza Klamy, a nauczyciele dyplomy z podziękowaniami za pracę z uczniami w roku szkolnym 2013/2014.
Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom gratulujemy!
więcej zdjęć z uroczystości
na stronie internetowej www.gminakolno.pl
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Odkrywamy nowe miejsca
1 lipca 2014 roku odbyła się wycieczka integracyjna uczniów SP
Lachowo i ZSS Zabiele do Parku
Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskiej
oraz Szkoły Magii i Czarodziejstwa
w Jabłonowcu. Udział w wycieczce
wzięło 36 dzieci z obu szkół
oraz 16 rodziców.

postać syrenki oraz odkopać kości
dinozaura; Spływ Tratwami; Szlak
Trapera … i wiele innych atrakcji,
których nie sposób wymienić.
Około godz. 13:30 przerwaliśmy
zwiedzanie, by zregenerować siły

Z

racji tego, iż cel naszej
wycieczki oddalony był
od nas o blisko 250 km musieliśmy wyruszyć w trasę
bardzo wczesnym rankiem,
bo już o 5:30. Na miejsce
dotarliśmy o godz. 10:30 i
po załatwieniu spraw organizacyjnych rozpoczęła się
zabawa!
Pobyt w Parku Rozrywki
zainaugurowała Lekcja iluzji na wesoło, podczas której zdradzono nam tajniki
kilku sztuczek magicznych.
Dowiedzieliśmy się na czym polega
tajemnica czarodziejskiej skarbonki,
w której znikają pieniądze oraz magicznej książki, na której stronach
za każdym razem pojawiają się inne
obrazki. Zostaliśmy również poddani
kilku złudzeniom optycznym, których
czekało nas jeszcze niemało podczas całego pobytu na Farmie.
Po lekcji rozpoczęliśmy zwiedzanie Parku z przewodnikiem. A było
co oglądać i czego doświadczać:
Krzywa Chata Tajemnic, we wnętrzu
której wariowały nasze błędniki; Gabinet Luster z lustrem nieskończoności; Lewitujący Kran, który pompował wodę z powietrza; Meble Olbrzyma, na które nie sposób było się
wdrapać; Studnia Nieskończoności,
w której wypatrywaliśmy wnętrza
Ziemi; Tunel Zapomnienia, w którym
wydawało nam się, że wirujemy ze
wszystkim dookoła; Lasek Doświadczeń i Ścieżka Złudzeń, gdzie czekały na nas kolejne złudzenia optyczne
oraz doświadczenia z zakresu fizyki,
które sami mogliśmy przeprowadzać; Wiklinowy Labirynt, w którym
sprawdziliśmy nasz zmysł orientacji; Zatoka Piratów, w której mogliśmy zapozować do zdjęć z piratem,
krokodylem, rekinem, wcielić się w
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podczas pysznego obiadu. Po posiłku czekała na nas kolejna eskapada. Tym razem wybraliśmy się w
odległy zakątek Farmy by zwiedzić
… Grobowiec Faraona! Było to miejsce, do którego weszli tylko najodważniejsi. W jego wnętrzu panował
kompletny mrok, słychać było głosy
z zaświatów, dziwne pomrukiwania
i krzyki. Przewodniczka, która oprowadzała nas po grobowcu oświetlała jego wnętrze za pomocą latarki.
W jej świetle widzieliśmy hieroglify,
starożytną biżuterię, tron i maski
faraonów a także …. szkielety rabusiów, które ruszały się na nasz widok, dłonie duchów, które próbowały
wydostać się przez jedną ze ścian,
szkielet faraona, który podniósł się
z sarkofagu, by sprawdzić kim jesteśmy oraz mumię, która z krzykiem
wyskoczyła z ciemnego zakątka grobowca by nas wystraszyć pod koniec
zwiedzania.
Po tak emocjonującej przygodzie, odpoczywaliśmy przez godzinę na świeżym powietrzu bawiąc
się na placu zabaw oraz korzystając
z dodatkowych atrakcji na terenie
Parku. Gdy każdy już w pełni zrelaksował się i zakupił pamiątki, przemieściliśmy się naszym autokarem

do oddalonej o 6 km Szkoły Magii i
Czarodziejstwa.
Tutaj czekały na nas panie
Czarodziejki, które oprowadziły nas
po zakątkach swojej szkoły. Zaczęliśmy od piwnic, w których wisiały
nietoperze i przyjazne
wampiry.
Następnie
przeszliśmy do biblioteki, w której zostaliśmy
oficjalnie uznani za
uczniów szkoły. Przydzielono nas do dwóch
grup: Kruków i Sów i
wyposażono w czarodziejskie
kapelusze.
W kolejnej sali poznaliśmy fragment czarodziejskiej historii i postacie z nią związane:
Pana Twardowskiego,
Alchemika, Babę Jagę,
Wiedźmy, Stracha na
wróble, Białą Damę i
Rusałkę. Następne pomieszczenie
miało za zadanie sprawdzić, czy nie
ma wśród nas wampirów. Czarodziejka specjalną lampą błyskową sprawdzała, czy każdy z nas rzuca cień. Po
pozytywny przejściu tej próby zaproszeni zostaliśmy do komnaty wróżb,
gdzie każdy otrzymał wskazówkę
na przyszłość. Na koniec zaproszono nas do klasy na lekcję eliksirów
gdzie pani Czarodziejka zdradzała
nam tajniki alchemii i pokazywała
doświadczenia przeprowadzane w
Szkole Magii.
Do domu wracaliśmy pełni
wrażeń i emocji, podekscytowani
i zafascynowani odkrytymi miejscami. Nawet zmęczeni nie było w
stanie nas pokonać! Fantastyczne
wspomnienia z wycieczki towarzyszyć nam będą z pewnością przez
całe wakacje!
Oba wspaniałe miejsca poznawać
mogliśmy dzięki wsparciu Pana Wójta Gminy Kolno Tadeusza Klamy, który dofinansował naszą wycieczkę ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.
Justyna Góralczyk, n-lka SP Lachowo
i Barbara Bohuszko, n-lka ZSS Zabiele
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POD PATRONATEM WÓJTA GMINY KOLNO

King Cup Wrak Race Kolno 2014
W
upalną niedzielę 3 sierpnia br. na dawnej
żwirowni w Tyszkach - Łabno odbył się King
Cup Wrak Race. Na specjalnie przygotowanym
torze kierowcy wraków rywalizowali w kilku kategoriach m.in. „Death Race” – najdłużej żyjący
wrak na torze, „Sprint” czy „Kto pierwszy ten
lepszy”. Impreza odbywała się pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Kolno. Więcej na www.
facebook.com/KingCupWrakRace
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Wycieczka w góry
W
dniach od 20 do 23 czerwca
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie wzięli
udział w zorganizowanej w ramach
Projektu „Edukacja kierunkiem przyszłości” wycieczce turystyczno- edukacyjnej.
Czterodniowy pobyt na południu

naszego kraju obejmował zwiedzanie Kopalni Soli w Bochni, dwudniowy pobyt w Zakopanem oraz zwiedzanie drugiej stolicy Polski Krakowa.
Dla 36 uczestników pełen był nowych doświadczeń połączonych z
nowymi wiadomościami na temat hi-

Dzień Flagi w Czerwonem
W
tym roku po raz pierwszy w
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem obchodziliśmy uroczyście
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto to zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego
2004 r. o zmianie ustawy o godle,
barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej.
W czasie inscenizacji historyczno
– literackiej przypomniano krótką
historię ustanowienia jednego z najmłodszych świąt w Polsce, oryginalne czasami obchody tego święta w
całym kraju oraz zapisy ustawy określającej wygląd naszej flagi i heraldyczne pochodzenie jej barw.
Ukazano też historię polskiej flagi,
która sięga roku 1792 roku. Wówczas to 3 maja podczas obchodów
pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja barwy biała i czerwona zostały uznane po raz pierwszy
za narodowe.
Uczniowie przypomnieli także
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ogromne znaczenie flagi narodowej
dla Polaków walczących o wolność,
zwłaszcza w czasie II wojny światowej, ale również w czasach PRL – u.
Narrację historyczną dopełniała poezja. Szczególnym utworem jest pod
tym względem wiersz K. I. Gałczyńskiego „Pieśń o fladze”. Uroczystość

storii oraz piękna i bogactwa geologicznego i przyrodniczego południa
Polski.
Zainteresowani mogą poznać
szczegóły odwiedzając stronę internetową szkoły www.spwykowo.superszkolna.pl.
Jakubowski Grzegorz

zakończyła pieśń Jana Pietrzaka
„Taki kraj”, której towarzyszył video
clip ukazujący nie tylko symbole narodowe Polski, ale odwołujący się do
naszej często dramatycznej historii i
bogaty w piękne obrazy naszej ojczystej przyrody.
Iwona Bielamowicz
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120 osób uczestniczyło w projekcie

Ruch przy muzyce pozytywnie oddziałuje na biologiczną sferę człowieka:
układ krążenia, oddechowy, dokrewny, nerwowy, mięśniowy i kostno –
stawowy. Wpływa na wiele funkcji
fizjologicznych. Tańce i ćwiczenia
muzyczno-ruchowe, są atrakcyjną i
zazwyczaj lubianą formą aktywności ruchowej wśród wszystkich grup
wiekowych. Wszechstronnie i dobroczynnie wpływają na ich rozwój. Z
tego też powodu postanowiliśmy, po
rozmowach w mieszkańcami naszej
gminy, wystąpić do Fundacji „Kraina
Mlekiem Płynąca” o dofinansowanie
zajęć ruchowych w ramach projektu
„Ruch i taniec łączą pokolenia”.

P

o otrzymaniu pozytywnej decyzji
w czterech ośrodkach – Czerwone, Zabiele, Borkowo oraz Lachowo
– zorganizowane zostały zajęcia taneczne. W każdej miejscowości od
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marca do czerwca, dwa razy w tygodniu przez godzinę uczestnicy ćwiczyli:, latino dans, Aerobic Dance,
Afro brasil i zumbę. Gatunki te umożliwiają uczestnictwo w zajęciach
właściwie każdej osoby. W związku
z tym iż nie wymagają one partnera
stwarzają warunki do współudziału
wszystkich chętnych.
W ramach wsparcia samych zajęć
oraz możliwości kontynuowania ich
samoistnie w powstałych grupach
po zakończeniu operacji zakupiliśmy
2 szt. Xbox-ów (jeden na dwa ośrodki) wraz z programami do ćwiczeń
tanecznych i ruchowych.
Jako dodatkowe zajęcia o charakterze ogólnorozwojowym przeprowadzony został krótki kursu Nordic
Walking. W porównaniu do zwyczajnego marszu, nordic walking angażuje stosowanie siły do kijków z obu
stron, dlatego osoby uprawiające

tego typu rekreację rozwijają siłę i
wytrzymałość ramion. Kurs trwał po
trzy godziny w każdym ośrodku i w
ramach niego zakupiono również kijki do marszu.
W ramach zajęć ogólnorozwojowych odbył się też jednodniowy wyjazd do parku wodnego w Mikołajkach. Jak wiadomo pływanie oraz
całe środowisko wodne bardzo korzystnie wpływa na organizm ludzki.
Jest traktowane jako umiejętność
użytkowa, forma rekreacji ruchowej,
dyscyplina sportowa oraz jako terapia ruchowa. Pływanie przyczynia
się w szczególności do usuwania
nadmiernych krzywizn kręgosłupa,
lepszego wysklepienia klatki piersiowej, zwiększenia jej ruchomości oraz
powiększenia pojemności płuc.
Dodatkowo w ramach operacji odbył się wyjazd do Opery i Filharmonii
Podlaskiej na musical Upiór w operze. W wyjeździe wzięli udział zarówno uczestnicy projektu jak i ich rodziny i znajomi. Dla większości osób był
to pierwszy kontakt z tego typu sztuką, ale być może dzięki bezpośredniemu uczestnictwu przynajmniej
kilka osób „zarazi” się tą dziedziną.
W sumie w projekcie wzięło udział
ponad 120 osób.
Projekt realizowany był przez Centrum kultury Gminy Kolno w Koźle i
Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem dzięki dofinansowaniu z ze
środków europejskich – PROW na
lata 2007-2013.
K. E. Koter

13

Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazeta Gminna 6-7(71)/2014

Na Szlaku Piastowskim
W dniach 30.05.-01.06.2014 r.
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę , która była dla nich niezapomnianą lekcją historii i Polskości.

J

uż pierwszego dnia, pomimo długiej podróży, byliśmy zachwyceni
Muzeum Archeologicznym w Biskupinie. Wiernie zrekonstruowana
Osada Biskupińska przeniosła nas
w niezwykłe dawne wieki.
Chłopcy przy pomocy instruktorów
ubranych w stylizowane stroje, próbowali swoich sił w wyrabianiu dębowych gwoździ używanych do budowy
chat. Dziewczynki natomiast podziwiały wyrób biżuterii z ości, kości,
kolorowych kamyków, piórek, jaką
nosiły ówczesne strojnisie. Wszyscy
podziwialiśmy drewnianą, praktyczną, architekturę Osady Biskupińskiej, w której wszystko było pomysłowo wykorzystane.
Następnie przejechaliśmy się do
…Wenecji kolejką wąskotorową, dokładnie taką, jaka ozdabia Kolno.
Uwieńczeniem dnia były zajęcia edukacyjne, w których uczniowie samodzielnie lepili z gliny naczynia.
Drugi dzień był dla nas wyjątkowy.
Zwiedzaliśmy pierwszą stolicę Polski - Gniezno. Staliśmy na wzgórzu
w miejscu, z którego rozeszli się na
trzy strony świata legendarni bracia: Lech, Czech i Rus. To właśnie na

14

tym wzgórzu Lech zobaczył gniazdo
dumnego ptaka i tu postanowił założyć swój gród pod opieką jego skrzydeł – królewskiego białego orła,
który jest również patronem naszej
szkoły. Następnie podziwialiśmy
wiekową Katedrę zbudowaną przez
Mieszka I, w której znajdują się relikwie i słynne drzwi opiewające żywot
św.Wojciecha.
Kolejny punkt wycieczki to przeprawa promem na Ostrów Lednicki
- niewielka wysepka na której archeologowie odkryli pozostałości zamku
Mieszka I.
Byliśmy też w Pobiedziskach, gdzie
zgromadzono miniatury najważniej-

szych budowli Wielkopolski w skali
1:20. Wieczorem kolejne zajęcia
edukacyjne : sprawnościowe – strzelanie z łuku i gospodarcze – ubijanie
masła, które ze smakiem konsumowaliśmy ze świeżutkim chlebem.
Trzeci dzień, to zwiedzanie przepięknej starówki Torunia i słuchanie
interesujących legend, które opowiadała przewodnik. Zajęcia edukacyjne w planetarium, w czasie których
uczniowie mogli własnoręcznie pokierować statkiem kosmicznym, porównać siły ciążenia na wszystkich
planetach układu słonecznego itp.
Następnie obejrzeliśmy w planetarium seans o dniu codziennym małego Kopernika pt. „Mój przyjaciel
Niko”. Wracając do autokaru smakowaliśmy przepyszne toruńskie pierniki i podziwialiśmy piękno naszej
królowej rzek-Wisły.
Trzy dni upłynęły nam niezwykle
intensywnie i atrakcyjnie, byliśmy w
miejscach gdzie rodziło się Państwo
Polskie, uczniowie na własne oczy
zobaczyli to, co dotychczas znali tylko z książek i teraz tego już nie zapomną.
Za umożliwienie niezwykłych przeżyć dla uczniów, chciałam bardzo
serdecznie podziękować za wsparcie
finansowe Panu Wójtowi Gminy Kolno Tadeuszowi Klamie , oraz Panu
Prezesowi Banku Spółdzielczego
Krzysztofowi Kajko.
Ewa Irena Romatowska
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Marszałek byłby z nich dumny
W tym roku szkolnym trzy uczennice Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem osiągnęły znaczące sukcesy w konkursach
humanistycznych: przedmiotowych, recytatorskich, konkursie
twórczości własnej i konkursie
plastycznym.
czennica klasy VI – Aleksandra Sakowska zdobyła tytuł
finalistki w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego oraz
wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym pod nazwą: „Zawsze fair play”.
Uczennica klasy VI – Patrycja
Banach to finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego.
Ponadto zajęła I miejsce w XI
edycji Miedzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Wierszy
Patriotycznych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Ojczyzna w
Poezji „... i powstała z popiołów.
I i II wojna światowa w literaturze polskiej”, a w eliminacjach
gminnych tego konkursu zajęła
II miejsce. Zdobyła wyróżnienie
w XV Ogólnopolskim Konkursie
Plastyczno – Literackim poświęconym Marszałkowi Piłsudskiemu w 100. rocznicę Legionowego Czynu Niepodległościowego
organizowanego przez Związek
Piłsudczyków pod Honorowym
Patronatem Pani Prezydentowej
Karoliny Kaczorowskiej. Warto
zaznaczyć, że na etap ogólnopolski wpłynęło 797 prac plastycznych i historyczno – literackich,
a miejsca i wyróżnienia przyzna-

U

no w konkursie literackim – 43
uczniom szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zaś w konkursie plastycznym nagrody i wyróżnienia
otrzymało 54 uczniów wszystkich typów szkół, czyli łącznie
nagrodzono 97 uczniów (12%
biorących udział w konkursie).
Wiersz „Poszedłeś za Nim” naszej uczennicy znalazł się w gronie wyróżnionych.
Uczennica klasy IV - Wiktoria Jermacz zajęła II miejsce w
eliminacjach gminnych w kategorii klas IV – VI V edycji Konkursu Recytatorskiego „Jesień
w poezji”, I miejsce w VI Gminnym Międzyszkolnym Konkursie
Recytatorskim „Uczucia w słowach zaklęte” w kategorii szkół
podstawowych klas IV – VI oraz
II miejsce w XI Edycji Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych
dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów Ojczyzna w Poezji „... i
powstała z popiołów. I i II wojna
światowa w literaturze polskiej”,
a w eliminacjach gminnych tego
konkursu zajęła I miejsce.
Patrycja Banach (na zdj. z prawej) i Aleksandra Sakowska (z
lewej), które mogą poszczycić
się sukcesami wojewódzkimi i
krajowymi, zostały wyróżnione
Nagrodami Wójta Gminy Kolno.
Nasz Patron – Marszałek Józef
Piłsudski byłby z nich dumny!
Obok prezentujemy wiersz
„Poszedłeś za Nim” autorstwa
Patrycji Banach.
Iwona Bielamowicz

Poszedłeś za Nim
Poszedłeś za Nim,
chociaż wiedziałeś, co Cię czeka.
Poszedłeś za Nim,
chociaż śmierć była blisko.
Poszedłeś za Nim,
by wygrać albo zginąć.
Poszedłeś za Nim, chociaż wiele bólu
Kosztowała Cię utrata towarzyszy.
Poszedłeś za Nim i patrzyłeś,
Jak wróg ginie od Twej broni.
Poszedłeś za Nim i czekałeś
Na chwilę wytchnienia.
Poszedłeś za Nim bez zwątpienia.
Poszedłeś za Nim, by pocieszyć
I pomóc.
Poszedłeś za Nim szybko,
Bez namysłu sięgając po broń.
Poszedłeś za Nim, by uzyskać to,
Co dla Ciebie ważne.
Poszedłeś za Nim, by odzyskać to,
Co utracone.
Poszedłeś za Nim, by żyć.
Nie ma Cię na karcie historii.
Jest tylko Twój wódz,
Józef Piłsudski.
Ty stoisz w cieniu.
Jego bok przysłania Twoją twarz.
Ludzie zawdzięczają Mu
Życie i niepodległość.
Do Twojego pomnika nikt nie podejdzie.
Nikt nie położy kwiatów.
Nikt nie zapali znicza.
Nikt nie pomodli się
Za Twoją duszę.
Ja wiem, że Ty tam byłeś.
Ja wiem, że Ty nie poddałeś się bez walki.
Ja wiem, że Ty powrócisz znowu,
Gdy odbiorą Nam to, co najważniejsze.
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Medale i odznaczenia w Janowie
Mszą św. w Kościele pod wezwaniem
Najświętszego Serca Jezusowego w
Łosewie rozpoczęły się w niedzielę 6
lipca uroczystości z okazji 56. rocznicy działania OSP w Janowie.

N

astępnie strażacy ochotnicy oraz
zaproszeni goście zgromadzili
się pod remizą w Janowie. Tu, po złożeniu meldunku wójtowi Tadeuszowi
Klamie, prezes OSP Janowo druh
Lech Kordal powitał zaproszonych
gości w tym m.in. wójta gminy Kolno Tadeusza Klamę, prezesa Banku
Spółdzielczego w Kolnie Krzysztofa
Kajko, Antoniego Lewandowskiego,
członka prezydium zarządu oddziału
wojewódzkiego Z OSP w Białymstoku i jednocześnie komendanta M-G
Z OSP w Kolnie, Stanisława Podsiada, radnego gminy Kolno. Kolejnym
punktem uroczystości było wręcze-

nie odznaczeń i medali.
Odznaczenia i medale wręczali
wójt Tadeusz Klama, prezes Krzysztof Kajko i komendant Antoni Lewandowski
- Medalem Honorowy im. Bolesława Chomicza odznaczono druha Ludwika Podsiada
- Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznano druhom: Jerzemu
Samul, Antoniemu Reska, Arkadiuszowi Chmielewskiemu, Jarosławowi
Cudnik, Bogusławowi Szymańczykowi i Czesławowi Reska
- Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” przyznano: Stanisławowi
Podsiad, Zdzisławowi Gajda, Stanisławowi Kowalczykowi, Zygmuntowi
Bazydło i Adamowi Niksa
- Brązowym Medalem „Za zasługi
dla pożarnictwa” odznaczono:Rafała Chludzińskiego, Krzysztofa Giers,

Trochę wody dla ochłody
C

o robić, gdy na dworze panują iście afrykańskie upały? Wyjazd nad wodę to idealne rozwiązanie. Wakacje nad
Jeziorem Śniardwy zaproponowała młodzieży Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.
Wystarczyło wsiąść z nami
do autobusu, by po krótkiej
podróży cieszyć się urokiem
Mazur: szumem drzew, lekkim
powiewem wiatru, kąpielą, czy
błogim odpoczynkiem na pla-
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Leszka Kordal
- Brązową odznaką Honorową
„Podlaski Krzyż Floriański” odznaczono druha Franciszka Grajko
- odznakę „Strażak Wzorowy” przyznano druhom: Kamilowi Kowalczykowi, Andrzejowi Malinowskiemu,
Jarosławowi Jarzyło, Pawłowi Wyrwas, Pawłowi Samul, Przemysławowi Kwiatkowskiemu i Dariuszowi
Lesińskiemu.
Na zakończenie strażacy ochotnicy otrzymali pamiątkowy grawerton
oraz wiele życzeń. Druhowie również
dziękowali m.in. wójtowi i radnym
gminy za remont remizy, sponsorom w tym Bankowi Spółdzielczemu
w Kolnie, Antoniemu Lewandowskiemu za wsparcie w codziennej
działalności i ks. Andrzejowi Stypułkowskiemu, proboszczowi parafii w
Łosewie.

ży. Dla aktywnych – sprzęty wodne.
Dla łasuchów – bogata oferta gastronomiczno-cukiernicza.
Wakacje z biblioteką to najlepszy
sposób na upały, to szansa na pełny,
głęboki relaks i wypoczynek w pięknej okolicy. Z naszej oferty w dwóch
wyjazdach do Nowych Gut 15 lipca
i 5 sierpnia skorzystało około 100
osób. Kolejne wycieczki już w zimowe ferie. Warto wziąć w nich udział.
Zapraszamy!
Barbara Sielawa
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Niezwykły koncert w Zabielu
,,Ave Maria w muzyce i poezji’’ – to
temat przewodni koncertu, który
w ramach festiwalu Muzyczne Dni
Drozdowo – Łomża odbył się w Zabielu, w kościele parafialnym pw.
Św. Jana Ewangelisty.

O

d wielu już lat Zabiele gości
artystów występujących na festiwalu. Pomysłodawcą organizacji
tych koncertów i gospodarzem jest
proboszcz parafii ks. Stanisław Śliwowski. To dzięki jego staraniom
zarówno mieszkańcy parafii jak i goście mogą wysłuchać bardzo dobrej
muzyki. 6 lipca gościliśmy czworo
artystów z Gdańska. Byli to doskonale już nam znani śpiewacy: Jacek
Szymański – tenor i Dariusz Wójcik
– bas oraz instrumentaliści goszczący u nas po raz pierwszy: Katarzyna
Rogalska – skrzypce, Maciej Gański
– fortepian.
Przed samym koncertem – również
zgodnie z tradycją – artyści zapewnili oprawę artystyczną mszy świętej.
Zarówno oprawa jak i sam koncert
zawierał utwory muzyczne oraz wiersze poświęcone Matce Boskiej.
Mogliśmy więc wysłuchać pieśni

m.in. J.S. Bacha, G. Donizettiego,
W.A. Mozarta, C. Saint-Saensa czy
F. Schuberta. Wiersze autorstwa J.
Hertza, H. Kosyry, M. Morstin-Górskiej, S. Kardynała Wyszyńskiego
oraz S. Rabinina recytował Dariusz
Górski.
Na koniec koncertu mogliśmy wysłuchać Poloneza As-dur op.53 F.
Chopina w doskonałej interpretacji
Macieja Gańskiego.
Mam nadzieję, że każdy z uczest-

Nad brzegami Krutyni
A
właściwie z jej nurtem odbyła
się kolejna wycieczka zorganizowana przez Centrum Kultury Gminy
Kolno dla liderów, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażaków
OSP z naszej gminy. Już od samego
rana 7 lipca wszystko wskazywało
na to, że aura sprzyja podróżnikom.
Słońce paliło, na niebie nie uświadczysz najmniejszej chmurki, a i hu-

mory dopisywały wszystkim.
Ponad pięćdziesiąt osób zdecydowanych na zmierzenie się z nurtem
rzeki (no, może rzeczki) prężyło mięśnie i szykowało się na przeprawę.
Trzeba zaznaczyć, że większość z
naszych globtroterów po raz pierwszy miało zasiąść w małych i chybotliwych kajakach.
Pierwsze wrażenie tych osób było

ników niedzielnego wydarzenia nie
czuł się zawiedziony. Ten głęboko
przemyślany i doskonale wykonany
koncert może być dowodem na to że
dobrych wykonawców możemy również gościć na terenie naszej gminy
a nie tylko w dużych ośrodkach miejskich.
Gmina Kolno była jednym z współfinansujących koncert w Zabielu.

K. E. Koter
fot. Justyna Kajko

nie najlepsze. Zwalczyli oni jednak
swoje obawy i wsiedli do wyznaczonych kryp.
No i się zaczęło! Spokojny nurt,
sprzyjająca aura i niesamowite widoki rezerwatu krajobrazowo-wodno-leśnego sprawiły, że wszystkie
obawy minęły i podziwiając „okoliczności” przyrody płynęliśmy spokojnie
do wyznaczonego celu. Prawie trzy
godziny rejsu sprawiły, że poczuliśmy się zrelaksowani i naładowani
pozytywną energią. Nawet potrzeba
przeniesienia kajaków w okolicach
młyna w Krutyńskim Piecku nie sprawiła nikomu szczególnej trudności.
Wyprawa zakończyła się w okolicach portu Rosocha. Tam po trudach wyprawy każdy upiekł sobie
kiełbaskę po spożyciu których udaliśmy się w drogę powrotną – niestety
już autokarem.
K. E. Koter
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Półkolonie w bibliotece
W

akacje to czas, gdy spora grupa
dzieci i młodzieży wyjeżdża na kolnie lub korzysta z różnego rodzaju form
wypoczynku.
Są również tacy, którzy w okresie
wakacji nigdzie nie wyjeżdżają, ale dla
tych osób Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem przy współpracy z Krajową Radą Izb Rolniczych zorganizowała
dwutygodniowe półkolonie letnie. Były
one skierowane do dzieci rolników i
dofinansowane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
O tym, że taka forma wakacyjnego
wypoczynku może być atrakcyjna i pouczająca dowiedziała się 47- osobowa
grupa dzieci z Borkowa, Czerwonego i
Kozła. Od 21 lipca do 1sierpnia 2014 r.
zajęcia odbywały się w Punkcie Bibliotecznym w Borkowie, w Centrum Kultury
Gminy Kolno oraz w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem.
GBP w Czerwonem

Podsumowanie projektu
T
owarzystwo Jan z Kolna realizowało w Szkole Podstawowej w
Lachowie projekt „Szkoła równych
szans”.
26 czerwca br. z okazji podsumowania projektu jego uczestnicy zaprezentowali zaproszonym gościom
spektakl „Maciej i smok” przygoto-

wany pod kierunkiem pani Moniki
Bągart, nauczycielki z SP w Lachowie. Zgromadzeni zapoznali się też z
multimedialną prezentacją dotyczącą realizacji projektu „Szkoła równych szans”, którą przedstawił Kazimierz Korzep, prezes Towarzystwa
Jan z Kolna.

Projekt współfinansowany był ze
środków UE w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego z Działania
9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich. Uczestniczyło w nim 67 uczniów z klas IV-VI,
którzy poza zajęciami dodatkowymi
wyjeżdżali na wycieczki.

Projekt „Szkoła równych szans”
współfinansowany
ze
środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Dzieci z Czerwonego wśród laureatów
konkursu „Kultura uskrzydla”
Jak dokonać rzeczy niemożliwych - zostać superbohaterem, walczyć ze smokami,
latać? Odpowiedzi na to
pytanie udzielili uczestnicy
konkursu fotograficznego
zorganizowanego przez Fundację Orange, a inspirowanego twórczością niemieckiego artysty Jana von Hollebena. W konkursie wyróżnione zostały dzieci z Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem i zdjęcie autorstwa Mai Bazydło i Eweliny
Kossakowskiej (obok).

K

onkurs „Kultura uskrzydla” zwieńczył Tydzień
Akademii Orange (24 maja
– 1 czerwca 2014), czyli
podsumowanie 46 projektów z zakresu nowoczesnej
edukacji kulturalnej, w których uczestniczyło blisko
5000 dzieci i młodzieży z
14 województw. Aby podzielić się z
lokalną społecznością efektami sześciomiesięcznej przygody w roli twórców, młodzi przygotowali ponad 90
otwartych wydarzeń łączących kulturę z nowymi technologiami, m.in.
maraton drukowania 3d, festiwal
latawców oraz gry miejskie i pokazy
filmów.
Na finałowy konkurs „Kultura
uskrzydla” wpłynęło ponad 320 fotografii, nadesłanych przez organizacje pozarządowe, biblioteki, instytucje kultury pracujące z dziećmi i
młodzieżą z całej Polski. Niełatwego
wyboru najbardziej „uskrzydlonego”
zdjęcia dokonał Jan von Holleben,
który mówi o sobie, że jest graczem
i wynalazcą, a piraci, smoki i wróżki
to jego najlepsi przyjaciele. Mogło
się o tym przekonać trzydzieścioro
uczniów z Purdy, którzy wzięli udział
w wyjątkowej, bajkowej sesji zdjęciowej - Fotografia to nie tylko spotkanie
ze sztuką, ale też sposób angażowania młodych ludzi do wspólnego działania – obmyślania scenografii, ukłaWWW.GMINAKOLNO.PL

du zdjęcia, wyrażania emocji. Dzieci
wcieliły się w rolę twórców i superbohaterów, a tym samym stały się
współautorami zdjęć. To niezwykle
cenne doświadczenie, bo wyobraźnia młodych nie zna granic i pozwala
spełniać marzenia, które w dorosłym
świecie wydają nie do zrealizowania
– podsumowuje Holleben.
Jury złożone z przedstawicieli
Fundacji Orange wyróżniło dodatkowo pięciu autorów „uskrzydlonych”
zdjęć. Nagrody - aparaty fotograficzne - powędrują do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oławie, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem,
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich, Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju wsi Łomnica Zdrój
Łomniczanie oraz do Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach.
– Jestem pod wielkim wrażeniem
kreatywności dzieci i młodzieży z
tegorocznej edycji Akademii Orange. Młodzi pokazali nam jak łączyć
radość i twórczą energię z nowymi
technologiami, zaproponowali lokalnym społecznościom ciekawe

wydarzenia, a przy tym zwiększyli
swoje kompetencje cyfrowe – mówi
Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Orange. Już we wrześniu 2014
r. rozpoczyna się nabór wniosków
do kolejnej edycji programu Akademia Orange. Do zgłaszania swoich
pomysłów na projekty edukacyjne,
łączące kulturę i nowe technologie,
zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe i instytucje kultury
pracujące z dziećmi i młodzieżą. A
jeszcze w czerwcu tego roku startuje siedemnaście nieszablonowych
inicjatyw edukacyjnych, którym przyznano granty w ramach Programu
Dotacji Fundacji Orange. Będą one
realizowane przy wsparciu merytorycznym m.in. organizacji, które zdobyły doświadczenie w zakresie nowoczesnej edukacji podczas wcześniejszych edycji Akademii Orange.
Więcej informacji znajduje się na
stronie:
www.akademiaorange.pl
; www.fundacja.orange.pl , galeria
zdjęć z konkursu „Kultura uskrzydla”
dostępna jest na www.akademiaorange.pl/kulturauskrzydla
Źródło: Kamikaze
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