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egzemplarz bezpłatny

inwestujemy w nowe
drogi gminne

w numerze

wydarzenia

ponad 1,9 mln zł na
wodociąg i przydomowe
oczyszczalnie
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Umowę o przyznaniu Gminie Kolno 1 968 558 zł na realizację operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno
- ściekowej w Gminie Kolno” podpisali 10 lipca br. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i skarbnik gminy Halina Boryszewska z Jerzym Leszczyńskim marszałkiem województwa i Stefanem Krajewskim, członkiem zarządu województwa podlaskiego. Wniosek złożony przez Gminę Kolno był
najwyżej oceniony i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

wydarzenia

rocznica bitwy pod
piasutnem żelaznym

str. 8

2 lipca na zaproszenie Wójta
Gminy Kolno, Wójta Gminy Zbójna
i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie do wspólnych obchodów 73. rocznicy bitwy pod Piasutnem Żelaznym, mimo deszczowej pogody, odpowiedziało wielu mieszkańców regionu. Obchody rozpoczęto na cmentarzu parafialnym w Łosewie, przy mogile
żołnierzy poległych 29 czerwca 1944 r.

wydarzenia

inwestycje drogowe
w ramach prow

str.

9

Ponad
3
kilometry
asfaltowych dróg w Czerwonem i Janowie powstaje w ramach realizacji dwóch projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
- 2020. Inwestycja w Czerwonem polegająca na budowie dwóch odcinków dróg gminnych w zasadzie w większości jest już zrealizowana.
- Wykonawca położył już dwie warstwy asfaltu - mówi wójt Józef Wiśniewski. - Teraz do zrobienia pozostają tylko pobocza.
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Zbiór archiwalnych zdjęć i dokumentów kolekcjonera pana Zbigniewa Majkrzaka z Kolna powiększył się ostatnio o paszport mieszkanki Borkowa z datą 10 sierpnia 1916 roku
gazeta gminna
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gmina kolno na 1. miejscu
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Wyjątkowe emocje towarzyszą
chwili, w której okazuje się, że nasze działania są najwyżej oceniane
przez ekspertów. Pierwsze miejsce
na liście podmiotów ubiegających
się o dofinansowanie inwestycji w
zakresie gospodarki wodno - ściekowej to potwierdzenie, że pracujemy efektywnie, że jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu pieniędzy
na inwestycje. Wniosek „Poprawa
gospodarki wodno - ściekowej w
Gminie Kolno” konkurował z 88.
innymi, które wpłynęły na nabór
ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Zgodnie z umową podpisaną 10
lipca br. otrzymaliśmy blisko 2 mln
zł na inwestycje, które służyć będą
mieszkańcom naszej gminy. (więcej
na str. 5).
Teraz czekamy na rozstrzygnię-

cie kolejnych naborów w Urzędzie Marszałkowskim. W ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 działanie
6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami, ubiegamy się
o dofinansowanie budowy Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z punktem napraw,
do posiadania którego gminy zobowiązuje prawo. W ramach projektu
pt. „Budowa Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
miejscowości Czerwone” planujemy
powstanie budynku magazynowego PSZOK, placu na kontenery,
budynku gospodarczego, budynku
administracyjno - socjalnego, parkingu i drogi wewnątrzzakładowej,
placu manewrowego oraz zakup samochodu i sprzętu niezbędnego do
obsługi PSZOK.
W odpowiedzi na nabór wniosków
w ramach RPOWP na lata 2014

-2020 z działania 5.1 Energetyka
oparta na odnawialnych źródłach
energii, złożyliśmy dwa wnioski.
Jeden pt. „Instalacja odnawialnych
źródeł energii w Gminie Kolno”
dotyczy zakupu i montażu 38 instalacji kolektorów słonecznych na
potrzeby ciepłej wody użytkowej
oraz 46 instalacji fotowoltaicznych
na potrzeby wytwarzania energii
elektrycznej w indywidualnych budynkach mieszkalnych.
Drugi wniosek pt. „Instalacja
urządzeń służących do pozyskiwania energii słonecznej na stacjach
uzdatniania wody w Gminie Kolno”
dotyczy zakupu i montażu dwóch
instalacji fotowoltaicznych na SUW
w Zabielu i Kumelsku.
Lada dzień złożymy wniosek za
pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania Kraina Mlekiem Płynąca
w Małym Płocku na budowę trzech
siłowni na wolnym powietrzu i kilkunastu placów zabaw.

II wicemistrzowie agroligi

gospodarze z miejscowości kiełcze kopki z tytułem II wicemistrzów agroligi 2017
fot. arch wrotapodlasia.pl
gazeta gminna

Państwo Barbara i Dariusz Filipkowscy oraz Katarzyna i Krzysztof
Filipkowscy z miejscowości Kiełcze
Kopki zdobyli tytuł II Wicemistrz
Podlaskiej Agroligi w kategorii rolnicy. Rozstrzygnięcie wojewódzkiego etapu prestiżowego Konkursu
Podlaska Agroliga 2017 odbyło się
5 lipca w Białymstoku. Gratulacje gospodarzom złożył m.in. Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno .
Tytuł Mistrza Agroligi w kategorii
rolnicy otrzymali w tym roku państwo Wioletta i Radosław Budlewscy z miejscowości Wojny Pietrasze
w gminie Szepietowo.
Więcej na wrotapodlasia.pl
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nowe miejsce pamięci w borkowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na cmentarzu parafialnym w
Borkowie odsłonięto tablicę upamiętniającą ks. Stanisława Rejmentowskiego i jego gospodynię
– aresztowanych i zamordowanych
z lipcu 1941 r. oraz wszystkich
mieszkańców Borkowa pomordowanych przez okupantów w czasie
II wojny światowej. Nowe miejsce
pamięci w naszej gminie powstało
z inicjatywy ks. Krzysztofa Wróblewskiego, proboszcza Parafii pw.
Trójcy Świętej w Borkowie, pana
Henryka Dudy oraz przy wsparciu mieszkańców Borkowa i Gminy
Kolno.
Pamiątkowa tablica z napisem
„Pamięci Ks. Stanisława Rejmentowskiego, Proboszcza Parafii Borkowo w latach 1934 – 1941
aresztowanego wraz z gospodynią
Aleksandrą Piwowarską w lipcu
1941 r. i zamordowanych przez niemieckich nazistów oraz mieszkańców wsi Borkowo, którzy zginęli z
rąk niemieckich i sowieckich okupantów w czasie II wojny światowej
R.I.P Parafianie, Borkowo – czerwiec 2017 r.” umieszczona została
na kamieniu wmurowanym na specjalnie przygotowanym miejscu w
nowej części cmentarza parafialnego w Borkowie. Przed głazem jest
tablica z Orłem Białym w koronie i
napisem Bóg, Honor, Ojczyzna. Po
prawej stronie głazu stoi drewniany
krzyż opleciony kolczastym drutem,
a po lewej maszt z flagą biało –

odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali proboszcz ks. krzysztof wróblewski,
wójt józef wiśniewski, radny marek baczewski i sołtys sławomir cudnik

czerwoną.
Uroczystości na cmentarzu poprzedziła msza św. Przed jej rozpoczęciem uczniowie klas IV, V i VI
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II przedstawili montaż
słowno – muzyczny w trakcie którego przypomnieli m.in. postać ks.
Stanisława Rejmentowskiego i jego
gospodyni oraz mieszkańców Borkowa pomordowanych i poległych
w trakcie II wojny światowej.
Po mszy św. zgromadzeni przeszli
na cmentarz parafialny, gdzie symbolicznego odsłonięcia tablicy dokonali Józef Wiśniewski , wójt gminy Kolno, Marek Baczewski, radny
gminy Kolno i Sławomir Cudnik,
sołtys Borkowa. Nowe miejsce
pamięci poświęcił ks. proboszcz
Krzysztof Wróblewski. Wydarzeniu towarzyszyły poczty sztandarowe Gminy Kolno, OSP Borkowo

i Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Oprawę
muzyczną zapewnił zespół ludowy
Czerwieniacy. Wiązanki kwiatów
i znicze w hołdzie zamordowanym
złożyli: proboszcz, delegacja władz
z Wójtem Gminy Kolno na czele,
delegacja OSP Borkowo, delegacja
zespołu ludowego Czerwieniacy,
delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie.
- Dziękuję wszystkim, dzięki
którym od dziś pomordowani i polegli w czasie II wojny światowej
mieszkańcy Borkowa mają godne
miejsce pamięci – powiedział Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– To szczególnie istotne dla rodzin
i bliskich tych ofiar, których miejsca mordu czy pochówku nie znamy.
Teraz wszyscy możemy oddawać im
hołd tu na cmentarzu parafialnym w
Borkowie.

uroczystość odsłonięcia miejsca pamięci w borkowie odbyła się 25 czerwca br.
gazeta gminna

wydarzenia

ponad 1,9 mln zł na wodociąg
i przydomowe oczyszczalnie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę o przyznaniu Gminie
Kolno 1 968 558 zł na realizację
operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie
Kolno” podpisali Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno i
skarbnik gminy Halina Boryszewska z Jerzym Leszczyńskim marszałkiem województwa i Stefanem
Krajewskim, członkiem zarządu
województwa podlaskiego. Wniosek złożony przez Gminę Kolno był
najwyżej oceniony i znalazł się na
pierwszym miejscu listy podmiotów
ubiegających się o wsparcie.
– Dzięki temu dofinansowaniu w
naszej gminie powstanie ponad 80
przydomowych oczyszczalni ścieków
i ponad 10 kilometrów sieci wodociągowej wraz z przyłączami – mówi
wójt Józef Wiśniewski. – Rozbudujemy też Stację Uzdatniania Wody
w Kumelsku.
Zdobycie wsparcia na realizację
tej inwestycji to duży sukces, bo na
konkurs wpłynęło 88 wniosków, a
10 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano tyl-

umowa na wsparcie została podpisana 10 lipca br. w białymstoku

ko 33 umowy.
Celem operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w
Gminie Kolno” jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z
zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków. Wodociąg rozbudowany zostanie w miejscowościach
Czerwone, Niksowizna, Waszki, Zabiele, Zaskrodzie, Bialiki, Rupin,
Stary Gromadzyn. W ramach pro-

jektu zbudowany zostanie też zbiornik retencyjny przy Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku i ponad
80 przydomowych oczyszczalni
ścieków.
Projekt realizowany będzie w
dwóch etapach, a zakończenie
wszystkich robót budowlanych planowane jest do końca 2018 r. Całkowity koszt inwestycji to ponad
3,2 mln zł.

nowe utwardzone pobocza

w ramach funduszu sołeckiego w zabielu poszerzono pobocze
drogi gminnej przy remizie osp
gazeta gminna

pracownicy referatu gospodarki komunalnej w ug
kolno utwardzili pobocze drogi we wszeborach
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nowe słupki pas drogowy
przy drogach gminnych
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Obecnie po wytyczeniu każdej drogi gminnej montowane są
słupki określające pas drogowy.
To działanie mające na celu uporządkowanie spraw związanych z
infrastrukturą drogową w naszej
gminie. Wyraźne oznaczenie granic pasa drogowego to sygnał nie
tylko dla użytkowników dróg, ale
także dla właścicieli graniczących
z drogą działek.
Impulsem do podjęcia tego typu
działania był nie tylko częsty problem z worywaniem się w drogę, ale
też ilość nowych wytyczeń i żwirowania dróg realizowanych m.in. w
ramach funduszu sołeckiego.
- Zależy nam na tym, by realizowane przez nas inwestycje miały
trwały charakter - mówi wójt Józef
Wiśniewski. - Dotychczas często
bywało tak, że po wytyczeniu i wy-

przy każdej wytyczonej drodze gminnej ustawiane są teraz słupki pas drogowy
tak jak m.in. przy drodze w borkowie na fotografii

żwirowaniu drogi jej stan szybko
wracał do punktu wyjścia, czyli wąskiej dróżki. Montowanie słupków
określających pas drogowy sprawi,
że nie będzie już problemu z wory-

waniem się w pas drogowy.
Warto pamiętać, że zajęcie pasa
drogowego bez zezwolenia właściwego zarządcy drogi obciążone jest
karą pieniężną.

fundusz sołecki w czernicach

w czernicach ogrodzenie w ramach funduszu sołeckiego powstało między
gminnym boiskiem, a nowym chodnikiem przy drodze wojewódzkiej nr 647

Zakończono już budowę ogrodzenia placu gminnego w Czernicach.
Zadanie to realizowane było w ramach funduszu sołeckiego na 2017
rok.
– To pierwsza inwestycja w ramach
funduszu sołeckiego w tej miejscowości – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W ubiegłym roku mieszkańcy
sołectwa, podobnie jak Pachuczyna,
zrezygnowali z inwestycji w ramach
funduszu sołeckiego z intencją, by
Gmina Kolno mogła przekazać w
formie dotacji środki na budowę
chodników przy drodze wojewódzkiej nr 647.
Prace przy montowaniu ogrodzenia przy gminnym boisku wykonali
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy
Kolno.
gazeta gminna

wydarzenia

fundusz sołecki w borkowie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przez dwa czerwcowe dni gospodarze z Borkowa pomagali rozwozić żwir na drogę dojazdową do
łąk. W ramach realizacji zadania
zaplanowanego na ten rok z funduszu sołeckiego na drogę trafiło
27 wywrotek, czyli 459 metrów
sześciennych żwiru. – Dziękuję
tym mieszkańcom, którzy zaangażowali się w działanie, bo dzięki
temu wspólnie wykonaliśmy je w
zaledwie dwa dni – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Dostawca żwiru dowoził i składował materiał w jednym miejscu.
Koparka gminna przerzucała go na
przyczepy okolicznych gospodarzy,
a ci rozwozili żwir na konkretną
drogę. W poniedziałek gospodarzy z Borkowa wspomógł rolnik z
Janowa. Gdyby nie zaangażowanie i sprzęt mieszkańców na efekt
końcowy prac trzeba byłoby czekać
znacznie dłużej.
Podobne zaangażowanie widać
było ostatnio również przy realizacji zadania z funduszu sołeckie-

gospodarze z borkowa pomagali przy rozwożeniu żwiru na drogę dojazdową

go w Kozikach Olszynach. Tu po
wytyczeniu drogi trzeba było ją
poszerzyć, a w tym celu wybrać i
wywieźć nadmiar urobku, w czym
bardzo sprawnie pomogli mieszkańcy sołectwa.
Przypomnijmy, że w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. zaplanowano do realizacji zadania w 41

sołectwach z czego większość prac
wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie
Gminy Kolno. Na realizację tych
wszystkich zadań z funduszu sołeckiego zarezerwowano w budżecie Gminy Kolno ponad 530 tys. zł.
Żwirowanie dróg zrealizowane zostanie w 20 sołectwach.

remonty świetlic trwają

w budynku gminnym w gromadzynie wykno trwa remont wnętrz
gazeta gminna

W ramach funduszu sołeckiego na
2017 r. pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie
Gminy Kolno wykonują obecnie
m.in. remonty w budynku gminnym
w Bialikach i w świetlicy w Gromadzynie Wykno.
– W tym roku w ramach funduszu sołeckiego zadania polegające
na remoncie gminnych budynków
zaplanowane mieliśmy w czterech
miejscowościach – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Prace w remizie
w Janowie już zakończyliśmy, po
wykonaniu inwestycji w Gromadzynie Wykno i Bialikach będziemy
remontować świetlicę w Filipkach
Małych.
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73. rocznica bitwy
pod piasutnem żelaznym
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

2 lipca na zaproszenie Wójta
Gminy Kolno, Wójta Gminy Zbójna
i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie do wspólnych obchodów
73. rocznicy bitwy pod Piasutnem
Żelaznym, mimo deszczowej pogody, odpowiedziało wielu mieszkańców regionu. Obchody rozpoczęto na cmentarzu parafialnym
w Łosewie, przy mogile żołnierzy
poległych 29 czerwca 1944 r.
Po złożeniu wieńców, zapaleniu
zniczy i modlitwie zgromadzeni, w
tym m.in. Lech Antoni Kołakowski,
poseł na Sejm RP, ppłk Krzysztof
Rabek, dowódca Batalionu Wojsk
Obrony Terytorialnej, mjr Robert
Grzeszczyk, zastępca Wojskowego
Komendanta Uzupełnień w Łomży, Andrzej Serafin z Nadleśnictwa
Nowogród, przedstawiciele władz
Gminy Kolno, Gminy Zbójna, Powiatu Kolneńskiego i Miasta Kolno oraz 9 pocztów sztandarowych
przejechali pod miejsce pamięci pod
Piasutnem Żelaznym. Tu poświęcony został odnowiony krzyż, który
przy pomniku postawiony został z
inicjatywy pana Andrzeja Serafina
i radnych gminy Zbójna. W imieniu
władz Gmin Kolno i Zbójna oraz

własnym grawerton podziękowanie
za troskę o to miejsce pamięci wręczył panu Andrzejowi Serafinowi
Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie.
Przy pomniku z nazwiskami poległych w bitwie w 1944 r. wszystkie
delegacje ponownie złożyły kwiaty
i zapaliły znicze.
Dalsza część obchodów odbyła się
na polanie przy dawnej leśniczówce w Piasutnie Żelaznym. Tu mszę
św. polową odprawili proboszczowie
Parafii pw. NSJ w Łosewie i NS w
Dobrym Lesie. Po mszy św. głos zabrali poseł Lech Antoni Kołakowski i Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, którzy podkreślali
istotną rolę tego typu patriotycznych wydarzeń. Na zakończenie
obchodów grupa rekonstrukcyjna
Stowarzyszenia Przyjaciół 9 Pułku
Strzelców Konnych Szwadron Biała
Piska wraz z członkami Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie
przedstawili inscenizację bitwy z 29
czerwca 1944 r.
Po inscenizacji nie zabrakło chętnych do zrobienia wspólnych zdjęć
z rekonstruktorami i do posilenia
się wojskową grochówką.

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie składa
serdeczne podziękowania za
wsparcie przy organizacji
obchodów:
- Józefowi Wiśniewskiemu,
wójtowi gminy Kolno
- Zenonowi Białobrzeskiemu,
wójtowi gminy Zbójna,
- Starostwu Powiatowemu w
Kolnie,
- proboszczom: ks. Dariuszowi Wiznerowi z Parafii pw.
NSJ w Łosewie i ks. Krzysztofowi Górskiemu z Parafii
pw. NS w Dobrym Lesie,
- Marcinowi Sekścińskiemu,
dyrektorowi Centrum Kultury
Gminy Kolno,
- Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy,
- OSP Janowo i OSP Zbójna
- Stowarzyszeniu Przyjaciół
9 Pułku Strzelców Konnych
Szwadron Biała Piska,
- Stowarzyszeniu Miłośników
Kawalerii im. I Pułku Ułanów
Krechowieckich,
- pocztom sztandarowym,
- zespołowi Czerwieniacy,
- Piotrowi Gębarskiemu,
- Bankowi Spółdzielczemu w
Kolnie,

w ramach obchodów rocznicy bitwy pod piasutnem żelaznym po raz pierwszy
odbyła się inscenizacja wydarzeń z 29 czerwca 1944 r.

- społeczności lokalnej, która
wzięła udział w uroczystościach.

gazeta gminna

wydarzenia

inwestujemy w budowę dróg
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 3 kilometry asfaltowych
dróg w Czerwonem i Janowie powstaje w ramach realizacji dwóch
projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
Inwestycja w Czerwonem polegająca na budowie dwóch odcinków
dróg gminnych w zasadzie w większości jest już zrealizowana.
- Wykonawca położył już dwie
warstwy asfaltu - mówi wójt Józef
Wiśniewski. - Teraz do zrobienia
pozostają tylko pobocza.
W Janowie projekt realizowany
jest na jednym odcinku drogi. Tu
prace mają nieco bardziej skomplikowany charakter z uwagi na specyfikę terenu. W miejscach gdzie było
to konieczne zastosowano wymianę
gruntu i materace z geowłókniny,
by ustabilizować i wzmocnić grunt
na którym położony zostanie asfalt.
- Podobne problemy mieliśmy z
inwestycją drogową, którą w ramach
PROW realizowaliśmy w ubiegłym
roku w Łosewie - informuje wójt Józef Wiśniewski. - Na szczęście są
teraz takie technologie dzięki którym nawet w trudnych warunkach
udaje się zbudować trwałe drogi.
Wykonawcą inwestycji drogowych
w Czerwonem i Janowie jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego spółka z o. o. z Łomży.
Zgodnie w umowami zawartymi
między Gminą Kolno, a PBK prace
przy przebudowie i budowie dróg
potrwają do końca września br.

gazeta gminna

inwestycje realizowane w ramach prow na lata 2014 - 2020 na drodze gminnej w
czerwonem (u góry) i na drodze gminnej w janowie
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podsumowanie projektu
realizowanego przez gops
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kolnie 30 czerwca
odbyło się spotkanie na zakończenie projektu „Aktywne wsparcie
drogą do zmian” realizowanego
przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie. Uczestnicy
otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskane wsparcie w ramach
projektu.
W podsumowaniu działań udział
wzięli nie tylko jego uczestnicy i
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, ale również pan sekretarz Adam Masłowski, oraz Dariusz Budrowski i Adam
Choiński z Urzędu Gminy Kolno i
Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.
- Celem projektu było aktywizowanie piętnastu osób, dwunastu kobiet i trzech mężczyzn, zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych
zawodowo lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - powiedziała Krystyna Kajko,
dyrektor GOPS w Kolnie.
W ramach projektu uczestnicy

uczestnicy projektu „Aktywne wsparcie drogą do zmian” otrzymali certyfikaty

mieli zapewnione:
- doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych - zajęcia indywidualne i grupowe
- wsparcie psychologiczne
- podpisano 15 kontraktów socjalnych
- kurs kierowca samochodu ciężarowego - prawo jazdy kat. C +
kwalifikacja wstępna przyspieszona
- kurs opiekun osób starszych i
dzieci ( 80 h - 12 osób)

- warsztaty aktywizacyjne dla 15
osób - 106 h w tym: rozwoju osobistego, autoprezentacji, trening
umiejętności społecznych i kompetencji pedagogiczno - wychowawczych,
- działania o charakterze środowiskowym prowadzone przez pięciu
animatorów (zajęcia wokalne, fotograficzne, ruchowe, garncarskie i
muzyczne)
- wyjazd do spółdzielni socjalnej
„Alexis” w Łomży oraz koncert Filharmonii Kameralnej im. Witolda
Lutosławskiego w Łomży.
Wartość projektu to 210 257,50 zł
z czego dofinansowanie to 178 700,
00 zł, a wkład własny 31 557,50
zł. Projekt „Aktywne wsparcie drogą do zmian” dofinansowany był w
ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Realizowany był od 1 stycznia 2017 r. do
30 czerwca 2017 r.

gazeta gminna
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dotacje na lokalne inicjatywy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W świetlicy Centrum Kultury
Gminy Kolno w Zabielu 5 lipca odbyło się spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele grup nieformalnych i stowarzyszeń składających
wnioski na konkurs „Nasz mały
świat - zmieniajmy go na lepsze”
ogłoszony przez CKGK prezentowali swoje inicjatywy zgłoszone do
dofinansowania.
Zanim jednak doszło do prezentacji pomysłów na kulturalne wydarzenia w naszej gminie Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno przedstawił najważniejsze wnioski z diagnozy potrzeb
kulturalnych mieszkańców Gminy
Kolno opracowanej w ramach projektu realizowanego przez CKGK.
Konkurs na finansowe wsparcie
lokalnych inicjatyw kulturalnych to

marcin sekściński, dyrektor ckgk przedstawił zebranym najważniejsze wnioski
z diagnozy potrzeb opracowanej w ramach projektu dotowanego z nck

kolejny etap realizacji projektu na
który CKGK zdobyło dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury
w ramach „Dom Kultury+” Inicjatywy Lokalne 2017.
Wnioski prezentowane w trakcie
spotkania w Zabielu to te, które
przeszły już ocenę formalną. Projekty są bardzo ciekawe i różno-

rodne od edukacji teatralnej, przez
edukację muzyczną po terenową grę
rowerową i turniej wsi. O tym czy i
ile pieniędzy na realizację kulturalnych działań dostaną wnioskodawcy zdecyduje komisja. Pula pieniędzy do podziału w ramach konkursu
„Nasz mały świat - zmieniajmy go
na lepsze” to 22 tys. zł.

komputery dla biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem otrzymała dofinansowanie z programu „Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2017”. Jest
to program ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego a realizowany przez Instytut Książki w Krakowie.
Pozyskana dotacja w kwocie 17
000 złotych zostanie przeznaczona na zakup nowoczesnego sprzętu
komputerowego do biblioteki. W ramach projektu zakupimy 4 zestawy
komputerowe, laptop oraz 2 IPady.
Wartość zadania wyniesie 20 000
złotych.
Program „Kraszewski. Komputery
gazeta gminna

dla bibliotek 2017” został stworzony
z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Chodzi przede wszystkim o to,
by biblioteki przekształcały się w
centra integrujące lokalne społeczności i odpowiadały na oczekiwania
różnych grup wiekowych.
Program „Kraszewski . Komputery dla bibliotek 2017” realizuje następujące cele:
- podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich
w nowoczesny sprzęt komputerowy
umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom
katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online;

- zwiększenie poziomu atrakcyjności usług bibliotecznych, poprzez
odpowiednie wyposażenie bibliotek.
Teresa Skrodzka
dyrektor GBP w Czerwonem
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wakacje z centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 100 dzieci wypoczywać
będzie w wakacje na zajęciach
zorganizowanych przez Centrum
Kultury Gminy Kolno i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno „Integracja”.
Podobnie jak w roku ubiegłym
przez kilka wakacyjnych dni dzieci
będą miały zapewnione atrakcyjne zajęcia artystyczne, językowe
i sportowe prowadzone pod okiem
wykwalifikowanej kadry. W planach są również dwie wycieczki dla
uczestników zajęć oraz szkolna wyprawka na ich zakończenie.
- Poza projektami realizowanymi
w tym roku ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” i z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez całe
wakacje zapraszamy do aktywnego
korzystania ze stałej oferty Centrum Kultury Gminy Kolno - mówi

kurs języka angielskiego z australijską lektorką ze szkoły języków obcych
linguo z łomży to jeden z elementów wakacyjnych zajęć z ckgk i stowarzyszeniem na rzecz rozwoju gminy kolno integracja

Marcin Sekściński, dyrektor CKGK.
- W wakacje pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.00.
Poza zajęciami dla najmłodszych
CKGK na wakacje przygotowało szereg innych atrakcji jak m.in.
opisywany w tym wydaniu Gazety
Gminnej cykl koncertów „Muzyka
na fali” czy pokazy „Letniego Kina

Nadziei”. Ponadto w sezonie wakacyjnym już odbyło się kilka festynów dofinansowanych z FIO, a kolejne jeszcze przed nami.
- Zapraszamy do śledzenia naszej
strony internetowej, gdzie na bieżąco informujemy o planowanych wydarzeniach - mówi dyrektor Marcin Sekściński. - Kulturalne lato w
Gminie Kolno trwa!

letnie kino w naszej gminie

w lachowe „letnie kino nadziei” zagościło w tym roku po raz pierwszy

Podobnie jak przed rokiem gościliśmy „Letnie Kino Nadziei”.
Seanse odbyły się przy i w szkole
w Borkowie 9 i 10 lipca. W tym roku
letnie kino po raz pierwszy gościło
też w Lachowie. Seanse odbywały
się w szkole i przy świetlicy CKGK
w Lachowie 13-14 lipca. W ramach
kina w plenerze organizowanego
przez Radio Nadzieja obejrzeć można było dwa filmy: „Biała jak mleko,
czerwona jak krew” i „Wyklęty”.
Oba seanse zrealizowane były w
oparciu o środki zewnętrzne pozyskane przez CKGK
gazeta gminna

kultura

szlakiem marszałka piłsudskiego
tekst i zdjęcie
gbp w czerwonem

26 czerwca, tuż po zakończeniu
roku szkolnego, laureaci konkursów historycznego oraz plastycznego w ramach realizowanego w
Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem projektu „Literackie
i historyczne wspomnienie Józefa
Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka” udali się na dwudniową wycieczkę na Litwę.
Wczesnym rankiem 50 osobowa
grupa uczniów i nauczycieli szkół
z terenu gminy Kolno wyruszyła w
podróż w celu poznania historycznych miejsc związanych z życiem i
działalnością polityczną Józefa Piłsudskiego.
Na początek Zułów – miejsce
narodzin Marszałka, a potem Powiewiórki i Pikieliszki. Zwiedzanie
Wilna było punktem kulminacyjnym
wycieczki. Ostra Brama, Cmentarz
na Rossie, Góra Giedymina, Muzeum Adama Mickiewicza, Uniwersytet Wileński, Plac Ratuszowy,
cerkwie, katedry i kościoły katolickie to tylko wybrane przykłady arcydzieł architektury, historii i sztuki, które mieliśmy okazję podziwiać

uczestnicy wycieczki przed kościołem pw. św. kazimierza w powiewiórce gdzie 15
grudnia 1867 r. odbył się chrzest Józefa Piłsudskiego

w Wilnie.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Park Wodny w Druskiennikach.
Był to ostatni, relaksacyjno – sportowy punkt wycieczki.
Wycieczka na Litwę była końco-

wym elementem programu „Partnerstwo dla książki” Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez bibliotekę
wspólnie ze stowarzyszeniami „Integracja” i „KaFCuki”.

skrzypcowy koncert nad pisą

skrzypaczka marta nanowska na scenie przy ckgk w koźle
gazeta gminna

fot. s. nicewicz

Znana skrzypaczka Marta Nanowska, która od 2004 r. współpracuje
z Państwową Filharmonią Bałtycką
im. F. Chopina w Gdańsku, 7 lipca
zagrała specjalnie dla mieszkańców
naszej gminy. Koncert nad Pisą odbył się w ramach cyklu „Muzyka na
fali” zorganizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno, a dofinansowanego w ramach Programu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Za nami już dwa koncerty plenerowe w Koźle - relacje foto i video
na stronie ck.gminakolno.pl. Przed
nami kolejne dwa zaplanowane na
sierpień i wrzesień br.
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IX gminny konkurs as ortografii
ewa miłosek
sp lachowo

19 czerwca w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się IX
Gminny Konkursu Ortograficzny
As Ortografii zorganizowany pod
patronatem Wójta Gminy Kolno
przy współpracy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie.
28 uczniów walczyło o tytuł as ortografii w 9. edycji gminnego konkursu

tografii wśród uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.
Teksty dyktand przygotowały panie Halina Gleba i Alicja Cieloszczyk nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im.

reklama

Celem 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 przez
uczniów klas kształcenia zintegrowanego oraz wyłonienie Asa Or-

Lubisz dobrze zjeść,
cenisz jakość
spożywczych produktów
masz ochotę na swojskie domowe
wyroby wędliniarskie ?
zadzwoń i zamów
wybrany asortyment
tel. kom. 795 532 388

źródło obrazka:pl.freepik.com

i tradycyjne receptury,

Ks. Jana Twardowskiego w Turośli.
W jury konkursu zasiedli: Mariola
Szymańska, Katarzyna Milewska,
Jadwiga Duda, Ewa Miłosek.
Uczniowie piszący dyktando byli
oceniani w trzech kategoriach: klasy I, klasy II i klasy III.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych w Borkowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu,
Zaskrodziu, Czerwonem i Janowie.
O tytuł Asa Ortografii walczyło 28
uczniów.
Wyniki konkursu:
Klasa pierwsza
– Wszeborowska Julia, SP Lachowo – I miejsce
- Duda Wiktor, SP Zabiele – II
miejsce
- Matuszczak Dominika, SP Janowo – III miejsce
- Ałajko Julia, SP Zabiele – wyróżnienie
Klasa druga
- Sielawa Dominika, SP Borkowo
– I miejsce
- Truszkowska Weronika, SP Wykowo – II miejsce
- Chutkowski Czarek, SP Zabiele
– III miejsce
- Chrostowski Damian, SP Lachowo – wyróżnienie
Klasa trzecia
- Malinowska Amelia, SP Czerwone – I miejsce
- Nerko Weronika, SP Czerwone
– II miejsce
- Długozima Oliwia, SP Zaskrodzie – III miejsce
- Sekścińska Martyna, SP Zabiele – wyróżnienie

gazeta gminna
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wycieczka po suwalszczyźnie
tekst i zdjęcie
organizatorzy wycieczki

30 maja 2017 r odbyła się wycieczka do Augustowa, Studzienicznej i Płociczna. W wycieczce
uczestniczyło 25 uczniów z klasy
III Szkoły Podstawowej w Lachowie i 16 z klasy II i III Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie wraz z rodzicami i nauczycielami.
Pierwszą atrakcją był przepływ
statkiem do Studzienicznej po je-

ziorze Nidzkim. Rejs trwał 3 godz.
Czas płynięcia statkiem urozmaicony był informacjami turystycznymi
jakich udzielał nam kapitan statku.
W trakcie rejsu pan kapitan opowiadał historie Kanału Augustowskiego, legendy półwyspów i wysepek.
Wycieczka była wzbogacona także
duchowo, ponieważ przypominała
niezwykłą postać Jana Pawła II,
który także skorzystał z tej niesa-

uczestnicy szkolnej wycieczki po suwalszczyźnie

mowitej przyjemności rejsu po jeziorze augustowskim. Zbliżając się do
Studzienicznej mogliśmy zobaczyć
na brzegu jeziora Studzieniczne pomnik papieża - Polaka. Przebywając w Studzienicznej zwiedziliśmy
kapliczkę najświętszej Maryi Panny
oraz studziankę z cudowną wodą.
W Puszczy Augustowskiej zadziwiła nas Wigierska Kolejka Wąskotorowa. Kolejka jechała powoli,
wiec mogliśmy obserwować piękno
przyrody. Po kilku godzinach zwiedzania nadszedł czas na obiad, który wszyscy zjedliśmy z apetytem.
Ostatnią atrakcją jaka nas czekała
to plac zabaw Kaktusik w Augustowie. Wśród pięknej zieleni, traw i
kwiatów spędziliśmy miło czas na
huśtawkach, zjeżdżalniach, karuzeli,
torach przeszkód. To była ciekawa
i niezapomniana wycieczka, która
wszystkim się podobała.

15 kilometrów na rowerze
W niedzielę 18 czerwca odbył się
VII Rajd Rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie KaFCuki
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czerwonem. Do biblioteki przybyło około 80 osób. Rowerzyści pod
eskortą Policji wyruszyli spod budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem przemierzając
trasę do Kozła, w kierunku Wincenty i dalej przez kolonie Czerwonego
docierając na plac przy bibliotece.
Po powrocie z ok. 15-kilomertowej
trasy na rowerzystów czekał piknik
przygotowany przez członków Stowarzyszenia. Uczestnicy mogli zjeść
kiełbaskę z grilla, ciastka i wypić
ciepłe lub zimne napoje. Oprócz
przejazdu zaplanowaną trasą przez
miłą i spokojną okolicę dla uczestników rajdu zostały przygotowane
zabawy i konkursy zorganizowane przez Nadleśnictwo Nowogród,
gazeta gminna

w których każdy mógł spróbować
swoich sił.
Rajd rowerowy został dofinansowany przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie. Partnerami akcji było
Nadleśnictwo Nowogród, Powiatowa Komenda Policji w Kolnie oraz
Pan Sylwester Nicewicz. Wszystkim uczestnikom rajdu, sponsorom,

partnerom akcji serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo i
zapraszamy za rok. Więcej zdjęć z
wydarzenia w fotogalerii, wykonanej przez Pana Sylwestra Nicewicza na stronie internetowej www.
foto.nicewicz.pl

GBP w Czerwonem
Stowarszyszenie KaFCuki

rajd rowerowy w naszej gminie odbył się już po raz siódmy

fot. s.nicewicz
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II czerwcowy turniej
piłki nożnej w lachowie
katarzyna milanowska
sp w lachowie

20 czerwca o godz. 9.00 na boisku przy Szkole Podstawowej w
Lachowie odbył się II Czerwcowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Kolno.
Organizatorem zawodów była
Szkoła Podstawowa w Lachowie natomiast finansowane były
przez Wójta Gminy Kolno ze środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Do udziału w zawodach zgłosiło się 6 drużyn: SP Lachowo, SP
Wykowo, SP Czerwone, SP Janowo,
SP Zabiele i SP Zaskrodzie, które
podzielone były na dwie grupy. Za
wygrany mecz drużyna otrzymywała 3 pkt., za remis 1 pkt., natomiast
za przegrany mecz 0 pkt.
Po niespełna dwóch godzinach
nieprzerwanej gry drużyny usytu-

II czerwcowy turniej piłki nożnej rozgrywany był na boisku w lachowie

owały się na następujących miejscach:
I miejsce SP Lachowo
II miejsce SP w Czerwonem
III miejsce SP w Zaskrodziu
IV miejsce SP w Wykowie
V miejsce SP w Zabielu
VI miejsce SP w Janowie
Ciekawostką było to, iż organiza-

tor wymagał, aby w każdej drużynie
grała minimum jedna dziewczyna
na boisku.
Zawody odbyły się w miłej koleżeńskiej atmosferze, a gra przebiegała zgodnie z regulaminem zawodów, których pilnowali sędziowie
pani Katarzyna Milanowska oraz
pan Leszek Pogorzelski

zagadki i rebusy literackie
Dzieci z Punktu Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem i

z zerówki Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
na zakończenie cyklu działań czy-

zajęcia pod nazwą księgarnia odbyły się w czerwonem i borkowie

telniczych przeprowadzanych dla
nich w ciągu roku szkolnego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Czerwonem i Bibliotekę Publiczną
w Borkowie bawiły się w odgadywanie zagadek i rebusów literackich w zajęciach pod nazwą „Księgarnia”.
Opłacało się dużo wiedzieć. Za
każdą prawidłową odpowiedź nagrodą był cukierek.
Dziękujemy nauczycielom tychże
szkół Bogusławie Góralczyk , Krystynie Kajko i Elżbiecie Konstanty
za pomoc w organizacji zajęć.
Nauczycielom i uczniom życzymy
udanych wakacji.
GBP w Czerwonem
więcej zdjęć na www.gbp.gminakolno.pl
gazeta gminna
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nowości wydawnicze w szkołach
stanisław szymańczyk
dyrektor zopo w kolnie

Wójt Gminy Kolno wypełniając
postanowienia § 3 ust. 1, pkt. 4 umowy nr 50/2017 z dnia 30.03.2017r
zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą podlaskim z którego upoważnienia działa Podlaski
Kurator Oświaty, a Gminą Kolno w
sprawie powierzenia prowadzenia
zadania dotyczącego realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym
zakup nowości wydawniczych. – niniejszym informuje, iż wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” otrzymali:
- Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie w wysokości - 4000zł (cztery tysiące zł)

aż tyle nowości książkowych zakupionych w ramach narodowego programu
czeka na uczniów w bibliotece w szkole w czerwonem

- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w wysokości - 4000zł (cztery tysiące zł),
- Zespół Szkół Samorządowych
w Zabielu w wysokości - 12 000zł
(dwanaście tysięcy zł) w tym:
- Szkoła Podstawowa w Zabielu
w wysokości – 2986zł (dwa tysiące
dziewięćset osiemdziesiąt sześć zł),

- Gimnazjum w Zabielu w wysokości - 9014zł (dziewięć tysięcy
czternaście zł),
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie w wysokości 2480zł (dwa
tysiące czterysta osiemdziesiąt zł),
- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu w wysokości - 2480zł (dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt zł).

akcja „czytanie mądra rzecz”
W ramach ogólnopolskiej akcji
„Czytanie mądra rzecz” gościliśmy
20 czerwca w bibliotece uczniów
klas IV - VI Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Jak przystało na
czytelniczą akcję, o wartości wol-

ności w życiu człowieka czytała
młodzieży, jedno z opowiadań zawartych w książce „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych
sprawach” Maria Bućko, kierownik
zespołu „Czerwieniacy”. Były kalambury, zagadki, rebusy, quizy,

akcja „czytanie mądra rzecz” w gminnej bibliotece publicznej w czerwonem
gazeta gminna

krzyżówki. Uczniowie podzieleni
na grupy, zbierali punkty wykazując się znakomitą znajomością nie
tylko literatury, ale również przysłów, aforyzmów, kultury i sztuki. A
o to wyniki: I miejsce zajęła grupa w składzie: Amelia Andrzejczyk,
Bartosz Chaberek, Oliwia Gers,
Natalia Kokoszko, Patryk Milewski
– uzyskując 91 pkt., II miejsce – Jarosław Chaberek, Justyna Chaberek, Sylwia Korzep, Natalia Papież
– 89 pkt., III miejsce – Magdalena
Chaberek, Adrian Dymek, Magdalena Walczyk, Julita Serafin – 87
pkt.
Uczniom biorącym udział w turnieju literackim i ich opiekunowi
pani Agnieszce Korzep serdecznie
gratulujemy zaprezentowanego wysokiego poziomu wiedzy i kultury.

Marzena Banach, Barbara Sielawa
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sport

otwarcie sezonu wędkarskiego
marek wróblewski
skarbnik koła pzw „energetyk”

W imprezie wędkarskiej organizowanej na stawie w Koźle przez
Zarząd Koła PZW nr 85 „Energetyk” w Kolnie wzięło udział około
70 osób. Otwarciu sezonu wędkarskiego 2017 r. towarzyszyła msza
św. polowa oraz zawody wędkarskie.
W zawodach dla dzieci uczestniczyło 13 zawodników (chłopcy i
dziewczęta ), wśród dorosłych w zawodach wzięło udział 10 wędkarzy.
Klasyfikacja w zawodach
Dzieci
1 miejsce Daniel Banach - uzyskał 855 pkt.
2 miejsce Fituła Krystian - uzyskał 390 pkt.
3 miejsce Drężek Natalia - uzyskała 385 pkt.
Dorośli
1 miejsce Zadroga Jacek - uzyskał 1840 pkt.
2 miejsce Kalinowski Stanisław uzyskał 350 pkt.
3 miejsce Myhal Krystyna - uzyskała 285 pkt.
Jednym ze sponsorów nagród w
dla uczestników zawodów wędkarskich był Wójt Gminy Kolno

otwarcie sezonu wędkarskiego 2017 na stanicy w Koźle
fot. arch koła pzw „Energetyk” w kolnie

stanica wędkarska w koźle
Przy trasie gminnej ścieżki edukacyjno - rowerowej „Wyrusz z nami
w Puszczę”, na obrzeżu Puszczy Piskiej, nad rzeką Pisą położona jest
stanica wędkarska PZW w Koźle.
Warto odwiedzić stanicę, która
powstała tu z inicjatywy zarządu
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 85 „Energetyk” w Kolnie.
W stawie z wieloma gatunkami
ryb mogą łowić nie tylko członkowie koła, ale też osoby zainteresowane za opłatą. W pobliżu stawu
jest kapliczka patrona rybaków św. Piotra. Zapraszamy!
gazeta gminna
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gminny turniej mini piłki nożnej
andrzej ałajko
prezes gz lzs kolno

Pierwsza impreza sportowa organizowana przez GZ LZS w Kolnie w 2017 r. to Gminny Turniej
Mini Piłki Nożnej. Do zawodów
rozegranych 18 czerwca zgłosiło się dziesięć zespołów z Gminy
Kolno: Lachowo, Kumelsk, Janowo,
Gromadzyn Wykno, Kozioł, Zabiele – Zakaleń, Borkowo, Okurowo,
Czerwone i Zabiele – Przymiarki.
Po losowaniu zostały wyłonione
trzy grupy:
Pierwsza Grupa
Gromadzyn Wykno
Zabiele – Zakaleń
Borkowo
Kozioł
Druga Grupa
Janowo
Kumelsk
Zabiele – Przymiarki
Trzecia Grupa
Lachowo
Okurowo
Czerwone
Po emocjonujących spotkaniach w
grupach do półfinału zakwalifikowały się zespoły z Kozła, Zabiela
– Zakaleń, Czerwonego i Zabiela –
Przymiarki.
Półfinały to spotkania rozegrane

zwycięska drużyna gminnego turnieju mini piłki nożnej

pomiędzy:
Kozioł – Czerwone z wynikiem
1:2
Zabiele – Zakaleń – Zabiele –
Przymiarki z wynikiem 2:0
O trzecie miejsce powalczyły:
Kozioł – Zabiele – Przymiarki 1:1,
a po rzutach karnych 3:2
O pierwsze miejsce walczyły drużyny:
Zabiele – Zakaleń – Czerwone
1:1, a po rzutach karnych 3:2
Zespołom które zajęły cztery
pierwsze miejsca zostały wręczone

medale, a drużynie która zwyciężyła także puchar. Klasyfikacja turnieju:
I miejsce Zabiele – Zakaleń
II miejsce Czerwone
III miejsce Kozioł
IV miejsce Zabiele – Przymiarki
Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej
to jeden z elementów zadania publicznego pt. „Turnieje piłki nożnej i
siatkowej” na realizację którego GZ
LZS w Kolnie otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy Kolno w
ramach otwartego konkursu ofert.

drużyny uczestniczące w gminnym turnieju mini piłki nożnej rozegranego na boisku w lachowie
gazeta gminna
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Wójt Gminy Kolno
przewodniczący rady gminy kolno
Centrum Kultury Gminy Kolno w koźle
zapraszają na

Dożynki Gminne w Zabielu
27 sierpnia 2017 r.
W programie:
13.00 - msza św. w Kościele pw. św. jana ewangelisty, po mszy św.
przemarsz na plac przy zespole szkół samorządowych w zabielu
14.00 - powitanie gości, podzielenie się chlebem
14.30 - obrzęd dożynkowy
15.00 - 18.00 - występy zespołów z gminy kolno
18.00 - 20.00 - gala disco polo
20.10 - zespół dożynkersi
20.40 - gwiazda wieczoru - zespół Bajera
dodatkowo atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami, swojskie jadło

reklama

