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egzemplarz bezpłatny

podziękowaliśmy
za tegoroczny plon

w numerze

wydarzenia

remont drogi
wojewódzkiej nr 647

str. 4

Oficjalne pisma, osobiste rozmowy, ogromne zaangażowanie władz
gminy Kolno i zrozumienie pilnych potrzeb jej mieszkańców na szczeblu
województwa przynoszą efekty. Z roku na rok stan drogi wojewódzkiej nr
647 na terenie naszej gminy znacznie się poprawia. – Jest duża szansa,
że jeszcze w tym roku prowadzona będzie przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 647 na odcinku od Zabiela do granic administracyjnych gminy Kolno,
a nawet dalej, aż do miejscowości Ptaki w gminie Turośl – informuje Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

wydarzenia

Nagrody i stypendia
wójta gminy kolno
przyznane

str. 7

W trakcie XXVIII sesji Rady Gminy Kolno wójt Józef Bogdan Wiśniewski oraz Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno wręczyli trzy Nagrody Wójta Gminy Kolno i dwa
Stypendia Wójta Gminy Kolno uczniom szkół prowadzonych przez Gminę
Kolno za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017. W tym roku
nagrody i stypendia trafiły do uczniów Szkoły Podstawowej w Lachowie i
Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu

wydarzenia

Dożynki gminne
w zabielu

str.

9

Mszą św. w Kościele pw. św.
Jana Ewangelisty w Zabielu rozpoczęły się 27 sierpnia Dożynki Gminne. Festyn odbył się na placu przy
Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu. Zaproszenie do wspólnego dziękowania rolnikom za ich pracę oraz za tegoroczny plon przyjęli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych,
duchowieństwo. Na wszystkich zgromadzonych na Dożynkach Gminnych w
Zabielu czekało moc atrakcji.
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Państwo Magdalena i Maciej Dymczyk z Zabiela pełnili w tym
roku funkcję starosty i starościny Dożynek Gminnych w Zabielu
gazeta gminna

wydarzenia

dziękowaliśmy rolnikom
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Rolnicy,
Dożynki to w gminie takiej jak
nasza - typowo rolniczej bardzo
ważne święto. Parafialne, gminne,
powiatowe czy diecezjalne mają jeden cel - wspólnie dziękujemy za
plon, wyrażamy szacunek i uznanie
rolnikom za codzienny trud.
Dożynki Gminne tradycyjnie już
obchodziliśmy w ostatnią niedzielę sierpnia. W tym roku odbyły się
w Zabielu. (obszerna relacja z tego
wydarzenia na dalszych stronach
Gazety Gminnej). Dziękuję wszystkim gościom, tym z kraju i zagranicy, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Dla nas to radość i zaszczyt,
że w tak licznym gronie możemy
promować to co u nas najlepsze -

tradycyjne wartości, nowoczesne
rolnictwo, kulturalny dorobek naszej gminy.
Gmina Kolno - największa w powiecie kolneńskim - pozytywnie
wyróżniła się też na Dożynkach
Diecezjalnych w Kolnie i to nie
tylko jednym z najpiękniejszych nagrodzonych wieńców dożynkowych,
ale też liczną reprezentacją mieszkańców naszej gminy, którzy otrzymali odznaczenie „Zasłużony dla
rolnictwa”. czy medal z okazji XXVlecia KRUS. Jeszcze raz serdecznie
gratuluję wszystkim wyróżnionym.
Przełom sierpnia i września to
również czas dożynek parafialnych.
Ważne dla lokalnych społeczności
święto odbywa się według
ustalonych reguł, gdzie każda miejscowość z danej parafii wie, za co

odpowiada, co ma przygotować i
chociaż wydawałoby się, że dożynki
wszędzie są takie same, to jednak
każda wspólnota ma swój wyjątkowy charakter.
Z racji szeregu obowiązków służbowych osobiście uczestniczyłem w
tym roku w dożynkach parafialnych
w Parafii pw. św. Anny w Kolnie,
ale za wszystkie zaproszenia serdecznie dziękuję.
Czas tegorocznych uroczystych
podziękowań za plony i za pracę
rolników w zasadzie już za nami, a
przed nami jeszcze jedne ważne w
naszym regionie zbiory - zbiory kukurydzy. Życzę wszystkim gospodarzom, by mimo deszczowej pogody
udało się je sprawnie przeprowadzić i niech przyniosą zadowalający
plon.

mamy asfalt na drodze w janowie
Na 1,7 km odcinku drogi gminnej w Janowie wylano już dwie
warstwy asfaltu. Inwestycja reali-

zowana jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno uzyskała z
PROW na lata 2014 – 2020.

inwestycja na drodze gminnej w janowie zostanie zrealizowana do końca
września br.
gazeta gminna

– Ta przebudowa to jedna z pięciu drogowych inwestycji, na które pozyskaliśmy unijne pieniądze
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Trzy nowe drogi oddaliśmy do użytku w ubiegłym
roku. W tym roku w ramach dwóch
projektów przebudowujemy drogi
gminne w Janowie i Czerwonem.
Wylewanie pierwszej warstwy asfaltu na drodze gminnej w Janowie
obserwowali Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, radny Rady Gminy
Kolno Stanisław Podsiad i kierownicy z UG Kolno Andrzej Jarzyło i
Andrzej Kleczyński.
Wykonawcą prac na drodze gminnej w Janowie jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa
Komunikacyjnego
spółka z o.o. z Łomży.
Prace przy przebudowie tej drogi gminnej mają potrwać do końca
września br.
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wydarzenia

remont drogi wojewódzkiej
ciąg dalszy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Oficjalne pisma, osobiste rozmowy, ogromne zaangażowanie władz
gminy Kolno i zrozumienie pilnych
potrzeb jej mieszkańców na szczeblu województwa przynoszą efekty. Z roku na rok stan drogi wojewódzkiej nr 647 na terenie naszej
gminy znacznie się poprawia.
Przypomnijmy, że w obszarze
gminy Kolno poważne remonty tej
drogi wojewódzkiej rozpoczęły się
w 2015 r. Wtedy to przebudowany
został odcinek od Kolna do Starego
Gromadzyna. W 2016 roku modernizacja objęła fragmenty drogi na
trasie Zabiele – Kolno. W 2017 r.
dokończona została przebudowa na
trasie Zabiele – Kolno i rozpoczęto
modernizację odcinka drogi za Zabielem.
Warto podkreślić, że przebudowa
drogi to nie tylko położenie nowej
warstwy asfaltu, ale też m.in. jej poszerzenie, budowa zatok autobusowych, utwardzanie poboczy.

w tym roku remont na drodze wojewódzkiej nr 647 przebiegał na trasie Zabiele
- Kolno, ale też za zabielem i jest duża szansa, że będzie kontynuowany

W ramach bardzo dobrej współpracy z Zarządem Województwa
Podlaskiego i Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w gminie
Kolno przy tej drodze wojewódzkiej
wykonane zostały nowe chodniki w
Pachuczynie i Czernicach.

– Jest duża szansa, że jeszcze w
tym roku prowadzona będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 647
na odcinku od Zabiela do granic administracyjnych gminy Kolno, a nawet dalej, aż do miejscowości Ptaki
w gminie Turośl – informuje Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

bezpieczne gospodarstwo rolne

gratulacje z okazji zdobycia wyróżnienia w wojewódzkim etapie konkursu bezpieczne gospodarstwo rolne odbierała m.in. pani anna foltyńska z lachowa

Gospodarstwo państwa Anny i
Jacka Foltyńskich z Lachowa zdobyło wyróżnienie w wojewódzkim
etapie XV Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. Uroczystość podsumowania
tego etapu konkursu odbyła się w
Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku 18 sierpnia. Gratulacje i życzenia najlepszym i wyróżnionym
składali m.in. Bohdan Paszkowski,
Wojewoda Podlaski i Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Wyróżnienia gospodarzom z naszej gminy w imieniu
Wójta Gminy Kolno pogratulował
S. Szymańczyk, dyrektor ZOPO.
gazeta gminna

wydarzenia

z sesji rady gminy kolno
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie XXVIII sesji Rady
Gminy Kolno (30 sierpnia) radni
podjęli 11 uchwał, zapoznali się
z informacją na temat wykonania
budżetu Gminy Kolno za pierwsze
półrocze 2017 r. oraz przyjęli informację o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie
Gminy Kolno.
Sesję zdominowały tematy oświatowe. Większość podjętych uchwał
była konsekwencją reformy oświaty
i dotyczyła stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół w szkoły ośmioletnie
kolejno: Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu i Szkoły Podstawowej w Lachowie. Radni podjęli
też uchwały: w sprawie stwierdze-

uchwały związane ze stwierdzeniem przekształcenia szkół referował radnym
stanisław szymańczyk, dyrektor zopo w kolnie

nia przekształcenia Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu w
ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Zabielu i w sprawie przekształcenia Publicznej Placówki Wychowania Przedszkolnego prowadzonej w
formie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Punkt Przedszkolny.
Ponadto radni podjęli uchwały: w
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata
2017 – 2027, w sprawie zmian w
budżecie Gminy Kolno na 2017 r.

podziękowania

Podziękowania
Kiedy 22 maja 2017 r. w pożarze straciliśmy dach nad głową
znalazło się wielu ludzi dobrej woli, którzy w tych trudnych chwilach
okazali nam serce i wsparcie, za co dziś serdecznie dziękujemy.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę:
- Pana Józefa Bogdana Wiśniewskiego, Wójta Gminy Kolno,
- Pana Roberta Nadary, Wicestarosty Kolneńskiego
- Ks. Proboszcza Krzysztofa Malinowskiego i Wikariusza z Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie oraz wszystkich mieszkańców należących do naszej parafii,
- Pani sołtys Bogusławy Narowskiej z Bialik
- Pracowników Urzędu Gminy Kolno oraz Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie.
Wszystkim tym, którzy nam pomogli jeszcze raz z głębi serca
dziękujemy, że dzięki Wam możemy odbudować nasz rodzinny dom.
Franciszek Szczech z Rodziną

gazeta gminna

oraz w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy.
Na sesji obecni byli również
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kolnie z Komendantem Arturem Żebrowskim na czele.
Mowa była o bezpieczeństwie w
naszej gminie, Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, o programie „Dzielnicowy bliżej nas” oraz o
aplikacji „Moja komenda”.
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wydarzenia

Remonty szkół gminnych
w borkowie, czerwonem i Zabielu
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trzech szkołach gminnych w
wakacje rozpoczęliśmy remonty
zewnętrznych elewacji budynków.
Szkoły w Borkowie, Czerwonem
i Zabielu będą docieplone i pomalowane. Prace zaplanowano w
kilku etapach. Efekty pierwszego
już są widoczne. - To inwestycje
w całości finansowane z budżetu
Gminy Kolno - informuje wójt Józef
Bogdan Wiśniewski.
Na konieczność przeprowadzenia
remontu zewnętrznych elewacji budynków szkół wskazywał nie tylko
ich wygląd. Ważne były też względy
bezpieczeństwa i kwestie związane
z efektywnością ogrzewania szkół.
Remonty szkół w Czerwonem i
Zabielu z uwagi na zakres prac zostały zlecone firmom zewnętrznym.
W Borkowie zadanie wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno.

W Czerwonem i Zabielu
Najszybciej zakończono prace nad remontem budynku Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. Zakres
prac obejmował tu m.in. ocieplenie
ścian zewnętrznych, montaż kratek
wentylujących stropodach, remont

Odbiór techniczny prac remontowych w szkole podstawowej im. marszałka
józefa Piłsudskiego w czerwonem odbył się 11 września br.

loggii - wymiana nawierzchni i balustrady, wymiana podokienników
w ścianach ocieplanych.
W Zabielu prace remontowe polegają na ociepleniu ścian zewnętrznych, przebudowie dachu w strefie
brzegowej, wymianie rynien, rur
spustowych, obróbek blacharskich,
wymianie balustrad przy pochylni
przy głównym wejściu.

W Borkowie
Remont budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie wykonujemy własny-

remont budynku zespołu szkół samorządowych w zabielu realizowała zewnętrzna firma

mi siłami. Na początek pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno i pracownik
administracyjny SP w Borkowie
rozebrali chodnik przy frontowej
ścianie budynku, i skuli stary taras,
by po odkryciu fundamentów wokół
ścian szkoły założyć opaskę odwadniającą. Efektem końcowym remontu ma być docieplona i pomalowana
ściana frontowa oraz nowy taras.
W przyszłym roku prowadzone
będą kolejne etapy prac remontowych zewnętrznych ścian budynków
szkół w Borkowie, Czerwonem i Zabielu.

w szkole w borkowie prace prowadzili pracownicy
referatu gospodarki komunalnej UG kolno
gazeta gminna

wydarzenia

nagrody i stypendia przyznane
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie XXVIII sesji Rady
Gminy Kolno wójt Józef Bogdan
Wiśniewski oraz Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno wręczyli trzy Nagrody
Wójta Gminy Kolno i dwa Stypendia Wójta Gminy Kolno za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym
2016/2017
Nagrody i stypendia przyznawane są w oparciu o stosowne uchwały Rady Gminy Kolno. W tym roku
wyróżnienia z wybitne osiągnięcia
otrzymali:
Nagrodę Wójta Gminy Kolno:
1. Julia Rakowska, uczennica kl.
II a Gimnazjum w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu, która w
roku szkolnym 2016/2017 osiągnęła następujące wyniki:
- ocena z zachowania – wzorowa
- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,1
- zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Pieśni Patriotycznej
„Polska to my”
2. Klaudia Włodkowska, uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w
Lachowie, która osiągnęła następujące wyniki:
- ocena z zachowania – wzorowa
- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,27
- otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie z informatyki

stypendium odbiera kinga staniszewska
gazeta gminna

tegoroczni laureaci nagrody wójta gminy kolno

pt. „Magia Świąt” oraz nagrodę w
Wojewódzkim Konkursie Twórczości
dzieci i młodzieży „Zwyczajny –
niezwyczajny”.
3. Krzysztof Sarnacki, uczeń kl. V
Szkoły Podstawowej w Lachowie,
który osiągnął następujące wyniki:
- ocena z zachowania – wzorowa
- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,5
- otrzymał tytuł Laureata Ogólnopolskiego Konkursu z Języka
Polskiego „Olimpus” za zajęcie 3
miejsca.
W roku szkolnym 2016/2017 okazali się najlepszymi wśród najlepszych i Stypendium Wójta gminy
Kolno otrzymali:
1. Kinga Staniszewska, uczennica
kl. VI Szkoły Podstawowej w La-

chowie, która osiągnęła następujące wyniki:
- ocena z zachowania – wzorowa
- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,5
- jest Laureatem Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Polskiego
2. Patrycja Paliwoda absolwentka
kl. III b Gimnazjum w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu, która
osiągnęła następujące wyniki:
- ocena z zachowania – wzorowa
- średnia ocen z klasyfikacji rocznej – 5,2
- otrzymała tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Rodzice uczniów otrzymali listy
gratulacyjne od Wójta Gminy Kolno.

stypendium odbiera patrycja paliwoda
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wydarzenia

realizacja zadań
z funduszu sołeckiego na 2017 r.
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wykowo to kolejna miejscowość,
w której Gmina Kolno zrealizowała zadanie w ramach funduszu
sołeckiego na 2017 r. Pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy Kolno wykonali obustronne utwardzenie poboczy drogi gminnej. – Realizacja
tegorocznego funduszu idzie pełną parą, a przed nami wrześniowe spotkania w każdym sołectwie
związane z planowaniem inwestycji z funduszu sołeckiego na przyszły rok - mówi Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
Po zakończeniu inwestycji w
Wykowie rozpoczęła się realizacja funduszu sołeckiego w Starym
Gromadzynie – utwardzanie poboczy. Następnie pobocza utwardzane
będą w Waszkach. Pracownicy rozpoczęli już również remont budynku
gminnego w Filipkach Małych oraz
wykonują płytę pod wiatę przystankową w Starych Kiełczach.
W tym roku zadania z funduszu
sołeckiego zostaną wykonane w 41
sołectwach.

w ramach funduszu sołeckiego w wykowie utwardzono pobocza drogi gminnej

rozpoczął się remont dawnej remizy w filipkach małych

awans zawodowy

awans zawodowy na nauczyciela mianowanego odebrał ks. Bartosz Jaźwiński

29 sierpnia ks. Bartosz Jaźwiński, nauczyciel i wikariusz z Parafii
pw. Zwiastowania NMP w Lachowie odebrał z rąk Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno
awans zawodowy na nauczyciela
mianowanego.
W spotkaniu, które odbyło się w
gabinecie wójta w Urzędzie Gminy
Kolno uczestniczyli również pani
Elżbieta Banachowska, dyrektor
Gimnazjum w Lachowie oraz Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w
Kolnie.
gazeta gminna

wydarzenia

Dożynki Gminne w Zabielu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mszą św. w Kościele pw. św. Jana
Ewangelisty w Zabielu rozpoczęły się 27 sierpnia Dożynki Gminne. Festyn odbył się na placu przy
Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu. Zaproszenie do wspólnego dziękowania rolnikom za
ich pracę oraz za tegoroczny plon
przyjęli m.in. parlamentarzyści,
przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwo. Na wszystkich zgromadzonych na Dożynkach Gminnych
w Zabielu czekało moc atrakcji.
Po mszy św. koncelebrowanej
przez ks. kan. Stanisława Uradzińskiego, Dziekana Kolneńskiego,
ks. Wojciecha Stefaniaka, proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie i ks. Stanisława Śliwowskiego, proboszcza
parafii pw. Św. Jana Ewangelisty w
Zabielu korowód z pocztami sztandarowymi Gminy Kolno, OSP Zabiele, OSP Czerwone i OSP Borkowo, szkół w Wykowie i Janowie
oraz wieńcami dożynkowymi na
czele przemaszerował na plac przy
Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu. W tej części dożynek na
początek głos zabrał wójt Józef Wiśniewski, który w okolicznościowym
przemówieniu dziękował rolnikom i
tym wszystkim, którzy przyczyniają
się do rozwoju gminy Kolno. Serdeczne słowa do rolników skierowali również m.in. Bernadeta Krynicka, posłanka na Sejm RP, Lech
Antoni Kołakowski, poseł na Sejm
RP, przedstawiciel Marszałka Województwa Podlaskiego, Robert
Nadara, wicestarosta kolneński i
Kazimierz Szczepaniec, wójt gminy
Lubień, która jest partnerską gminą
gminy Kolno.
Po przemówieniach wójt Józef Wiśniewski wraz z Wojciechem Jermaczem, przewodniczącym Rady Gminy
Kolno wręczyli nagrody i grawertony rolnikom z naszej gminy, którzy
osiągnęli sukcesy w konkursach:
Barbarze i Dariuszowi Filipkowskim z miejscowości Kiełcze Kopki,
gazeta gminna

po raz pierwszy w naszej gminie zaprezentowały się zespoły z litwy, które przyjechały do nas dzięki współpracy ze stowarzyszeniem polaków kiejdan

Marcinowi Świda z miejscowości
Brzózki, Annie i Jackowi Foltyńskim z Lachowa oraz Krzysztofowi
Skrodzkiemu z miejscowości Koziki
- Olszyny. Pamiątkowy grawerton
w podziękowaniu za dotychczasową
współpracę między naszymi gminami odebrał pan Kazimierz Szczepaniec, wójt gminy Lubień.
Następnie po przekazaniu dożynkowego chleba gospodarzowi gminy
- wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu
przez starostę i starościnę dożynek państwa Macieja i Magdalenę
Dymczyk z Zabiela zaproszeni goście przeszli na plac za szkołą, by
uczestniczyć w obrzędzie przygotowanym przez grupy z Knyszyńskiego Ośrodka Kultury, który to obrzęd
zakończył się wspólnym dzieleniem
się chlebem.
W części artystycznej na scenie
zaprezentowały się zespoły z gminy
Kolno: Zabielanki, Czerwieniacy, Il
Canto, Me & TBD, Magnum Noli,
Dożynkersi. Wszystkim wykonawcom statuetki w podziękowaniu za
promowanie Gminy Kolno wręczył
w imieniu własnym i Wójta Gminy
Kolno Marcin Sekściński, dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno.
Na scenie zaprezentowały się ponadto zespoły Iskry i Barwy Podwileńskie z Litwy oraz Kabaret Szpilka z Białegostoku. Niespodzianką
dla wszystkich był taneczny występ
żeńskiej drużyny z OSP Zabiele.
Gwiazdą tegorocznych dożynek

był zespół Bayera. Na dożynkach
zagrały również zespoły Savicky,
Majkel i Karol K.
Tradycyjnie już na dożynkach w
gminie Kolno można było liczyć na
przepyszne dania i ciasta przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zabielu, Janowie i Borkowie, oraz po raz pierwszy przez
nowe Koło Gospodyń Wiejskich w
Zaskrodziu. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i loterii, wśród której
uczestników rozlosowano kilkanaście nagród.
Centrum Kultury Gminy
Kolno - organizator Dożynek
Gminnych w Zabielu dziękuje za wsparcie sponsorom:
Dwór Rogiński w Zabielu,
Karczma Rogiński „Pod Dobrym Aniołem” w Zabielu,
PPHU KUAR, Usługi Transportowe Alfred Święczkowski
Stary Gromadzyn, PUH Grzegorz Zegarowicz z Borkowa,
Gospodarstwo Agroturystyczne Dariusz Olszak z Niksowizny, BGŻ BNP Paribas
oddział w Kolnie, Bank Spółdzielczy w Kolnie, Masarnia
Kolno Iwona Rainko i Dariusz
Kurpiewski, Auto Naprawa
Rafał Piwowarski Zabiele –
Zakaleń,
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powitaliśmy nowy rok szkolny
aneta roman
sp w janowie

4 września rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny 2017/2018 - rok wielu zmian w polskiej oświacie. Zanim spotkaliśmy się na uroczystym
apelu, społeczność naszej placówki wzięła udział we mszy św. pod
przewodnictwem Ks. Proboszcza
doktora Dariusza Wiznera w Kościele pw. NSJ Łosewie. Kapłan w
kazaniu nawiązał do idei właściwego wychowywania do wartości
młodych pokoleń, co doskonale
wpisuje się w kierunki tegorocznej
polityki oświatowej państwa. Podkreślał znaczenie nauki, systematycznej pracy w życiu każdego
człowieka.
To nieco odmienny początek roku,
gdyż dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa z dniem 1
września br. została przekształcona
w ośmioletnią. Podczas akademii
czwartoklasiści najpierw przedstawili część artystyczną dotyczącą
pożegnania wakacji oraz rozpoczęcia nauki po letnim wypoczynku,
prezentując piosenki oraz deklamując wiersze o tej tematyce. Nie
zabrakło odniesień do obchodzonej
1 września 78 rocznicy wybuchu
II wojny światowej. O zmianach w
oświacie zebranych poinformowa-

apel na rozpoczęcie roku szkolnego w sp w janowie

ła pani dyrektor, Bożena Duda.
Obecny na apelu radny, pan Alfred Samul odczytał list od wójta
naszej gminy, pana Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, zawierający życzenia owocnej pracy, przypomnienie
o możliwości zdobycia nagród oraz
stypendiów przez uczniów osiągających bardzo wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniających się w konkursach. Naukę w klasie siódmej po
raz pierwszy od wielu lat kontynuują byli szóstoklasiści.
Zmiany nastąpiły również w kadrze pedagogicznej, z uwagi na
dodatkowe przedmioty w klasie VII
zatrudnieni zostali nowi nauczyciele. W okresie wakacji przeniesiono
bibliotekę, a pomieszczenie wyremontowano i zmieniono w pracow-

nię chemii, fizyki, biologii i geografii. Szkoła ustawicznie wyposażana
jest w nowe pomoce dydaktyczne
w celu stworzenia jak najlepszych,
optymalnych warunków do rozwoju
każdego ucznia, do wykształcenia
zgodnego z wymogami współczesności. Po życzeniach i montażu
słowno - muzycznych uczniowie
udali się na pierwsze spotkania ze
swoimi wychowawcami.
Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce na miarę swoich
możliwości, rodzicom - zadowolenia
ze swoich pociech, a nauczycielom
- satysfakcji z wykonywanej pracy,
całej społeczności szkolnej - pracy
w przyjaznych warunkach, miłej atmosferze, właściwych relacjach.

z partnerską wizytą

przedstawiciele partnerskiej gminy lubień w gabinecie wójta gminy kolno

W sierpniu w naszej gminie gościliśmy przedstawicieli partnerskiej gminy Lubień z panem wójtem
Kazimierzem Szczepańcem i Stanisławem Biedrończykiem, przewodniczącym Rady Gminy Lubień na
czele. Goście z małopolskiej gminy
uczestniczyli m.in. w Dożynkach
Gminnych w Zabielu, gdzie wójt
z Lubnia złożył życzenia naszym
rolnikom, oraz z rąk wójta gminy
Kolno Józefa Wiśniewskiego odebrał grawerton - podziękowanie za
dotychczasową współpracę między
partnerskimi gminami.
gazeta gminna

wydarzenia

Inwestycja wpisana w program
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wincenta, obok Borkowa i Kozła, została wskazana w dokumencie „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017
– 2023” jako obszar do zrewitalizowania. Projekt tego Programu
już we wrześniu przedstawiony
zostanie Radnym Gminy Kolno, a
jego uchwalenie otworzy władzom
gminy Kolno możliwość ubiegania
się o dotacje na zapisane w nim
przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Dla mieszkańców Wincenty to
wiadomość na którą czekali od
dawna, bo oznacza, że szanse na
pozyskanie pieniędzy na remont remizy są coraz większe. Położony w
sercu wsi obiekt jest bardzo ważny
dla mieszkańców, chociaż dziś nie
mogą w pełni z niego korzystać. To
przy remizie organizowane są festyny, a na placu tuż obok budynku
w ub. roku za sprawą radnej Jadwigi Kołowajtys i sołtysa wsi Stefana Pisiaka stanęła kapliczka. Wyremontowana remiza otworzyłaby
przed mieszkańcami szereg nowych
możliwości.
- Mamy już opracowaną dokumentację techniczną, wystąpiliśmy
do Starostwa Powiatowego w Kolnie z wnioskiem o pozwolenie na
przeprowadzenie remontu remizy
w Wincencie. Po uchwaleniu wspo-

remiza w wincencie z charakterystyczną wieżyczką

mnianego Programu przez Radę
Gminy Kolno będziemy czekać tylko na ogłoszenie naboru do konkursu na rewitalizację, który jeszcze w
tym roku ma ogłosić Lokalna Grupa
Działania Kraina Mlekiem Płynąca – mówi wójt Józef Wiśniewski. Zdaję sobie sprawę jak ważne jest
to przedsięwzięcie dla mieszkańców
Wincenty, ale jego realizacja jest
uzależniona od szeregu uwarunkowań nie zawsze zależnych od władz
gminy. Podobnie jest z wieloma innymi inwestycjami np. z planowaną budową świetlicy w Tyszkach
Łabno, gdzie też czekamy tylko na
ogłoszenie naboru do konkursu, by
zdobyć pieniądze na jej budowę.

Po wyremontowaniu obiektu w
Wincencie będzie można zgromadzić tu pamiątki związane nie tylko
z historią miejscowości z pogranicza, ale też gminy Kolno. Niewykluczone, że w przyszłości właśnie
w tym miejscu odbywać się będą
historyczne inscenizacje związane
np. z historią z 1920 r. kiedy to jak
podaje Wikipedia: „ żołnierze Kowieńskiego Pułku Strzelców stoczyli udaną potyczkę z cofającymi
się bolszewikami, którzy porzucili
znaczne ilości sprzętu. O armaty,
które ugrzęzły w korycie granicznej
rzeczki żołnierze polscy pobili się
na pięści z niemieckimi pogranicznikami”.

jubileusz 25 lat pracy

jubileuszowe gratulacje przyjmowali pani Ewa Lipnicka i dariusz przestrzelski
gazeta gminna

Ewa Lipnicka, dyrektor Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu
i Dariusz Przestrzelski, dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie z rąk
sekretarza Adama Masłowskiego i
Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie odebrali gratulacje z okazji jubileuszu 25 - lecia
pracy zawodowej. Spotkanie odbyło
się 31 sierpnia br. Gratulujemy!
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wójt podpisał umowę
na kolejną inwestycję drogową
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na ponad kilometrowym odcinku
drogi gminnej nr 104381B Kossaki – Lachowo położony zostanie asfalt. Umowę na przebudowę
odcinka tej gminnej drogi podpisał
z wykonawcą wójt Józef Bogdan
Wiśniewski.
Umowę z wykonawcą wójt Józef
Wiśniewski podpisywał w obecności wiceprzewodniczącej Rady Gminy Kolno Bogusławy Gardockiej i
Marty Cwaliny, inspektora z Urzędu Gminy Kolno. Fragment drogi
gminnej Kossaki - Lachowo przebuduje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego spółka z o.
o. z Łomży. Zgodnie z umową inwestycja ta zostanie ukończona do 15
listopada br.

Coraz więcej asfaltowych dróg
Inwestycja na drodze gminnej
Kossaki - Lachowo to będzie już
szósty kilometr asfaltu położony
w tym roku na drogach gminnych.

podpisanie umowy na budowę drogi gminnej kossaki - lachowo

Jeśli dodamy do tego inwestycje
zrealizowane w ostatnich latach na
drodze wojewódzkiej nr 647, krajowej nr 63 czy drogach powiatowych
to okaże się, że stan infrastruktury
drogowej w obszarze naszej gminy
znacznie się poprawił.

Żwirowanie non stop
Ta poprawa widoczna jest też

na drogach gminnych żwirowych i
dojazdowych do pól. Tylko w ramach zadań z funduszu sołeckiego
na 2017 r. na drogi gminne trafi w
tym roku ponad 6 tys. 800 metrów
sześciennych żwiru i dodatkowo 2
tysiące metrów sześciennych na
bieżące utrzymanie dróg.
Do połowy września br. wykorzystano już ponad połowę zakupionego materiału.

place gminne już ogrodzone
Budowa ogrodzeń placów gminnych to jedna z inwestycji którą
mieszkańcy sołectw wybierają do
zrealizowania w ramach funduszu
sołeckiego. W tym roku pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno zrealizowali
juz kilka tego typu inwestycji: dokończyli budowę ogrodzenia placu
w Rydzewie oraz wykonali ogrodzenie placów gminnych w Czernicach,
Tyszkach Łabno i w Starych Kiełczach. W tym roku w ramach funduszu wykonane zostanie jeszcze
ogrodzenie w Truszkach - Zalesiu.
gazeta gminna
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projekt „historia bliska
w czasie i przestrzeni”
Kazimierz koter
CKGK

Od sierpnia w świetlicy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Lachowie
ruszył projekt „Historia bliska w
czasie i przestrzeni” dofinansowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku w
ramach Podlaskiego Pomostu Kultury.
Podczas pierwszych zajęć dzieci i
młodzież uczestnicząca w projekcie
mogła nauczyć się podstaw dziennikarstwa. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali m.in. tajniki reportażu i wywiadu. Wiedzę zdobywali
nie tylko teoretycznie, ale również
praktycznie mogli posmakować jak
to jest być zarówno pytającym jak i
przepytywanym w trakcie ćwiczeń z
kamerą. Zdobyta wiedza pomoże im
w nagrywaniu materiału filmowego
dotyczącego m.in. historii ich miejscowości, który jest głównym celem
projektu. Już 18 września rozpoczyna się trzeci etap, czyli warsztaty

ćwiczenia z przeprowadzania wywiadu przed kamerą budziły emocje

filmowe. Zapraszamy chętnych do
udziału. Pomimo ograniczonej liczby uczestników na pewno znajdzie
się dla was miejsce.

W ramach podsumowania projektu odbędzie się spotkanie podczas
którego zaprezentowane zostaną
efekty reporterskich działań.

marsz sybiru w białymstoku

Delegacja m.in. z uczniami z sp w czerwonem i pan jan Józef Kasprzyk szef urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych
fot. arch. zS w Kolnie
gazeta gminna

Sztandar i delegacja Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem uczestniczyli wraz z setkami innych osób w
17. Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru „Ojczyzna
w naszych sercach i pamięci”, który
odbył się 8 września w Białymstoku. Wyjazd przedstawicieli z Kolna
i okolic dofinansowany m.in. przez
Wójta Gminy Kolno zorganizowało
Koło Terenowe Związku Sybiraków
w Kolnie.
Uroczystości w Białymstoku odbyły się pod Honorowym Patronatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
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Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej we wsi Wykowo,
gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie wsi
Wykowo, gmina Kolno o pow. do
dzierżawy 0,17 ha i oznaczona w
ewidencji gruntów obrębu Wykowo jako działka nr 107.
Klasy gruntów i powierzchnia
użytków: ŁIV - 0,17 ha.
Roczny czynsz wywoławczy: 1,7 dt żyta.
Minimalne postąpienie: - 0,1 dt
żyta.
Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na dzierżawcę
Wójt Gminy Kolno zawrze umowę
dzierżawy na okres od 01.11.2017
do 30.10.2020 r.
W przetargu uczestniczyć mogą
rolnicy mający miejsce zamieszkania lub posiadający gospodarstwo
rolne na terenie wsi Wykowo i sąsiednich miejscowości.
Przetarg
odbędzie
się
23.10.2017 r. (poniedziałek) o
godz. 1000 w siedzibie Urzędu
Gminy Kolno, przy ul. Wojska
Polskiego 20 (pokój nr 212).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
- stosowne pełnomocnictwa.
Szczegółowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie
Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod nr
0-86 278-91-31.
Ogłoszenie niniejsze zostało
opublikowane na stronie internetowej: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w dniach
20.09.2017 r.- 20.10.2017 r.:
1.
Sołtys wsi Wykowo,
2.
a/a.
Kolno, dnia 15.09.2017 r.

Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej we wsi Kumelsk,
gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie wsi
Kumelsk, gmina Kolno o pow. do
dzierżawy 0,14 ha i oznaczona
w ewidencji gruntów obrębu Kumelsk jako działka nr 591.
Klasy gruntów i powierzchnia
użytków: Ba 0,14 ha.
Roczny czynsz wywoławczy: 1,7 dt żyta.
Minimalne postąpienie: - 0,1 dt
żyta.
Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na dzierżawcę
Wójt Gminy Kolno zawrze umowę
dzierżawy na okres od 01.01.2018
do 31.12.2020 r.
W przetargu uczestniczyć mogą
rolnicy mający miejsce zamieszkania lub posiadający gospodarstwo
rolne na terenie wsi Kumelsk i sąsiednich miejscowości.
Przetarg
odbędzie
się
24.10.2017 r. (wtorek) o godz.
1000 w siedzibie Urzędu Gminy
Kolno, przy ul. Wojska Polskiego
20 (pokój nr 212).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
- stosowne pełnomocnictwa.
Szczegółowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie
Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod nr
0-86 278-91-31.
Ogłoszenie niniejsze zostało
opublikowane na stronie internetowej: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w dniach
20.09.2017 r. - 20.10.2017 r.:
1.
Sołtys wsi Kumelsk,
2.
a/a.
Kolno, dnia 15.09.2017 r.

Wójt Gminy Kolno
ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości, położonej we wsi Zaskrodzie,
gm. Kolno.
Przedmiotem przetargu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość rolna niezabudowana położona na terenie wsi Zaskrodzie, gmina Kolno o pow. do
dzierżawy 0,50 ha i oznaczona w
ewidencji gruntów obrębu Zaskrodzie jako działka nr 107.
Klasy gruntów i powierzchnia
użytków: RV-0,02 ha, RVI-0,48
ha.
Roczny czynsz wywoławczy: 3,6 dt żyta.
Minimalne postąpienie: - 0,1 dt
żyta.
Z ustalonym w drodze przetargu kandydatem na dzierżawcę
Wójt Gminy Kolno zawrze umowę
dzierżawy na okres od 01.11.2017
do 30.10.2020 r.
W przetargu uczestniczyć mogą
rolnicy mający miejsce zamieszkania lub posiadający gospodarstwo
rolne na terenie wsi Zaskrodzie i
sąsiednich miejscowości.
Przetarg
odbędzie
się
25.10.2017 r. (środa) o godz.
1000 w siedzibie Urzędu Gminy
Kolno, przy ul. Wojska Polskiego
20 (pokój nr 212).
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji przetargowej:
- dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
- stosowne pełnomocnictwa.
Szczegółowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w Urzędzie
Gminy Kolno przy ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie pod nr
0-86 278-91-31.
Ogłoszenie niniejsze zostało
opublikowane na stronie internetowej: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania uzasadnienia przyczyny.
Otrzymują z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i potwierdzeniem wywieszenia w dniach
20.09.2017 r. - 20.10.2017 r.: 1.
Sołtys wsi Zaskrodzie, 2. a/a.
Kolno, dnia 15.09.2017 r.
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po wakacjach zespół Il canto
wraca do pracy na warsztatach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

zespół il canto w trakcie dożynek gminnych w zabielu

Są najmłodszym zespołem dziecięcym w naszej gminie. Powstali
z inicjatywy ks. Dariusza Wiznera,
proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie. To nowy proboszcz zauważył w dzieciach ogromny potencjał,
zaproponował wdzięczną, włoską
nazwę zespołu Il Canto i jest zawsze, kiedy występują na scenie.

Zespół zawiązał się w minionym
roku szkolnym dzięki współdziałaniu proboszcza ks. Dariusza Wiznera, Centrum Kultury Gminy Kolno,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie.
Tak się dobrze złożyło, że w Gmi-

nie Kolno właśnie realizowany był
projekt w ramach którego sfinansowane zostały zajęcia ze śpiewu i z
gry na instrumentach. Z grupą kilkudziesięciu dzieci pracowali pani
Anna i Paweł Podeszwik. Zajęcia
odbywały się w szkole w Janowie.
Premierowy występ na dużej scenie zespołu Il Canto miał miejsce w
trakcie Nocy Świętojańskiej w Koźle. Wystąpili bez kompleksów, za to
z radością i pełnymi głosami czym
ujęli słuchaczy. Były brawa i gratulacje, również od ks. proboszcza
Dariusza Wiznera. Kolejny wspaniały występ na dużej scenie miał
miejsce w trakcie Dożynek Gminnych w Zabielu.
Członkowie zespołu Il Canto nauczyli się już sporo, co nie oznacza,
że nie potrzebują dalszej pracy pod
okiem fachowców, by rozwijać swoje
talenty, dlatego już od października grupa dzieci z parafii w Łosewie
wraca na zajęcia o co zadbał Marcin Sekściński, dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno.

Festyn w czernicach
Takiego festynu w Czernicach
jeszcze nie było. Dzięki dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać
grupie nieformalnej z sołtysem
Czernic na czele w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz przy wsparciu Centrum
Kultury Gminy Kolno na gminnym
boisku w Czernicach przygotowano
szereg atrakcji dla wszystkich.
Najmłodszym uczestnikom festynu szczególnie spodobały się zabawa z bańkami mydlanymi, malowanie twarzy i malowanie wraków
samochodów z Kolno 4x4 - atrakcja,
której u nas jeszcze nie było.
gazeta gminna

festyn w czernicach zorganizowany został dzięki wsparciu z fio
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„Wesele” w Borkowie
barbara sielwawa
gbp w czerwonem

Marszem weselnym i staropolskim powitaniem chlebem i solą
rozpoczęło się 2 września w Borkowie Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
„Młodą parę” i przybyłych na to
niecodzienne wydarzenie gości
powitali Anna Cudnik – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich
w Borkowie i Sławomir Cudnik –
sołtys Borkowa.
W Remizie OSP w Borkowie, która na ten wyjątkowy wieczór stała się bronowicką chatą z 1900 r.,
„Wesele” czytali przedstawiciele
władz gminy Kolno, radni i sołtysi gminy Kolno, ksiądz proboszcz,
dyrektorzy i pracownicy jednostek
gminnych, nauczyciele, studenci,
uczniowie szkół średnich, członkowie OSP w Borkowie i Czerwonem,
Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie i zespołu „Czerwieniacy”.
Narodowe Czytanie „Wesela”
zainaugurował Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno. Podczas spektaklu Panną Młodą była
Katarzyna Dąbkowska, zaś jako
Pan Młody wystąpił Łukasz Cudnik. Jako druhna wystąpiła Milena
Kordal zaś w rolę drużby wcielił
się Szymon Kordal. Rolę księdza
zagrał ks. Krzysztof Wróblewski, a
Gospodarzy Anna i Sławomir Cud-

narodowe czytanie „wesela” w borkowie zainaugurował wójt gminy kolno
fot. s. nicewicz

nik. Czepca przedstawili Grzegorz
Okurowski i Janusz Wielbut zaś
Czepcową była Małgorzata Wielbut. Jako dziennikarze wystąpili
Dariusz Wojciech Przestrzelski i
Marcin Sekściński. Muzykantem
był Krzysztof Kajko, Nosem Kazimierz Koter, Kasprem Marek Góralczyk. Jako poeci wystąpili: Teresa
Skrodzka, Marek Baczewski, Alfred
Samul i Stanisław Szymańczyk. W
rolę ojca wcielił się Tadeusz Połomski. Radczyniami były: Krystyna Kajko, Jolanta Kordal, Barbara
Patalan, Janina Rybka i Wiesława
Wiśniewska. Jako Klimina wystąpiły Danuta Bajno i Iwona Gołaś.
W rolę Zosi wcieliły się Bożena
Wieczorek i Barbara Zegarowicz.
Jako Haneczka wystąpiła Małgorzata Skrodzka zaś Kasię zagrała

narodowe czytanie w borkowie utrzymane było w stylu biesiady weselnej
fot. s. nicewicz

Agnieszka Olszewska.
Narodowe Czytanie w Borkowie
utrzymane było w stylu biesiady
weselnej. Oprawą muzyczną spektakl uświetnił niezastąpiony zespół „Czerwieniacy”. Jak „Wesele”
to wesele – bogaty stół, weselne
pieśni no i prezenty. Stwierdzając,
że na wesele nie przychodzi się z
pustą ręką, Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno i Stanisław
Szymańczyk – dyrektor ZOPO obdarowali „młodą parę” prezentami
– każde z nich dostało – poradnik
małżeński.
Już po raz piąty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku w
organizację imprezy włączyli się:
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie,
sołtys Borkowa – Sławomir Cudnik,
radny gminy Kolno – Marek Baczewski, ks. Krzysztof Wróblewski,
Centrum Kultury Gminy Kolno oraz
zespół „Czerwieniacy”.
Kto nie był z nami w Borkowie, niech żałuje. Wartkie dialogi
i wzniosłe monologi prezentowane
przez znakomicie przygotowanych
lektorów oraz pieśni weselne śpiewane przez „Czerwieniaków” były
prawdziwą ucztą dla ucha. Organizatorzy dziękują Sylwestrowi
Niecewiczowi za oprawę medialną
Narodowego Czytania. Wszystkim,
którzy zechcieli z nami spędzić ten
wyjątkowy wieczór serdecznie dziękujemy.
gazeta gminna
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wakacje z kulturą
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Niesamowitym akcentem: dwoma
dniami wypełnionymi warsztatami
i spektaklami w ramach projektu
„Wyspy Kultury - kultura w drodze”, realizatorów którego do naszej gminy zaprosiło Centrum Kultury Gminy Kolno i Stowarzyszenie
Zaskrodzianie zakończyliśmy wakacje. To zwieńczenie kulturalnych
działań prowadzonych w Centrum
w czasie wolnym od nauki.
Jednym z elementów były dziesięciodniowe półkolonie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja. W ramach
tego zadania współfinansowanego z
dotacji pozyskanej w otwartym konkursie ofert dzieci miały zapewnione atrakcje połączone z realizacją
programu profilaktycznego.
Nowością były lekcje języka angielskiego zorganizowane ze Szkołą Językową Linguo, a prowadzone przez lektorkę, która do Polski
przyleciała z Australii.

obraz ułożony z ziaren z autorami - uczestnikami wysp kultury w koźle

Jak co roku Centrum Kultury Gminy Kolno w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Nieskończoność z Sarbic zorganizowało
wypoczynek dla dzieci rodziców
ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Z zajęć, warsztatów i wycieczek
m.in. do Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu, gdzie odbyła się
m.in. nauka wyrabiania mydła czy
papieru, organizowanych w wakacje
przez CKGK w skorzystało w tym
roku ponad 100 dzieci.

plenerowy spektakl po raz pierwszy w koźle

zabawa z bańkami mydlanymi sprawiła mnóstwo radości

warsztaty designu spodobały się w zaskrodziu

spektakl „ plan Lekcji” w zaskrodziu

gazeta gminna
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półkolonie letnie w bibliotece
tekst i zdjęcia
GBP w Czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem w porozumieniu z
Krajową Radą Izb Rolniczych zorganizowała w dniach 17-27 lipca
półkolonie letnie dla 38 dzieci z
Czerwonego, Janowa i Wykowa.
Wykonanie zadania było możliwe
dzięki dofinansowaniu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników. Zarówno
każdy uczestnik, jak i opiekunowie
poszczególnych grup byli ubezpieczeni i mieli zapewnione dwa posiłki dziennie.
Zajęcia półkolonijne rozpoczęły
się od zapoznania z regulaminem
półkolonii i harmonogramem spotkań. Po czym dzieci zrzeszone w
swoich grupach stworzyły własny
regulamin obowiązujący na półkoloniach, a następnie nadali nazwę
swojej grupie, i tak w Czerwonem
gromadziły się „Flamingi”, w Wykowie „Słodziaki” a w Janowie „Zwariowane Gwiazdki”.
W ramach spotkań półkolonijnych
dzieci uczestniczyły, m.in. w zajęciach edukacyjnych, plastycznych,
czytelniczych, profilaktycznych, rekreacyjno-sportowych,
zawodach
sprawnościowych, zajęciach muzycznych, tanecznych, karaoke, zajęciach kulinarnych, których efektem był wypiek gofrów, babeczek,
pizzy.
Wywołujące mnóstwo wrażeń,
a także dostarczające nowych in-

kolneńska grupa pierwszej pomocy z uczestnikami wakacyjnego wypoczynku w
gminnej bibliotece publicznej w czerwonem

formacji okazały się spotkania z
fotografem i pracownikami wielu
instytucji, stowarzyszeń. Wśród zaproszonych gości była Justyna Kajko – fotograf oraz przedstawiciele:
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kolnie, Powiatowej Komendy Policji w Kolnie, Państwowej Inspekcji
Pracy w Białymstoku, Nadleśnictwa Nowogród oraz Kolneńskiej
Grupy Pierwszej Pomocy.
W trakcie zorganizowanego wypoczynku letniego odbyła się jednodniowa wycieczka na Mazury, którą
rozpoczęliśmy od rejsu statkiem po
jeziorach mazurskich, następnie byliśmy w Parku Wodnym „Tropikana”
w Mikołajkach, a na zakończenie

zajęcia plastyczne były jednym z elementów półkolonii z biblioteką

zwiedziliśmy Gród Galindów – krainę historycznego plemienia położonego u ujścia Krutyni.
Zorganizowany wypoczynek upłynął bardzo szybko i wesoło, dostarczając półkolonistom niezapomnianych wrażeń i doznań. Ostatniego
dnia wszyscy uczestnicy zgromadzili się w sali konferencyjnej GBP
w Czerwonem, na uroczyste podsumowanie półkolonii i pożegnanie.
Była prezentacja multimedialna z
przebiegu półkolonii, a także występy taneczne i teatralne poszczególnych grup. Każdy uczestnik z
rąk swojego wychowawcy otrzymał
Dyplom Wzorowego Półkolonisty,
co wywołało radość oraz satysfakcję u dzieci.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom, za zaangażowanie w organizację półkolonii,
w sposób szczególny dziękujemy
Bożenie Dudzie – dyrektor SP im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, Jackowi Bagińskiemu
– dyrektorowi SP im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
Grzegorzowi Jakubowskiemu – dyrektorowi SP im. Orła Białego w
Wykowie oraz Stanisławowi Szymańczykowi za umożliwienie dojazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Janowie na zajęcia.
gazeta gminna
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gminna liga piłki nożnej
andrzej ałajko
prezes gz lzs kolno

Przez pięć kolejnych niedziel na
boisku w Lachowie trwały boje w
Gminnej Lidze Piłki Nożnej, którą
organizowało GZ LZS w Kolnie.
Były to trzy niedziele lipca oraz
dwie niedziele sierpnia. Do rozgrywek zgłosiło się osiem drużyn
z naszej gminy: Lachowo, Janowo,
Borkowo, Zabiele - Zakaleń, Czerwone, Gromadzyn - Wykno, Kozioł
oraz Zabiele - Przymiarki.
Po wcześniejszym losowaniu powstały dwie grupy:
1 grupa
1. Zabiele - Zakaleń
2. Kozioł
3. Lachowo
4. Gromadzyn Wykno
2 grupa
1. Janowo
2. Borkowo
3. Czerwone
4. Zabiele - Przymiarki
Lipiec to walka zespołów w grupach każdy z każdym. Dużo wspaniałej sportowej rywalizacji i wiele
strzelonych pięknych bramek.
Po meczach grupowych w pierwszej grupie miejsce pierwsze zajęła
drużyna z Kozła uzyskując 7 punktów, drugie miejsce Zabiele - Zakaleń - 6 punktów, trzecie Lachowo - 4 punkty, czwarte Gromadzyn
Wykno. 0 pkt.
W drugiej grupie pierwsze miejsce
zajęło Borkowo - 6 punktów, drugie

najlepszy zespół gminnej ligi piłki nożnej w 2017 r. to zabiele - zakaleń

Janowo - 6 punktów, trzecie Czerwone - 3 punkty i czwarte miejsce
Zabiele - Przymiarki - 3 pkt..
13 sierpnia rozegrane zostały
mecze ćwierćfinałowe w których
spotkały się zespoły:
Borkowo - Gromadzyn Wykno
7:1
Zabiele - Zakaleń - Czerwone
4:0
Janowo - Lachowo 2:1
Zabiele - Przymiarki - Kozioł 1:0
Ostatnie cztery mecze odbyły się
20 sierpnia. Zagrały w nich najlepsze zespoły tegorocznej Ligi. W
pierwszym półfinale spotkały się
Zabiele - Zakaleń - Borkowo 1:1, w
karnych 5:4, w drugim zaś Janowo Zabiele - Przymiarki 7:1.
W taki sposób o trzecie miejsce w
tegorocznej lidze powalczyły zespoły Borkowo - Zabiele - Przymiarki

zespoły biorące udział w finale gminnej ligi piłki nożnej 2017.
gazeta gminna

4:2.
Finał to Zabiele - Zakaleń - Janowo 1:1, w karnych 5:4
Wyniki:
1 miejsce Zabiele - Zakaleń
2 miejsce Janowo
3 miejsce Borkowo
4 miejsce Zabiele - Przymiarki
Na meczu finałowym i na dekoracji najlepszych zespołów gościliśmy
Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana
Wiśniewskiego. Członkowie wszystkich czterech zespołów zostali udekorowani przez Wójta medalami, a
zwycięska drużyna Zabiele - Zakaleń otrzymała dodatkowo puchar.
Rozgrywki zorganizowane zostały przez GZ LZS w Kolnie dzięki
wsparciu z budżetu Gminy Kolno
otrzymanemu w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań z zakresu
wspierania kultury fizycznej.
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