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dróg w gminie kolno
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wydarzenia

Z ostatniej sesji
Rady Gminy Kolno

str. 4

Od nowego roku, zgodnie z
uchwałą podjętą 27 października w
trakcie XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno, mieszkańcy naszej gminy,
którzy będą segregować odpady komunalne będą to robić do czterech worków foliowych o minimalnej pojemności 120 litrów w kolorach: niebieskim
oznaczony napisem „Papier”, zielony oznaczony napisem „Szkło”, żółty
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” i brązowym oznaczonym
napisem „Bio”. Zmiana wynika z przepisów prawa wyższego rzędu.

wydarzenia

Rekordowa liczba
nowych dróg
w gminie kolno

str. 6

- Czekaliśmy na to kilkadziesiąt
lat – to zdanie, które najczęściej usłyszeć można było 6 listopada w trakcie
uroczystości oddania do użytku nowych dróg gminnych w Borkowie, Janowie i Czerwonem. Trzy różne miejscowości, trzy różne inwestycje, a radość
wszędzie ta sama, bo nowe drogi szczególnie cieszą mieszkańców gminy.
- W ostatnich dwóch latach wybudowaliśmy ponad 10 kilometrów nowych
dróg gminnych – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno

kultura

Kulturalne inicjatywy
z projektu centrum kultury Gminy kolno

str.

19

Dzięki projektowi „Nasz mały świat - zmieniajmy go na lepsze” dofinansowanemu ze środków Narodowego Centrum Kultury, a realizowanemu
przez Centrum Kultury Gminy Kolno powstała diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy i pięć grup nieformalnych otrzymało
dotację na realizację kulturalnych inicjatyw dla lokalnej społeczności. Jak
się okazało oddolne inicjatywy były bardzo zróżnicowane i cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem. Wartość projektu CKGK to 30 tys. zł
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Pani Beata Kossakowska inspektor z Urzędu Gminy Kolno odebrała z rąk wójta Józefa Wiśniewskiego i skarbnik Haliny Boryszewskiej gratulacje z okazji jubileuszu 20 lecia pracy zawodowej
gazeta gminna

wydarzenia

25 lecie gminy kolno
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Rok 2017 decyzją Sejmu RP to
rok rzeki Wisły, Josepha Conrada–
Korzeniowskiego, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, Adama Chmielowskiego, błogosławionego Honorata
Koźmińskiego oraz Tadeusza Kościuszki. Dla nas równie ważna jest
25 rocznica powstania Gminy Kolno, która istnieje, bo wolą mieszkańców tej ziemi Miasto Kolno, po 11
miesiącach od utworzenia miejsko wiejskiej gminy, podzielono na dwie
jednostki samorzadu terytorialnego.
Od 1 stycznia 1992 r. funkcjonują
więc Miasto Kolno i Gmina Kolno
zrzeszająca 45 sołectw. Pierwsza
uroczysta sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 28 lutego 1992 roku.
Wybrano wówczas przewodniczącego rady – Zygmunta Mrozika, wiceprzewodniczącego – Mirosława

Wszeborowskiego i delegata do
Sejmiku Samorządowego – Stanisława Przytułę. Na sesji 11 marca
1992 r. radni wybrali wójta gminy –
Henryka Dudę i czterech członków
zarządu: Adama Chodnickiego, Antoniego Długozimę, Janusza Filipkowskiego, Mirosława Wszeborowskiego. W tym samym roku radni
uchwalili statut Gminy, Regulamin
organizacyjny Urzędu Gminy Kolno, powołali składy komisji stałych
Rady, sekretarza gminy, skarbnika
gminy i kierownika referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego oraz
jednostki organizacyjne: Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czerwonem.
Po 25 latach od tamtych wydarzeń Gmina Kolno zmieniła się
w wielu obszarach i pod wieloma
względami. Część z tych zmian wynikała z przyczyn zewnętrznych -

zmieniających się przepisów prawa,
zadań zlecanych samorządom do
realizacji, czy wejściu Polski do UE,
a część była konsekwencją decyzji
mieszkańców oraz działań kolejnych władz samorządowych. Myślę,
że wielu mieszkańców zgodzi się
ze stwierdzeniem, że Gmina Kolno
zmienia się na lepsze zarówno w
obszarze infrastruktury, jak i w obszarze rozwoju kapitału społecznego, oświaty czy kultury. Rozwijając
się mamy coraz większe możliwości
współpracy z samorządami i partnerami z kraju i z zagranicy.
Rok w którym wspólnym mianownikiem wielu wydarzeń było
25 lecie Gminy Kolno zmierza już
ku końcowi, ale to jeszcze nie koniec. Już dziś serdecznie zapraszam
wszystkich Państwa na uroczystą
galę podsumowującą jubileusz 25
lecia Gminy Kolno, która odbędzie
się 5 stycznia 2018 r. w Zabielu.

nowy sprzęt dla osp zabiele

andrzej sekściński, prezes i Karol Podlaski naczelnik osp zabiele odbierają
nowe wyposażenie z rąk wójta Józefa Wiśniewskiego i stefana krajewskiego,
członka zarządu Województwa Podlaskiego
gazeta gminna

Nowe wyposażenie odebrali z rąk
Stefana Krajewskiego, członka zarządu województwa podlaskiego i
Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy
Kolno strażacy z OSP Zabiele.
Przekazując specjalistyczne ubrania i buty przedstawiciele władz
województwa i gminy podkreślali
m.in., jak prężnie działa jednostka z
Zabiela, która wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo –Gaśniczego. OSP Zabiele wzbogaciła
się o pięć kompletów ubrań specjalnych i pięć par butów strażackich
gumowanych specjalnych.
Zakup sprzętu opłacono z dotacji Województwa Podlaskiego i budżetu Gminy Kolno. Gmina Kolno
na zakup sprzętu dla OSP Zabiele
otrzymała wsparcie 6 tys. zł.
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z sesji rady gminy kolno
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Od nowego roku, zgodnie z
uchwałą podjętą 27 października
w trakcie XXX zwyczajnej sesji
Rady Gminy Kolno, mieszkańcy
naszej gminy, którzy będą segregować odpady komunalne będą to
robić do czterech worków. Zmiana
wynika z przepisów prawa wyższego rzędu.
Po przyjęciu protokołu z ostatniej
sesji oraz po przedstawieniu informacji z pracy w okresie między sesjami Wójta Gminy Kolno radni w
trakcie ostatniej sesji podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2017 r.
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian z uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie
częściowego przejęcia prowadzenia
zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i
opieki dzieciom niepełnosprawnym,
które są mieszkańcami Gminy Kolno.
Dostosowanie do nowych przepiprzedstawiciele pzdr w kolnie na
sesji rady gmi ny kolno

kierownik andrzej jarzyło przedstawił radnym dwa projekty uchwał

sów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
było konieczne m.in. z uwagi na
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów. Uchwała w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy podjęta
27 października przez Radę Gminy
Kolno wprowadza od stycznia 2018
r. następujące zmiany: do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
należy stosować worki foliowe o
minimalnej pojemności 120 litrów,
w następujących kolorach:
1) niebieskim oznaczonym napisem „Papier” do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury
oraz odpadów opakowaniowych z
papieru i tektury;
2) zielonym oznaczonym napisem
„Szkło” do gromadzenia odpadów
ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;
3) żółtym oznaczonym napisem
„Metale i tworzywa sztuczne” do
gromadzenia odpadów z: metali, w
tym odpadów opakowaniowych z
metali, tworzyw sztucznych, w tym
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
4) brązowym oznaczonym napisem
„Bio” do gromadzenia odpadów ule-

gających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Natomiast w uchwale w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian z uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wprowadzono regulację częstotliwości odbioru odpadów ulegających
biodegradacji: raz na dwa tygodnie
w miesiącach od kwietnia do października, w pozostałych miesiącach - raz na miesiąc.
Projekty obu uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Kolnie.
W trakcie sesji przedstawiciele
Powiatowego Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Kolnie poinformowali m.in. o możliwości wykonania badania gleb oraz, że rolnicy,
którym skończył się 5 letni okres
ważności zaświadczenia szkolenia
na opryskiwacze, lub tacy, którzy
chcą takie szkolenie przejść po raz
pierwszy mogą zapisać się na takie
szkolenie w siedzibie PZDR w Kolnie przy ul. Senatorskiej 22 lub telefonicznie pod nr 86 278 2778, lub
kom. 503934896 i 663 728 327.
gazeta gminna
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postulaty rolników
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Kolno
zaproszony został pan Krzysztof
Zieliński, kierownik łomżyńskiego
oddziału Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku. Tematem rozmów
była bardzo istotna kwestia związana z utrzymaniem Skrody i Kanału Ulgi w naszej gminie. W tym
roku wiele łąk i pól jest zalanych
nie tylko dlatego, że obficie pada,
sytuację pogarszają zdaniem naszych gospodarzy zaniechania w
utrzymaniu infrastruktury melioracji i urządzeń wodnych na tym
terenie.
Rozmowa, choć na temat bardzo
drażliwy, przebiegała rzeczowo i
bez zbędnych emocji. Z obu stron
padały konkretne argumenty. Pan
Krzysztof Zieliński wyjaśnił, że
opóźnienia konserwacji Skrody
i Kanału Ulgi wynikają często ze
zbyt późno przekazywanych pieniędzy, bez których Zarząd nie może
uruchomić procedury przetargowej,
a jeśli pieniądze na ten cel z budżetu państwa przychodzą późno, to
i przetargi, a co za tym idzie i koszenie przeprowadzane są z opóźnieniem.
Podkreślano również wagę należytego nadzorowania zlecanych

na posiedzeniu komisji stałych rady gminy kolno kierownik łomżyńskiego oddziału wzmiuw w białymstoku pan krzysztof zieliński (na fot. pierwszy z prawej)
odpowiadał na pytania radnych

prac, bo z rzetelnością ich wykonywania bywa różnie, co zauważają
nasi rolnicy w terenie.
Kolejny postulat, dotyczył tego,
by Zarząd powrócił do konserwacji
Kanału Ulgi na całej długości. Kiedyś ten odcinek był konserwowany i
doskonale spełniał swa rolę odprowadzając nadmiar wody z okolicznych łąk i pól do Pisy. Dziś woda
na tym odcinku praktycznie stoi.
Wszyscy zgodzili się, też, że wiele
problemów wynika z niedoinwestowania tego obszaru. Przedstawiciel
Zarządu wyjaśniał że brak obecnie
możliwości pozyskania funduszy z

UE na tego typu zadania i stąd tak
nieliczne inwestycje w regionie.
Najważniejsze postulaty zgłoszone przez radnych i wójta zostały zapisane z obietnicą przekazania ich
w odpowiednie ręce. Władze gminy
nie składają jednak broni, bo od
nowego roku zgodnie z przepisami
powołana zostanie nowa instytucja zarządzającą wodami w Polsce
- Państwowe Gospodarstwo Wodne
„Wody Polskie” i walkę o wyegzekwowanie utrzymania istniejącej infrastruktury w stanie, który zabezpieczy interesy rolników z gminy
Kolno trzeba będzie kontynuować.

radni stanisław podsiad i alfred samul w imieniu rolników domagali się konsewracji skrody i kanału ulgi
gazeta gminna
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wydarzenia

Rekordowa liczba nowych dróg
Współpraca = skuteczność
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

- Czekaliśmy na to kilkadziesiąt
lat – to zdanie, które najczęściej
usłyszeć można było 6 listopada
w trakcie uroczystości oddania do
użytku nowych dróg gminnych w
Borkowie, Janowie i Czerwonem.
Trzy różne miejscowości, trzy różne inwestycje, a radość wszędzie
ta sama, bo nowe drogi szczególnie
cieszą mieszkańców gminy. – W
ostatnich dwóch latach wybudowaliśmy ponad 10 kilometrów nowych
dróg gminnych, ale inwestycje realizowane były w naszej gminie
również na drogach powiatowych
i drodze wojewódzkiej nr 647 –
mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Udało nam się tak wiele
w tym zakresie tylko dzięki dobrej
współpracy z Radą Gminy Kolno,
ale też z Zarządem Województwa
Podlaskiego, Powiatem Kolneńskim, czy Gminą Mały Płock.
Drogi w Janowie i Czerwonem
powstały dzięki dofinansowaniu
pozyskanemu przez Gminę Kolno w
ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020. W
ramach operacji „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo” zbudowany został
ponad 1,7 km odcinek drogi gminnej (całkowity koszt operacji 1 329
105,75 zł, udział środków z UE –
839 047,00 zł, a wkład gminy – 490
058,75 zł).
W Czerwonem natomiast w ramach
operacji „Budowa dróg gminnych nr
104371B i nr 104394B w miejscowości Czerwone” wyasfaltowane
zostały dwa odcinki dróg gminnych
o łącznej długości 1445,89 m (całkowity koszt operacji 766 489,36 zł,
udział środków z UE – 487 717 zł

ponad 1,5 km nowej drogi w borkowie

wkład gminy – 278 772,36 zł).
Inwestycja drogowa w Borkowie
polegała na budowie ponad 1,5 km
drogi gminnej i sfinansowana została z budżetu Gminy Kolno.

Nowa droga w Borkowie
Pierwsza uroczystość oddania
nowej drogi do użytku odbyła się
w Borkowie.
 - Myślałem, że nie dożyję takiej
chwili – przyznał jeden z mieszkańców Borkowa.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi wójt Józef Wiśniewski przyjął bukiet kwiatów od pana Marka Baczewskiego, radnego Gminy Kolno
z Borkowa, jako podziękowanie od
mieszkańców za długo wyczekiwaną inwestycję.
- Ta droga nie wpisywała się w
żaden program, analizowaliśmy to
bardzo dokładnie i nie było szans
na pozyskanie pieniędzy z zewnątrz
na ten cel dlatego inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Kolno – mówi wójt Józef Wiśniewski. – W takich przypadkach

pierwsze do realizacji wybieramy te
drogi, którymi dowozimy dzieci do
naszych szkół tak jak było w Zabielu – Zakaleń, w Borkowie, a obecnie w Kossakach.

Drogi w Janowie i Czerwonem
W otwarciach dróg w Janowie i
Czerwonem uczestniczył m.in. pan
Stefan Krajewski, członek zarządu
województwa podlaskiego, któremu
wójt Józef Wiśniewski, ale też radni
gminy Kolno w sposób szczególny
dziękowali za współpracę. Pan Stefan Krajewski natomiast gratulował
Gminie Kolno skutecznego aplikowania po unijne środki na budowę
dróg. Warto przypomnieć, że na pięć
złożonych przez Gminę Kolno wniosków na operacje typu „Budowa
lub ,modernizacja dróg lokalnych”
w naszej gminie aż pięć otrzymało
dofinansowanie. Dzięki temu nowe
drogi w ub. roku powstały w Zaskrodziu, Rydzewie i Łosewie, a w
tym roku w Czerwonem i Janowie.
Radny Stanisław Podsiad w Janowie i Wojciech Jermacz, przegazeta gminna

wydarzenia
wodniczący Rady Gminy Kolno w
Czerwonem podkreślali, że drogowe
inwestycje dofinansowane z UE to
efekt przemyślanych i skutecznych
działań wójta Józefa Wiśniewskiego, który wybierając drogi do dofinansowania kierował się tylko tym,
by spełniały możliwie najpełniej
kryteria określone w naborze wniosków.
Wójt Józef Wiśniewski w każdej z
trzech miejscowości dziękował całej
Radzie Gminy Kolno, urzędnikom,
wykonawcom drogowych inwestycji,
władzom województwa i powiatu za
efektywną współpracę, a mieszkańcom życzył bezpiecznego korzystania z nowych dróg gminnych.
Oddane do użytku inwestycje
drogowe zostały również poświęcone: w Borkowie przez ks. Krzysztofa
Wróblewskiego, proboszcza Parafii
pw. Trójcy Świętej w Borkowie, w
Janowie - ks. Dariusza Wiznera,
proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie, a w Czerwonem ks. Marka
Średnickiego, proboszcza parafii
pw. NSJ w Koźle.
- Zamierzamy nadal poszukiwać
wszelkich możliwych i dostępnych
rozwiązań, by nowych dróg w naszej gminie było jeszcze więcej zapowiada Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
więcej zdjęć z uroczystości
na www.gminakolno.pl

w czerwonem są dwa odcinki nowych dróg o łącznej długości 1445,89 m

nowa droga w janowie powstała dzięki wsparciu z prow na lata 2014 - 2020

plan rozwoju innowacji

plan rozwoju innowacji dla subregionu łomżyńskiego powstanie w oparciu m.in.
o głos przedsiębiorców z gminy kolno
gazeta gminna

O tym, jakie istotne zapisy powinny znaleźć się w Planie Rozwoju
Innowacji dla Subregionu Łomżyńskiego dyskutowali przedsiębiorcy
z naszej gminy reprezentujący różne branże, przedstawiciele instytucji i władz Gminy Kolno. Dokument powstaje w ramach projektu
„Subregion Łomżyński najbardziej
innowacyjny w woj. podlaskim i
wiarygodny partner w biznesie” realizowanego przez Łomżyńskie Forum Samorządowe, którego Gmina
Kolno jest członkiem. Spotkanie
prowadził wykonawca planu Rafał
Mejsak z Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania w Białymstoku.
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narodowe święto niepodległości
gminne obchody
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

11 listopada 21 delegacji przedstawicieli m.in. samorządów,
instytucji, szkół i stowarzyszeń
złożyło kwiaty i zapaliło znicze
pod pomnikiem w Czerwonem.
Zanim to nastąpiło uczestnicy
gminnych obchodów Narodowego
Święta Niepodległości wspólnie
modlili się na mszy św. w intencji
Ojczyzny celebrowanej przez ks.
Janusza Kubraka z udziałem ośmiu
pocztów sztandarowych: Gminy
Kolno, szkół i jednostek OSP.
- Od dziś każdy dzień przybliżać nas będzie do obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Chciałbym, by w
każdym z nas ta świadomość budziła refleksje na temat tego czym dziś
jest wolność, niepodległość, patriotyzm, Ojczyzna. Czego nauczyło nas
99 lat wolnej Polski, czy jesteśmy
dostatecznie odpowiedzialni za kraj,
czy wywalczoną i obronioną przez
przodków niepodległość naszej ojczyzny szanujemy, czy ją doceniamy i czy w razie potrzeby gotowi
jesteśmy sami o nią zawalczyć? powiedział wójt Józef Bogdan Wi-

koncert pieśni patriotycznych w lachowie w narodowym dniu niepodległości

śniewski, który w okolicznościowym
przemówieniu nawiązał również do
tego, że rok 2017 jest rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Oprawę
muzyczną zapewnił Zespół Ludowy
Czerwieniacy.
Po raz pierwszy w ramach gmin-

nych obchodów Narodowego Święta Niepodległości Centrum Kultury
Gminy Kolno w świetlicy w Lachowie zorganizowało koncert pieśni
patriotycznych. We wspólnym śpiewaniu z zespołami Czerwieniacy,
Zabielanki, Magnm Noli, Il Canto i
Me&TBD uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Gminy Kolno i
Powiatu Kolneńskiego. Już dziś zapraszamy wszystkich za rok!

w ramach gminnych obchodów 11 listopada 21 delegacji złożyło kwiaty i znicze pod pomnikiem w czerwonem
gazeta gminna
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na taką drogę wojewódzką
czekaliśmy od lat!
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Jeśli na drodze wojewódzkiej
spotykają się pan Stefan Krajewski, członek zarządu województwa
podlaskiego, Józef Sulima, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku i
przedstawiciele Gminy Kolno to
musi być ważny powód. I jest, bo
każdy kto jeszcze dwa lata temu
jeździł drogą wojewódzką nr 647,
szczególnie na trasie Zabiele –
Kolno ten wie, jak trudno i niebezpiecznie było się nią poruszać.
Taki stan utrzymywał się od lat.
Dziś ta ważna dla mieszkańców
gminy Kolno trasa, którą dowożone są dzieci do szkół, ale też bardzo intensywnie uczęszczana droga łącząca województwo podlaskie
z województwem mazowieckim w
obszarze administracyjnym naszej
gminy jest nie do poznania.
– Ta droga wojewódzka była w
naprawdę złym stanie, zagrażającym bezpieczeństwu jej użytkowników i jesteśmy bardzo wdzięczni
Zarządowi Województwa Podlaskiego i Podlaskiemu Zarządowi Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku, że
uwzględnili nasze prośby i apele o
jej przebudowę – mówił Józef Wi-

przedstawiciele władz województwa, powiatu kolneńskiego, gminy kolno i podlaskiego zarZądu dróg wojewódzkich w białymstoku na przebudowanej drodze
wojewódzkiej nr 647 zabiele - kolno

śniewski, wójt gminy Kolno – Nasze
spotkanie to okazja do wspólnej radości z naprawdę udanej inwestycji
i najlepszy moment na podziękowanie panu Stefanowi Krajewskiemu,
członkowi zarządu województwa
podlaskiego i panu Józefowi Sulimie,
dyrektorowi Podlaskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
za to, że w ostatnich dwóch latach
udało nam się rozwiązać palący
problem stanu drogi wojewódzkiej
nr 647 w obszarze administracyjnym naszej gminy w miejscach, które tego najpilniej wymagały.
Modernizacja tej drogi realizowana była etapami. W 2015 r. przebudowano odcinek drogi Stary Gro-

madzyn – Kolno. W 2016 roku 1200
m drogi Zabiele – Kolno i w 2017
r. kolejny odcinek Zabiele – Kolno i
Zabiele. W tym roku ma zostać jeszcze przebudowany odcinek tej drogi
do granic administracyjnych gminy
Kolno. Obecnie droga wojewódzka
nr 647 w tym obszarze jest szeroka,
wyasfaltowana, bezpieczna, z nowymi przepustami i autobusowymi
zatokami i utwardzonym poboczem.
Ponadto w ramach współpracy z
władzami województwa i Podlaskim
Zarządem Dróg Wojewódzkich Gmina Kolno partycypowała w kosztach
ułożenia nowych chodników przy tej
drodze w miejscowościach Czernice
i Pachuczyn.

wspólna inwestycja

utwardzone pobocze drogi w miejscowości truszki kucze
gazeta gminna

Dzięki współpracy Gminy Kolno
z Powiatem Kolneńskim mieszkańcy
miejscowości Truszki Kucze w naszej gminie mogą już bezpieczniej
poruszać się po poszerzonej drodze
powiatowej
Inwestycję
współfinansowaną
przez Gminę Kolno zrealizował
Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie.
Koszt utwardzenia pobocza kostką
brukową na określonym odcinku
drogi wyniósł ok. 11 tys. zł.

Gmina Kolno przekazała Powiatowi Kolneńskiemu na ten cel dotację z budżetu gminy w wysokości
9 tys. zł co stanowi równowartość
kwoty wyliczonej w ramach funduszu sołeckiego dla tej miejscowości
na 2017 rok.
Utwardzenie pobocza drogi w
miejscowości Truszki Kucze to nie
jedyna wspólna drogowa inwestycja zrealizowana w tym roku dzięki
współpracy obu samorzadów.
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flaga polski na nowym maszcie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wyjątkowy charakter miała uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, która dziś obyła się w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, a
to m.in. dlatego, że po raz pierwszy na nowy maszt szkolny podniesiona została Flaga Polski. Po
tym ważnym momencie uczniowie
i zgromadzeni goście, prowadzeni
przez poczet sztandarowy szkoły,
wrócili do budynku, gdzie odbyła
się dalsza część obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Po powitaniu zgromadzonych gości, w tym m.in. Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, ks.
Dariusza Wiznera, proboszcza parafii pw. NSJ w Łosewie, pana Alfreda
Samula, radnego gminy Kolno, Stanisława Szymańczyka, dyrektora
ZOPO w Kolnie, pana Eugeniusza
Gromadzkiego, dyrektora Zespołu
Szkół Technicznych w Kolnie oraz
rodziców i uczniów dyrektor szkoły
pani Bożena Duda w kilku niezwykłych zdaniach podkreśliła istotę obchodów Narodowego Święta
Niepodległości. Następnie uczniowie przygotowani przez nauczycielkę Anetę Roman zaprezentowali

flaga polski po raz pierwszy wciągnięta na nowy maszt przy sp w janowie

okolicznościowy montaż - słowno muzyczny. W drugiej części uroczystości zgromadzeni goście wspólnie
zaśpiewali kilka patriotycznych
pieśni w ramach akcji „Patriotyczne
Śpiewanie” pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy. Ta część
przygotowana była pod kierunkiem
pani Ewy Kiełczewskiej - inicjatorki przyłączenia się kilku gminnych
szkół do przedsięwzięcia organizowanego przez Szkołę Podstawową
Nr 12 w Białymstoku. Wspólne
śpiewanie pieśni, ułatwione dzięki
tekstom wyświetlanym na ekranie,

poprzedzał wstęp przybliżający zebranym genezę i twórców danego
utworu. Mottem „Patriotycznego
Śpiewania 2017” jest myśl Oskara
Kolberga: Naród, który przestaje
śpiewać, przestaje istnieć.
W trakcie uroczystości dyrektor
Bożena Duda wręczyła dyplomy podziękowania panu wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi
Eugeniuszowi Gromadzkiemu i na
ręce żony sołtysowi Janowa panu
Jerzemu Samulowi za wsparcie i
pomoc w działaniach, których efektem jest maszt flagowy na placu
przed szkołą.

„Jesień w poezji” w Czerwonem

uczestnicy konkursu recytatorskiego jesień w poezji

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zorganizowała IX Edycję Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Konkurs odbył się
7 listopada w bibliotece w Czerwonem. W konkursie wzięło udział 61
recytatorów ze szkół podstawowych
w Borkowie, Czerwonem, Janowie,
Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu oraz Gimnazjum w Lachowie i Gimnazjum w Zabielu. Pełna
relacja na www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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ruszy budowa sieci wodociągów
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na „Rozbudowę sieci
wodociągowej z przyłączami na
terenie Gminy Kolno” podpisał
30 października 2017 r. wójt Józef Bogdan Wiśniewski z Andrzejem Sutkowskim, prezesem firmy
Wodociągi Wiejskie, reprezentującym konsorcjum firm Wodociągi
Wiejskie i Energotel – Bis, które
wygrało przetarg na inwestycję w
ramach której w gminie powstanie
m.in. ok. 10 km nowej sieci wodociągowej.
– To będzie pierwsza inwestycja
wykonana w ramach operacji pt.
„Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno” na której
realizację pozyskaliśmy blisko 2
miliony złotych dofinansowania –
mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – W kolejnych etapach
zbudujemy zbiornik retencyjny przy
stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku oraz około 80 przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Zakres robót obejmuje sześć zadań:
- zadanie nr 1 - budowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w
miejscowościach: Bialiki, Czerwone,

podpisanie umowy na rozbudowę wodociągów

Rupin i Stary Gromadzyn,
- zadanie nr 2 - budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Czerwone,
- zadanie nr 3 – budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Niksowizna
- zadanie nr 4 – budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Waszki
- zadanie nr 5 – budowa sieci
wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zabiele
- zadanie nr 6 – budowa sieci

wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zaskrodzie.
Termin wykonania rozbudowy
sieci wodociągów w naszej gminie
strony umowy ustaliły na 14 września 2018 roku.
Do końca przyszłego roku zbudowane mają być też przydomowe
oczyszczalnie ścieków i zbiornik
retencyjny przy SUW w Kumelsku.
Całkowity koszt inwestycji w ramach operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie
Kolno” to ponad 3,2 mln zł.

inwestycja w truszkach

znaki drogowe w miejscowości truszki zalesie postawiono w celu ostrzeżenia
kierujących pojazdami o ograniczeniu skrajni przed obiektem inżynierskim
gazeta gminna

Ogrodzenie placu gminnego w
Truszkach Zalesie to jedna z ostatnich inwestycji realizowanych w
ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Z niełatwym do wykonania zadaniem, z uwagi na podmokły teren i niesprzyjającą pogodę,
poradzili sobie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno. Przy drodze gminnej,
przy której położony jest ogrodzony plac pracownicy Gminy Kolno
zamontowali w ramach bieżącego
utrzymania dróg znaki drogowe
ostrzegające o ograniczeniu skrajni.
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Recytatorki z gminy Kolno
nagrodzone w podgórzu
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Wiktoria Jermacz uczennica Gimnazjum w Zabielu zajęła II miejsce,
a Wiktoria Borys ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem otrzymała wyróżnienie w XV Powiatowym
Konkursie Recytatorskim Ojczyzna
w poezji dla Szkół Podstawowych
i Gimnazjów zorganizowanym przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża
z/s w Podgórzu.
Do konkursu gminnego zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem zgłosiły
się cztery szkoły: SP w Czerwonem,
SP w Janowie oraz Gimnazjum w
Lachowie i Zabielu. Troje najlepszych recytatorów wyłonionych w

recytatorzy z gminy kolno na konkursie w podgórzu

etapie gminnym Kacper Malinowski
kl. III SP w Janowie, Wiktoria Borys
kl. VI SP w Czerwonem oraz Wiktoria Jermacz kl. II z Gimnazjum w
Zabielu reprezentowali gminę Kolno w finale konkursu, który odbył
się 8 listopada 2017 r. w Bibliotece

Publicznej Gminy Łomża z siedzibą
w Podgórzu.
Obie Wiktorie do konkursu przygotowywała pani Elżbieta Kalata.
Uczennicom, nauczycielce, rodzicom
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

„Wolność” w szkole w zabielu
W tym roku Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej w
Zabielu obchodzono 13 listopada.
Przedstawienie z tej okazji pod
tytułem „Wolność” zaprezentowali uczniowie klas II i III gimnazjum
pod kierunkiem nauczycieli: Elżbiety Kalaty,Ewy Kiełczewskiej oraz
Małgorzaty Dawid. Spektakl dotyczył przełomowych wydarzeń w ży-

ciu Polaków, którzy niejednokrotnie
w swojej przeszłości musieli zmagać
się z próbami ograniczania ich wolności.
Opisywanym wydarzeniom towarzyszyły pieśni i piosenki wykonywane przez uczniów będących członkami Szkolnego Koła Teatralnego.
Wśród nich znalazły się: „Piesń I
Brygady Legionów Polskich”, „Sie-

przedstawienie „wolność” przygotowane na obchody 11 listopada w zabielu

kiera motyka”, „Chcemy byc sobą
„ zespołu Perfect. Jako ilustrację
wykorzystano też fragmenty filmów:
„Zakazane piosenki” oraz „Popiół
i diament” Andrzeja Wajdy, a także teledysk do piosenki „Wolność”
Chłopców z Placu Broni. Uczniowie prezentowali się na tle dekoracji przypominającej mur, na którym
wypisano hasła z różnych okresów
walki o niepodległość: „Wolność”,
„Solidarność”, „Polska Walcząca”,
„Pawiak pomścimy”, „Victory”.
Znakomitym uzupełnieniem spektaklu było „Patriotyczne śpiewanie”, w czasie którego uczniowie i
nauczyciele oraz zaproszony gość
- Dyrektor ZOPO - p. Stanisław
Szymańczyk, wspólnie wykonali
kilka pieśni. Wśród nich znalazły
się: „Pałacyk Michla” czy „Przybyli
ułani pod okienko”. Za przygotowanie tej części obchodów Święta Niepodległości odpowiedzialna
była p. Ewa Kiełczewska.
SP w Zabielu

gazeta gminna
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jesteśmy polką i polakiem
ks. bartłomiej jaźwiński
gimnazjum w lachowie

Słowa, które nosi każdy Polak
i każda Polka w swoim sercu, to
przede wszystkim słowa Mazurka Dąbrowskiego : „Jeszcze Polska nie zginęła , kiedy my żyjemy…”. Dzieje naszej Ojczyzny są
naznaczone ceną przelanej krwi
wielu rodaków, którzy pragnąc Jej
dobra, walczyli w obronie naszej
wolności. W tym roku minęła 99
rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasz kraj po 123
latach niewoli odzyskał wolność i
powrócił na mapy świata. Czując
się Polakiem, tego dnia każdy z
nas chce oddać cześć tym, którzy
oddali swoje życie dla wolnej Polski.
Dziękując Panu Bogu za opiekę
nad naszym krajem i oddając cześć
tym co polegli, uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie oraz młodzież Gimnazjum
w Lachowie przygotowali montaż
słowno – muzyczny pod czujnym
okiem Pana Grzegorza Jakubowskiego, Pana Adama Grzymała, Pani
Ewy Romatowskiej i ks. Bartłomieja
Jaźwińskiego, który zaprezentowali
w kościele parafialnym w Lachowie
po zakończeniu uroczystej Mszy
Świętej w intencji naszej Ojczyzny.

11 listopada na cmentarzu parafialnym w lachowie

Nasi uczniowie przybliżyli nam
pokrótce tych, którym winniśmy pamięć za ich troskę na rzecz wolności
naszego kraju. W takim dniu, jak 11
listopada, najstarszemu pokoleniu
staje przed oczami historia ich życia, z przykrymi przeżyciami ostatniej wojny. Młodszemu pokoleniu
przypominają się lata zniewolenia
powojennego i służba obcej ideologii. A najmłodszym, to co zobaczą w
telewizji lub usłyszą od dorosłych
na temat Polski. Jakże ważne jest,
byśmy każdego dnia, pamiętali o
tych, którzy pracowali, poświęcali
się, tworząc kulturę narodową i ojczyste dzieje. Święto Niepodległości uświadamia nam wielką ofiarę i

daninę kwi, wylaną przez pokolenia
Polaków dla odzyskani wolnej i suwerennej Polski. Dlatego zdajemy
sobie sprawę z tego, że wolna Ojczyzna jest dla nas wielkim darem,
ale także wielkim zadaniem. Niech
słowa piosenki, którą wykonali nasi
uczniowie śpiewając: „Jesteśmy Polką i Polakiem, dziewczynką fajną i
chłopakiem. Kochamy Polskę z całych sił, chcemy byś również kochał
ją i Ty!” będą zachętą do tego, by
na co dzień być dumnym z bycia
Polakiem.
Po zakończonych uroczystościach
w kościele, przeszliśmy na cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty na
Grobie Nieznanego Żołnierza.

szkoła ze sztandarem od 10 lat

uroczystość z okazji 10 lecia nadania sztandaru szkole w borkowie
gazeta gminna

Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła Ii w Borkowie świętowała jubileusz 10 rocznicy nadania sztandaru. Z tej okazji odbyła
się uroczystość na którą zaproszenie przyjęli m.in. Podlaski Kurator
Oświaty Jadwiga Mariola Szczypiń,
wójt Józef Wiśniewski i ks. proboszcz Krzysztof Wróblewski. Po
uroczystym apelu zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę zdjęć
p.n. „Zatrzymane w kadrze” oraz
„Wspomnienia”. Realcja z wydarzenia i zdjęcia na www.gminakolno.pl
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OGŁOSZENIE
z dnia 13 listopada 2017 r.
Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
o naborze uczestników do projektu pt. „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII
Poprawa Spójności Społecznej Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Projekt „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” skierowany jest do osób wieku od 18 do 64 lat, zagrożonych
wykluczeniem społecznym, ubóstwem, korzystających z POPŻ, bezrobotnych z określonym III profilem, nieaktywnych zawodowo i niepełnosprawnych, zamieszkujących Gminę Kolno, korzystających z pomocy GOPS.
Celem głównym projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu” jest: zaktywizowanie 15 os (10 Kobiet i 5
Mężczyzn) zamieszkałych w gminie Kolno, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, wykluczonych społecznie i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym uzyskanie zatrudnienia przez min. 22% uczestników spośród osób, które ukończą udział w projekcie, wzrost aktywności społecznej u min. 56% uczestników
oraz uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez min. 31% uczestników projektu poprzez zastosowanie aktywnej
integracji i pracy socjalnej do 31.08.2018 r.
W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:
1.
Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw, radzenie sobie w środowisku rynku
pracy.
2.
Warsztaty aktywizacyjne - rozwoju osobistego, umiejętności społecznych (autoprezentacji) oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych.
3.
Praca socjalna - 15 kontraktów socjalnych.
4.
Szkolenia zawodowe:
•
Mobilny specjalista
•
Spawacz
5.
Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie
postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.
6.
Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Wymagane dokumenty:
•
formularz kandydata na uczestnika,
•
oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
•
oświadczenia uczestnika projektu,
•
odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia w przypadku osób niepełnosprawnych,
•
zaświadczenie z PUP w Kolnie (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP).
W/w dokumenty będą dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie pokój nr 1 oraz
na stronie internetowej: www.gops.gminakolno.pl
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 24 listopada 2017 r. r. do godz. 13:00.
Zgłoszenia będą przyjmowane w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie, 18-500 Kolno, ul.
Sienkiewicza 5, tel. (86) 278-26-31, e-mail: gops_kolno@post.pl
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu pod numerem: 86 278 26 31
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie (www.gops.gminakolno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.
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patriotyczne śpiewanie
w szkole w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Spotkanie z pieśnią patriotyczną
13 listopada zakończyło obchody 99. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem.
W piątek odbył się uroczysty apel,
a w poniedziałek szkoła włączyła
się w przedsięwzięcie „Patriotyczne
Śpiewanie 2017” pod honorowym
Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy organizowane przez Szkołę
Podstawową nr 12 w Białymstoku.
We wspólnym śpiewaniu uczestniczyli m.in. ppor. Tomasz Wyczawski z 13 batalionu lekkiej piechoty
WOT w Łomży, przedsatwiciele samorządu Gminy Kolno i jednostek
podległych, stowarzyszeń. W murach szkoły wybrzmiały: Mazurek
Dąbrowskiego, Pierwsza Kadrowa,

wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni w szkole w czerwonem

Przybyli Ułani pod okienko, Maszerują strzelcy, Pierwsza Brygada
i Pałacyk Michla. Przed każdym
utworem uczniowie przedstawiali
informacje na temat jego genezy,
a śpiewac mógł każdy, ponieważ
teksty wyświetlane były za pomocą projektora. Uczniów do udziału
w „Patriotycznym śpiewaniu” przy-

gotowała nauczycielka pani Ewa
Kiełczewska, za przygotowanie
piątkowego apelu odpowiadał pan
Wojciech Nodzewski. Dzisiejsza
uroczystość była podsumowaniem
rocznych obchodów roku Marszałka
Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę
jego urodzin oraz inauguracją obchodów „Roku dla Niepodległej”.

z wyrazami wdzięczności
„Za trud, wiedzę, wysiłek, poświęcenie, cierpliwość… Dziękujemy.”
Słowa te były mottem przewodnim
uroczystego apelu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, zorganizowanego 13 października w Gimnazjum
w Lachowie. Montaż słowno-mu-

zyczny, na który złożyły się teksty
prozatorskie, poetyckie, piosenki i
skecze, przygotowali uczniowie klas
II pod kierunkiem wychowawczyń
-p. M.Korwek i p. A. Wilczek. Uroczystość wzruszyła, nie zabrakło też
refleksji nad trudem pracy nauczy-

apel z okazji dnia edukacji narodowej w gimnazjum w lachowie
gazeta gminna

cieli. Uśmiechem i oklaskami nagrodzono występy młodych aktorów
w scence kabaretowej i skeczach
o szkole. Wyrazem wdzięczności
były róże i serdeczne życzenia dla
nauczycieli. Wśród nich były i te:
„Dziękujemy za pokazanie nam, że
porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć, że gdy przeżywamy
trudności, możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość często znajdujemy w najciemniejsze dni…”.
Pani dyrektor, Elżbieta Banachowska. złożyła podziękowania i
życzenia dla nauczycieli oraz pracowników szkoły. Wręczyła też Nagrody Dyrektora Szkoły. Odczytała
życzenia od Wójta Gminy Kolno, p.
Józefa Wiśniewskiego. Wszystkim
uczestnikom apelu udzieliła się atmosfera niezwykłego święta.
Małgorzata Korwek
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akcja „Śniadanie daje moc”
Joanna Napiórkowska
nauczyciel SP w Zabielu

8 listopada 2017 r. uczniowie
klas I-III oraz przedszkolaki ze
Szkoły Podstawowej w Zabielu
wzięli aktywny udział w akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”,
organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i
Gotowania.
Przy wsparciu rodziców i wychowawców, uczniowie przygotowali wspólne śniadanie. Dzieci ze
zdrowych składników ułożonych na
talerzach robiły pyszne, kolorowe
kanapki. Na stołach znalazły się
także owoce, warzywa oraz mleko i jogurty. Celem tej akcji było
zwiększenie świadomości na temat
zdrowego odżywiania dzieci, w tym
roli śniadania jako najważniejszego
posiłku w ciągu dnia oraz przyczynienie się do obniżenia poziomu
niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację.
Spotkanie maluchów było też
okazją do zaprezentowania maskotek „Świeżaków”, które również
przyczyniają się do promocji właściwych nawyków żywieniowych.

akcja śniadanie daje moc realizowana była w szkole w zabielu i w borkowie

Dużym zainteresowaniem dzieci
cieszyły się konkurencje przygotowane przez wychowawców i uczennice starszych klas. Miały one na
celu, w ramach zabawy, sprawdzenie wiedzy dzieci na temat zasad
prawidłowego żywienia.

Akcja dała uczniom nie tylko
wspaniałą zabawę, ale również
dała szansę na integrację dzieci
różnych grup wiekowych, zwiększenie świadomości na temat zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.

jedno podlasie - wiele kultur

„Tu spoczywają prochy tysięcy ofiar faszyzmu hitlerowskiego zamordowanych
w latach 1941-1943 Cześć ich pamięci”.- głosi napis na kamieniu na cmentarzu w
kolimagach

26 października uczniowie Szkoły
Podstawowej w Zabielu posprzątali
Cmentarz Żydowski w Kolimagach.
Czynności porządkujące zostały
wykonane według zasad obowiązujących w religii i kulturze żydowskiej. Na koniec młodzież zapaliła
znicze i złożyła wiązankę kwiatów.
Porządkowanie cmentarza odbyło
się w ramach projektu edukacyjnego „Jedno Podlasie - wiele kultur”
realizowanego przez uczniów klasy
IIa gimnazjum pod kierunkiem pani
Elżbiety Kalaty.
W prace porządkowe włączył się
też samorząd szkolny oraz rodzice.
SP w Zabielu
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„NAJCHĘTNIEJ STAŁ NA BRAMCE”
ks. bartłomiej jaźwiński
gimnazjum w lachowie

Miesiąc październik to miesiąc
szczególny, gdyż wspominamy z
sentymentem kolejną rocznicę wyboru Papieża Polaka na tron Piotrowy.
Św. Jan Paweł II to wielki autorytet XXI wieku. Już jako papież
Karol Wojtyła wspominał swoje
młodzieńcze sportowe pasje, jazdę na nartach, grę w piłkę, przechadzki po górach. Caritas Diecezji Łomżyńskiej co roku organizuje
przy współpracy z Zespołem Szkół
w Szumowie Turniej Piłki Halowej
Dzieci i Młodzieży Szkolnej.
W tym roku 21 października odbył się w Szumowie już dziesiąty z
kolej turniej piłki halowej pt.: „NAJCHĘTNIEJ STAŁ NA BRAMCE”.
Rozgrywki sportowe dla dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych w Zespole Szkół w Szumowie
mają na celu ukazanie sylwetki św.
Jana Pawła II przez pryzmat sportu.
W kategorii Gimnazja do turnieju
zgłosiło się 12 drużyn Szkolnych

uczniowie z gimnazjum w lachowie z trzema pucharami. Gratulujemy!

Kół Caritas z parafii naszej łomżyńskiej diecezji.
Uczniowie naszego Gimnazjum w
Lachowie biorąc udział w rozgrywkach sportowych zdobyli trzy puchary. Chłopcy z Gimnazjum zajęli
I miejsce, dziewczęta zaś miejsce
II. Puchar najlepszego bramkarza

turnieju zdobył Joachim Bogdański
z Lachowa, uczeń klasy III Gimnazjum.
Wszystkim biorącym udział w
turnieju gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów w godnym reprezentowaniu naszego Gimnazjum.

DZIEŃ PAPIESKI w lachowie
„Przecież nie cały umieram, to
co we Mnie niezniszczalne trwa…”
- tymi słowami młodzież naszego
Gimnazjum w Lachowie powitała
grono pedagogiczne i społeczność
uczniowską 25 października br. na
apelu poświęconym Św. Janowi
Pawłowi II. 22 października obchodziliśmy 39 rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka.
2 kwietnia minęło 12 lat jak odszedł do domu Ojca nasz ukochany Rodak. Zostawił nam w swoim
bogatym pontyfikacie znamienne
słowa, poezję, serdeczny uśmiech
do każdego człowieka. Apel, który przygotowała młodzież naszego
Gimnazjum pod kierownictwem ks.
gazeta gminna

Bartłomieja Jaźwińskiego przyniósł
chwile pełne wzruszeń i refleksji
o wielkim Polaku. Pamiętamy, jak
młodzież podziwiała Papieża za
Jego bezpośredniość, wielkie poczucie humoru, za jego umiejętność
porozumiewania się z ludźmi w różnym wieku, że wskazywał na to,
jak z odwagą w nowoczesny sposób
propagować wiarę chrześcijańską.
Uczniowie naszego Gimnazjum
podczas apelu przywoływali słowa,
nauczanie i poezję św. Jana Pawła
II. Pamiętać pragniemy jego słowa:
„Bądźcie radośni”- które do dziś
przemawiają do nas i dają dowód
na to, że był blisko nas. Cały pontyfikat Św. Jana Pawła II był świadectwem tego, jak wielką miłością

darzył bliźniego i ogromnie ufał
Stwórcy.
ks. B. Jaźwiński
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jesienny turniej tenisa w zabielu
grzegorz serafin
uks sprint w zabielu

W niedzielę, 5 listopada odbył
się kolejny Jesienny Turniej Tenisa Stołowego. Dyrekcja Szkoły
Podstawowej w Zabielu gościnnie udostępniła halę sportową, a
Gmina Kolno ufundowała nagrody: zwycięzcy otrzymali puchary i
medale, zdobywcy miejsc II – III
także medale , IV-VI - dyplomy.
W Turnieju zorganizowanym przez
UKS Sprint Zabiele udział wzięło
65 uczestników w czterech kategoriach wiekowych.
Wyniki :
Szkoły podstawowe :
Najmłodszy uczestnik – Aleks
Prusinowski l.7 SP 2 Kolno
Dziewczęta:
I - Zuzanna Połomska, SP 1
Kolno
II – Magdalena Poreda SP
Janowo
III – Wiktoria Smaka SP Czerwone
IV – Amelia Modzelewska SP 1
Kolno
Chłopcy:
I – Patryk Chrzanowski SP 2
Kolno
II – Jakub Makarewicz SP 1
Kolno
III – Norbert Zuzga SP Janowo
IV – Łukasz Chrostek SP Janowo
V – Bartosz Chodnicki SP Lachowo

jesienny turniej tenisa stołowego w zabielu organizowany jest od lat

VI – Damian Świderski SP Zabiele
Klasy VII i gimnazjalne:
Dziewczęta:
I – Aleksandra Banach SP Zabiele
II – Natalia Bajkowska SP Zabiele
III – Daria Remiszewska SP
Zabiele
IV – Katarzyna Sekścińska SP
Zabiele
Chłopcy:
I – Szymon Prusinowski SP 2
Kolno
II – Marcin Ałajko SP Zabiele
III – Kacper Boć SP Zabiele
IV – Jakub Jermacz SP Czerwone
V – Tomasz Banach SP Zabiele
VI – Krystian Kryszajtys SP
Wykowo
Szkoły ponadgimnazjalne:
Dziewczęta:
I – Paulina Grzymała ZST Kolno

II – Anna Trzcinka ZST Kolno
Chłopcy:
I – Jakub Dębkowski ZST Kolno
II – Szymon Jermacz ZST Kolno
III – Tomasz Nerkowski ZST
Kolno
IV – Szymon Kozioł – ZSZ Pisz
V – Jakub Dziczek ZST Kolno
VI – Mateusz Szymański ZSEiO
Łomża
Open:
Panie:
I – Aleksandra Kowalczyk Janowo
II – Natalia Kordal Janowo
III – Joanna Sekścińska Kolno
Mężczyźni:
I – Damian Tyszka Kolno
II – Mirosław Gołaś Borkowo
III – Łukasz Banach Czerwone
IV – Szymon Rolka Kolno
V – Mateusz Wiśniewski Wykowo
VI – Mateusz Rybak Filipki Duże

happy halloween w koźle

wesołe zawody to jeden z elementów happy halloween w koźle

Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle, jak co roku, zorganizowało
dla dzieci starszych i młodszych
spotkanie z okazji Happy Halloween.
W świetlicy w Koźle pod okiem instruktor Izy Murawskiej odbyły się
liczne zabawy i konkursy, w których
uczestniczyło liczne grono dzieci i
młodzieży. Nie zabrakło słodkiego
poczęstunku dla wszystkich.
gazeta gminna
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kulturalne inicjatywy z ckgk
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dwie uroczystości z okazji podsumowania kulturalnych inicjatyw
dofinansowanych z środków NCK
w ramach projektu „Nasz mały
świat - zmieniajmy go na lepsze”
realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno potwierdzają, że
takie działania są bardzo potrzebne.
W Czerwonem świętowaliśmy zakończenie projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie
Gminy Kolno” realizowanego przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” w ramach którego odbyły się konkursy
wiedzy, plastyczny i rowerowa gra
terenowa. O sukcesie inicjatywy
świadczy liczba uczestników oraz
wręczonych im dyplomów i nagród
w trakcie podsumowania.
W Koźle podsumowaliśmy projekt
„Foto - parasole” zrealizowany z
inicjatywy nieformalnej grupy Pań
z Kozła. W ramach tego projektu
uczestnicy uczyli się malowania i
fotografowania, a efektem są piękne, ręcznie malowane parasole. W
ramach projektu CKGK zrealizowane zostały też inicjatywy „Bliżej
muzyki, bliżej ludzi”, I Turniej Wsi
Gminy Kolno i warsztaty teatralne.
Szczegółowe informacje o poszczególnych działaniach są na
stronie CKGK i Gminy Kolno.

efekty projektu „fotoparasole” w koźle

gazeta gminna

podsumowanie projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25 lecie Gminy
Kolno” w czerwonem

„bliżej muzyki bliżej ludzi” to projekt realizowany przez zespół smoothni

19

w dniach 18 - 19 listopada w zabielu odbył się festiwal muzyczne barwy podlasia zorganizowany przez centrum kultury gminy kolno, a dofinansowany przez Narodowe centrum kultury. szersza realacja już w następnym wydaniu gazety gminnej

reklama

