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W 12 miejscowościach na terenie
Gminy Kolno powstały place zabaw. Wykonano je w ramach projektu pt „ Montaż i dostawa placów zabaw
i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kolno”. Z nowych placów zabaw
mogą cieszyć się mieszkańcy 12 miejscowości: Bialiki, Czernice, Filipki
Duże, Kiełcze Kopki, Kowalewo, Kumelsk, Rydzewo Świątki, Stare Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki Zalesie, Tyszki Łabno i Glinki.

wydarzenia

nowy wóz
dla osp zabiele

str. 7

15 września odbyło się uroczyste
przekazanie nowego samochodu
pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu. Pojazd,
który otrzymała jednostka OSP Zabiele to średni samochód ratowniczo
gaśniczy GBA 3/16 na podwoziu samochodu Volvo FL 44R 4x4, którego
koszt wynosi 799 500 złotych. Środki pozyskane z zewnątrz na zakup tego
samochodu to ponad 600 tys. zł

wydarzenia

dożynki w lachowie

str.

12

26 sierpnia w Lachowie odbyły
się Dożynki Gminno - Powiatowe.
Najważniejsze święto rolników rozpoczęła Msza św. w Kościele pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie celebrowana m.in. przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Dlasza część uroczystości odbyła się
na placu przy Szkole Podstawowej.
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Państwo Milena i kamil chodniccy z kumelska prowadzący gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji mleka krowiego wysokiej jakości zdobyli
I miejsce oraz tytuł Mistrza Podlaskiej Agroligi 2018 r. Gratulujemy!
fot. www.wrotapodlasia.pl
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dziękuję za każdy głos
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Drodzy Mieszkańcy
Gminy Kolno
Bardzo serdecznie dziękuję za
wyjątkowo wysokie poparcie jakie
otrzymałem od Was w wyborach
na Wójta Gminy Kolno. Blisko 83%
wyborców głosujących na „Tak” to
wynik, który odbieram nie tylko
jako docenienie dotychczasowych
działań, ale przede wszystkim jako
wielkie zobowiązanie na najbliższych pięć lat.
W wyborach samorządowych 21
października 2018 roku udowodniliście, że los naszej małej ojczyzny
leży Wam na sercu o czym świadczy

najwyższa w powiecie, wyższa niż
średnia w województwie i w kraju
frekwencja. W Gminie Kolno wyniosła ona ponad 58%. To powód do
dumy dla nas wszystkich.
Zbudowany siłą Waszych głosów
zapewniam, że w dalszym ciągu
będę w stu procentach angażował
się w pracę na rzecz rozwoju gminy,
nie zaniecham żadnej inwestycyjnej
szansy i nie zawiodę Waszego zaufania.
Za ten bardzo dobry wyborczy
wynik dziękuję również wszystkim
moim współpracownikom, bo tak
naprawdę na ten sukces pracowaliśmy wspólnie. Dziękuje radnym

Rady Gminy Kolno w latach 2014 2018, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy Kolno i jednostek podległych, partnerom i przyjaciołom
naszej gminy.
Przed nami kolejna kadencja,
którą wspólnie z nową Radą Gminy Kolno musimy wykorzystać jak
najlepiej w służbie Mieszkańcom
Gminy Kolno i z troską o los naszej
małej ojczyzny.
Z poważaniem
Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno

rada gminy kolno nowej kadencji
21 października w odbyły się
wybory samorządowe. Mieszkańcy Gminy Kolno wybierali Wójta
Gminy Kolno oraz swoich przedstawicieli do Rady Gminy Kolno,
Rady Powiatu Kolneńskiego i Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Do Rady Gminy Kolno wyborcy
Gminy Kolno wybrali następujących członków:
W okręgu wyborczym nr 1 - Tadeusz Połomski zgłoszony przez KW
Prawo i Sprawiedliwość - liczba
głosów 114
W okręgu wyborczym nr 2 - Grzegorz Okurowski zgłoszony przez
KWW Zgoda i Przyszłość - liczba
głosów 74
W okręgu wyborczym nr 3 - Anastazy Jan Kalinowski zgłoszony
przez KWW Zgoda i Przyszłość liczba głosów - 239
W okręgu wyborczym nr 4 - Jan
Stanisław Pieklik zgłoszony przez
KW PiS - liczba głosów - 160
gazeta gminna

W okręgu wyborczym nr 5 - Bogusława Sekścińska zgłoszona przez
KW PiS - liczba głosów - 116
W okręgu wyborczym nr 6 - Jerzy
Samul zgłoszony przez KWW Zgoda i Przyszłość - liczba głosów 92
W okręgu wyborczym nr 7 - Jerzy
Kołdys zgłoszony przez KW PiS liczba głosów - 115
W okręgu wyborczym nr 8 - Marek Baczewski zgłoszony przez
KWW Zgoda i Przyszłość był jedynym kandydatem więc głosowania
nie było, a kandydat został radnym
zgodnie z przepisami
W okręgu wyborczym nr 9 - Bogusława Narowska zgłodzona przez
KKW Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska - liczba głosów
- 118
W okręgu wyborczym nr 10 - Henryk Hermanowski zgłoszony przez
KW PiS - liczba głosów - 127
W okręgu wyborczym nr 11 - Tadeusz Chludziński zgłoszony przez
KWW Zgoda i Przyszłość - liczba
głosów - 85

W okręgu wyborczym nr 12 - Kazimierz Kowalewski zgłoszony przez
KWW Zgoda i Przyszłość - liczba
głosów - 107
W okręgu wyborczym nr 13 Edward Murawski zgłoszony przez
KW PiS - liczba głosów - 161
W okręgu wyborczym nr 14 Małgorzata Chrostowska zgłoszona
przez KWW Zgoda i Przyszłość liczba głosów - 130
W okręgu wyborczym nr 15 - Krystian Borawski zgłoszony przez KW
PiS - liczba głosów - 126
W wyborach na Wójta Gminy Kolno, po raz pierwszy w historii Gminy Kolno był tylko jeden kandydat
- Józef Bogdan Wiśniewski zgłoszony przez KWW Zgoda i Przyszłość.
Wyborcy w głosowaniu na Wójta
Gminy Kolno mogli więc oddać głos
na Tak, lub na Nie.
Józef Bogdan Wiśniewski otrzymał 3252 głosy na „TAK” uzyskując
bardzo wysokie, blisko 83 % poparcie.
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współpraca międzynarodowa
urząd gminy kolno

8 października 2018 roku na II
Forum Gospodarczym w Łomży
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski reprezentując Gminę
Kolno podpisał umowę intencyjną z miastem Mosty na Białorusi
reprezentowanym przez Svetlanę
Velichko - Zastępcę Przewodniczącego Zelwieńskiego Komitetu
Wykonawczego.
Umowa została podpisana w
związku z potrzebą realizacji
współpracy w celu uzyskania wzajemnych korzyści, skierowanych na
podniesienie poziomu życia lokalnej społeczności, biorąc pod uwagę
zbliżone podejście do ogólnie występujących problemów i kierując
się obustronnym pragnieniem rozwijania i pogłębienia współpracy
między Stronami.
- Podpisanie umowy intencyjnej
to tak naprawdę dalszy krok w rozwoju relacji, jakie nawiązaliśmy z
przedstawicielami tego regionu już
w trakcie pisania wspólnych wnio-

umowę intencyjną podpisują wójt gminy kolno józef wiśniewski i svetlana
velichko z białorusi

sków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz w
trakcie I Forum Gospodarczego organizowanego przed rokiem - mówi
wójt Józef Wiśniewski.
Współpraca ma być prowadzona
w zakresie opracowania i wdrażania pomysłów na projekty w ramach
wspomnianego Programu Współpracy Transgranicznej na wzajemnie korzystnych warunkach. Rozwój

współpracy i stałych wzajemnie
korzystnych kontaktów między instytucjami kultury, oświaty, zdrowia, obsługi społecznej, w zakresie
turystyki oraz w innych obszarach
którymi Gmina Kolno i miasto Mosty są zainteresowane oraz znajdują
się one w zakresie ich kompetencji.
II Międzynarodowe Forum Gospodarcze zorganizowało Łomżyńskie Forum Samorządowe, którego
Gmina Kolno jest członkiem.

pierwszy defibrylator dla osp

grzegorz okurowski prezes osp czerwone odbiera sprzęt z rąk stefana krajewskiego członka zarządu woj. podlaskiego i wójta józefa wiśniewskiego

27 września w Czerwonem odbyło
się przekazanie sprzętu zakupionego z dotacji Województwa Podlaskiego. Strażacy z OSP Czerwone z
rąk Stefana Krajewskiego, członka
zarządu województwa podlaskiego
i Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
wójta gminy Kolno otrzymali agregat oddymiający i defibrylator do
ratownictwa medycznego. Sprzęt
na ręce Grzegorza Okurowskiego,
prezesa OSP Czerwone i Tadeusza
Połomskiego, naczelnika OSP w
Czerwonem przekazano w obecności mieszkańców Czerwonego. OSP
w Czerwonem to pierwsza w Gminie
Kolno jednostka, która otrzymała
defibrylator.
gazeta gminna
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place zabaw za unijną dotację
urząd gminy kolno

W 12 miejscowościach na terenie Gminy Kolno powstały place
zabaw. Wykonano je w ramach
projektu pt „ Montaż i dostawa
placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kolno”.
Z nowych placów zabaw mogą
cieszyć się mieszkańcy 12 miejscowości: Bialiki, Czernice, Filipki
Duże, Kiełcze Kopki, Kowalewo,
Kumelsk, Rydzewo Świątki, Stare
Kiełcze, Stary Gromadzyn, Truszki
Zalesie, Tyszki Łabno i Glinki.
Natomiast siłownie na wolnym
powietrzu powstały w Borkowie,
Lachowie i Czerwonem.
- Place zabaw i siłownie zlokalizowane zostały w tych miejscowościach, w których Gmina Kolno
posiadała teren spełniający wymogi - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - W innych
miejscowościach będziemy szukać
takich miejsc i stwarzać odpowied-

nowe place zabaw zamontowane zostały w 12 miejscowościach gminy kolno

nie warunki.
Dofinansowanie uzyskane zostało
za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania Kraina Mlekiem Płynąca
w Małym Płocku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w

ramach inicjatywy LEADER”.
Kwota dofinansowania to 238
890,00 zł. Beneficjentem i wnioskodawcą było Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
Całość kosztów budowy placów
zabaw i siłowni na wolnym powietrzu została pokryta ze środków
unijnych.

droga w nowej technologii

to pierwsza droga gminna wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji
gruntu
gazeta gminna

4 września 2018 roku został odebrany odcinek o długości 2,3 km
drogi gminnej nr 104378B Lachowo
- Kiełcze Kopki – Filipki Małe.
Jest to pierwsza droga w naszej
gminie wykonana z wykorzystaniem technologii stabilizacji gruntu.
W tej metodzie przebudowy dróg
do stabilizacji gruntu używane są
innowacyjne spoiwa hydrauliczne
oraz atestowane dodatki ulepszające. Na tak przygotowaną podbudowę nakładane jest powierzchniowe utrwalenie w dwóch warstwach
emulsją kationową z grysem bazaltowym.
Powstała jezdnia o szerokości 3,5
metra wraz z poboczami. Odnowiono przepusty oraz zjazdy do posesji
rolników i na pola.
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więcej sprzętu, więcej możliwości
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dobry plan i jego konsekwentna realizacja przynoszą rezultaty. Gmina Kolno ma coraz więcej
sprzętu niezbędnego do prowadzenia m.in. inwestycji drogowych
i remontów gminnych budynków.
Ostatnim nabytkiem jest skrapiarka do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.
- Dzięki temu sprzętowi za pomocą emulsji na gorąco i kruszywa
będziemy mogli dokonywać napraw
ubytków, spękań czy załamań krawędzi w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych - mówi Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno - To
znacznie poprawi bezpieczeństwo
na naszych drogach.
Gminny park maszyn rozbudowywany jest od kilku lat. Obecnie
Gmina Kolno dysponuje m.in.: równiarką drogową, ciągnikiem Valtra
wraz z kosiarką bijakową, pługiem
tylno - czołowym i przyczepą, dwoma samochodami Renault Master,
koparką JCB, kosiarką samojezdną

gminna skrapiarka posłuży do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych

do pielęgnacji terenów zielonych,
rębakiem do rozdrabniania gałęzi.
Dodatkowo pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno mają do dyspozycji
inny sprzęt nie tylko do bieżącego
utrzymania dróg, ale też sieci wodociągowej czy do przeprowadzania
remontów gminnych budynków.

- Tak rozbudowany park maszyn
pozwala nam między innymi sprawnie realizować inwestycje z funduszu sołeckiego - mówi wójt Józef
Wiśniewski. - Nie stać by nas było
na tak wiele działań gdybyśmy
musieli ponosić dodatkowe koszty
związane ze zlecaniem ich wykonania podmiotom zewnętrznym.

fundusz sołecki na 2019 rok

spotkanie dotyczące funduszu sołeckiego na 2019 rok w zabielu

Pomimo że prace w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok jeszcze
trwają, mieszkańcy gminy już zdecydowali na co przeznaczą środki
z funduszu sołeckiego na kolejny
rok.
Zakończyły się ostatnie zebrania
Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego z mieszkańcami
gminy, dotyczące przeznaczenia
środków z funduszu sołeckiego w
2019 roku. Mieszkańcy w większości kontynuują prace rozpoczęte w
latach ubiegłych, czyli najczęściej
żwirowania i poszerzania dróg
gminnych, remonty świetlic.
Kwota funduszu sołeckiego do
wykorzystania w 2019 roku wynosi
ok 700 tys. zł.
gazeta gminna
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nowy wóz dla osp zabiele
urząd gminy kolno

pamiątkowe zdjęcie z uroczystości przekazania nowego wozu dla jednostki osp zabiele

15 września odbyło się uroczyste
przekazanie nowego samochodu
pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu.
Pojazd, który otrzymała jednostka
OSP Zabiele to średni samochód
ratowniczo gaśniczy GBA 3/16 na
podwoziu samochodu Volvo FL 44R
4x4, którego koszt wynosi 799 500
złotych.
- Ponad 600 tysięcy złotych to
pieniądze z zewnątrz, które pozyskaliśmy na ten cel - podkreśla

Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno - Wkład własny Gminy Kolno to
nieco ponad 198 tysięcy złotych.
Dotychczas użytkowany przez
jednostkę mercedes trafił do jednostki OSP Wykowo.
Swoją obecnością uroczystość
uświetnili: Jarosław Zieliński –
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, gen. bryg. Leszek
Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg.

Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Łącznie na terenie Gminy Kolno
działa 12 jednostek OSP z czego
8 posiada samochody pożarnicze.
4 posiada tylko motopompy. 3 jednostki tj. Lachowo, Czerwone i Zabiele są włączone do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Gmina nieustannie stara się udoskonalać pracę OSP poprzez zakup
sprzętów niezbędnych do świadczonej przez Straż pomocy.

utwardzanie poboczy

utwardzenie poboczy drogi gminnej w zabielu w ramach funduszu sołeckiego
na 2018 rok
gazeta gminna

Jedną z częściej wskazywanych
przez mieszkańców gminy inwestycji w ramach funduszu sołeckiego
jest utwardzanie poboczy.
W tym roku tego typu działania
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
wykonali w miejscowościach: Zabiele, (stara wieś) Kowalewo, Kumelsk, Truszki Patory, Lachowo,
Waszki, Stary Gromadzyn, Wszebory, Zabiele Przymiarki.
W trakcie są jeszcze prace nad
żwirowaniem dróg gminnych i nad
zmianą pokrycia dachowego na
świetlicy w Bialikach.
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gmina kolno w projekcie
gminy ośrodek pomocy społecznej
w kolnie

Wójt Gminy Kolno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie informują,
że Gmina Kolno została wybrana
jako jedna z 8 gmin z województwa
podlaskiego do udziału w Innowacyjnym Projekcie Makroregionalnym pn.: „Liderzy kooperacji”,
realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja,
Rozwój (POWER) na lata 20142020, współfinansowanym ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku mając na
uwadze kompetencje wybrał naszą
gminę do wspólnego wypracowania,
w tym bycia współautorem,
MODELU KOOPERACJI.
Projekt realizowany będzie w

czterech etapach (Kamieniach Milowych), pierwszy do 31.03.2019 r.
Do wspólnego opracowania Modelu zaprosiliśmy 10 niżej wymienionych instytucji, które utworzyły
Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji :
- Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kolnie,
- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolnie,
- Komendę Powiatowej Policji w
Kolnie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Kolnie,
- Gminną Bibliotekę Publiczną w
Czerwonem,
- Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle,
- Szkołę Podstawową im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.
Realizacja projektu przyczyni się
do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu, który umożliwi
efektywną i profesjonalną pomoc
osobom i rodzinom pozostającym w
trudnej życiowej sytuacji, na terenie
naszej gminy i powiatu.
Osobą – animatorem naszego
Gminno -Powiatowego Zespołu
Kooperacji na terenie gminy Kolno
jest Krystyna Kajko, tel.: (86) 27826-31 email: k.kajko@gminakolno.
pl

nowy sprzęt dla osp zaskrodzie

druhowie z osp zaskrodzie z wójtem gminy kolno józefem wiśniewskim, prezesem krus adamem wojciechem sekścińskim, komendantem m-g Zosp w kolnie
antonim lewandowskim oraz nowym sprzętem

9 października jednostce OSP
Zaskrodzie został przekazany sprzęt
zakupiony ze środków finansowych
Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników z
KRUS w Warszawie.
Druhowie otrzymali torbę medyczną PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera, agregat
prądotwórczy, ubranie specjalne
– trzy komplety i buty specjalne
gumowe – cztery pary. Sprzęt przekazał osobiście pan Adam Wojciech
Sekściński, prezes KRUS w obecności Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno i Antoniego
Lewandowskiego, komendanta M-G
ZOSP w Kolnie.
gazeta gminna
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Rozpoczął się projekt
pt. „Klub Seniora”
michał kubiak
gops w kolnie

Zakończyła się rekrutacja do
projektu „Klub Seniora”. Łącznie
udział w projekcie wezmą udział
42 osoby zamieszkujące w gminie
Kolno, w tym 30 seniorów ( 21 kobiet i 9 mężczyzn) oraz 12 kobiet
zaangażowanych do prowadzenia
klubów seniora.
Celem głównym projektu jest
utworzenie w okresie od 01.09.2018
r. do 31.03.2019 r. trzech klubów
seniora i realizacja działań/usług
30 seniorom i ich otoczeniu zamieszkujących gminę Kolno, w tym
przygotowanie i zaangażowanie 12
osób do prowadzenia klubów seniora oraz zaangażowanie specjalistów - animatorów do prowadzenia
specjalistycznych zajęć łączących
zainteresowania seniorów z otoczeniem.
Beneficjentem projektu jest Gmina Kolno, zaś realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kolnie. Projekt realizowany jest w

szkolenie „Prowadzenie klubu seniora”
gazeta gminna

partnerstwie z Fundacją Projekt
Życie z Łomży.
W ramach projektu zaplanowane
zostały następujące działania:
1. Szkolenie dla osób prowadzących kluby seniora, podczas którego
zapoznają się z aspektami administracyjnymi i prawnymi w zakresie
funkcjonowania klubu seniora, zadaniami i sposobem ich realizacji,
praktyką działania.
2. Wyposażenie 3 klubów seniora
w miejscowościach: Janowo, Wykowo, Zaskrodzie.
3. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania klubów w wymiarze
4 godzin 3 razy w tygodniu przez
okres 6 miesięcy.
4. Realizacja zajęć animacyjnych
na potrzeby seniorów i ich otoczenia, w tym 2 wyjazdy tematyczne.
Projekt realizowany jest w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”,
Typ projektu nr 9 Wsparcie usług

opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich
dla osób z niepełnosprawnościami
świadczonych w społeczności lokalnej z Działania 9.1. Rewitalizacja
społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020. Wsparcie udzielane jest z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Na realizację projektu gmina
Kolno otrzymała dofinansowanie w
kwocie 149 925,00 zł. Wkład własny stanowi kwota 16 800,00 zł, w
całości przeznaczony na wypłatę
zasiłków dla beneficjentów GOPS
w Kolnie aktywizowanych w Klubach Seniora.
Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie ul. Sienkiewicza 5,
18-500 Kolno tel. 86 278 26 31 fax.
86 278 20 58, email: gops_kolno@
post.pl, www: gops.gminakolno.pl

szkolenie „Prowadzenie klubu seniora”
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wydarzenia

90 - lecie osp wykowo
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

OSP w Wykowie, to kolejna jednostka z gminy Kolno, która poszczycić się może 90 letnią tradycją. Uroczystość z okazji tego
wyjątkowego jubileuszu odbyła się
15 września.
Zanim druhowie spotkali się na
uroczystości w Wykowie, w Zabielu
prezes jednostki Zbigniew Wiśniewski wraz z naczelnikiem Ireneuszem
Romatowskim odebrali wóz pożarniczy użytkowany dotychczas przez
OSP Zabiele przekazany przez Jarosława Zielińskiego, wiceministra
MSWiA, komendantów oraz Wójta
Gminy Kolno. Jubileusz w Wykowie
odbył się ze średnim samochodem
pożarniczym marki Mercedes w garażu zamiast lekkiego, którym dysponowali do tej pory.
W spotkaniu, poza druhami z OSP
Wykowo, uczestniczyli: Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Zenon Białobrzeski, wiceprezes
zarządu oddziału wojewódzkiego
ZOSP RP w Białymstoku, Robert
Nadara, wicestarosta kolneński,
ks. kanonik Krzysztof Malinowski,
proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, bryg. Pa-

druhowie w trakcie uroczystości z okazji 90 - lecia istnienia osp wykowo

weł Pupek, komendant powiatowy
PSP w Kolnie, Marcin Sekściński,
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno, Grzegorz Jakubowski, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie, sponsorzy
uroczystości i mieszkańcy Wykowa.
Całość spotkania poprowadził druh
Antoni Lewandowski, komendant
M-G ZOSP RP w Kolnie.
Z okazji jubileuszu odznaczenia
otrzymali: Ireneusz Romatowski
- Złoty Medal za Zasługi dla Po-

żarnictwa, Andrzej Zduńczyk i Waldemar Rybka - Srebrny Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa. Odznakę
Wzorowy Strażak otrzymali: Michał
Romatowski, Patryk Truszkowski,
Piotr Konopka.
Wójt Józef Wiśniewski wręczył
druhom pamiątkowy grawerton,
gratulacje i życzenia składali również wiceprezes Zenon Białobrzeski
oraz komendant Paweł Pupek.
Strażacy z Wykowa wręczyli pamiątki uczestnikom jubileuszu.

remont świetlicy w zaskrodziu

prace przy budynku gminnym w zaskrodziu

Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
zakończyli prace nad zmianą pokrycia dachowego na budynku po byłej
szkole w Rydzewie oraz w budynkach w Bialikach (remont dachu),
Gromadzynie Wykno i Filipkach
Małych - budowa zbiorników na
nieczystości i przyłączy wodociągowych. Obecnie trwają prace w Zaskrodziu, gdzie po remoncie wnętrza
gminnego budynku przyszedł czas
na wykonanie części izolacji ścian
fundamentowych wraz z remontem
chodnika do budynku.
gazeta gminna

wydarzenia

cooltura bus - mobilne inspiracje
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mobilna scena, komplet nowoczesnego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego oraz bus – to
wszystko już służy naszym mieszkańcom.
Centrum Kultury Gminy Kolno, w
Koźle jako jedyna tego typu jednostka w naszym powiecie, otrzymała
wsparcie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach
Programu Infrastruktura Domów
Kultury pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury. Wartość projektu
pt. „ Cooltura bus – mobilne inspiracje” to ponad 140 tys. zł., z czego
95 tys. zł to kwota z budżetu ministerialnego.
- Realizacja projektu umożliwi
nam profesjonalną obsługę wydarzeń kulturalnych, czego doświadczyliśmy już w Janowie w trakcie
uroczystości patriotycznych – mówi
Marcin Piotr Sekściński, dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno.

nowa scena po raz pierwszy została użyta w trakcie uroczystości w janowie

auto zakupione w ramach projektu

oczyszczalnie dla gospodarstw
W gminie Kolno realizowana jest
budowa 81 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania
„Budowa przydomowych oczysz-

czalni ścieków”. Prace wykonuje
firma EMKAN – PRO Krzysztof
Murawski z Zambrowa z siedzibą
Pstrągi Gniewoty.

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowana jest dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę kolno
gazeta gminna

Zakres robót obejmuje budowę i
montaż fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii SBR – sekwencyjny reaktor
biologiczny wraz z urządzeniami
towarzyszącymi.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” to element operacji
pt. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Kolno” na realizację której otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 968 558 zł z PROW
na lata 2014 – 2020 - mówi Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. - Obok budowy przydomowych oczyszczalni ścieków projekt
zakłada budowę 10 kilometrów
sieci wodociągowej oraz budowę
zbiornika retencyjnego przy Stacji
Uzdatniania Wody w Kumelsku.
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wydarzenia

dożynki gminno - powiatowe
w lachowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

26 sierpnia w Lachowie odbyły
się Dożynki Gminno - Powiatowe.
Najważniejsze święto rolników
rozpoczęła Msza św. w Kościele
pw. Zwiastowania NMP w Lachowie celebrowana m.in. przez Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Dalsza część uroczystości
odbyła się na placu przy Szkole
Podstawowej. Po przemówieniach
i tradycyjnym podzieleniu się chlebem był czas na podziękowania i
gratulacje dla najlepszych rolników.
Odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymali: Irena Truszkowska z miejscowości Truszki Zalesie,
Grzegorz Kałęka, z Brzozowa, Jacek
Smaka z Kolimag i Kamil Chodnicki
z Kumelska.
W roku 100 - lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości grawertony za wkład w powstanie
gminy Kolno otrzymali radni Rady
Miasta i Gminy pełniący tą funkcję
w 1990 roku.
- W tym szczególnym roku było
dla nas bardzo ważne, by podczas
dożynek uhonorować nie tylko najlepszych rolników, ale też okazać
wdzięczność i szacunek tym, dzięki którym powstała Gmina Kolno
- mówi wójt Józef Wiśniewski. - To
właśnie dzięki aktywności kilku
ówczesnych radnych którzy 27 lat
temu upomnieli się o niezależność
dla mieszkańców okolicznych miejscowości mamy dziś Miasto Kolno i
odrębną Gminę Kolno zamiast jednej
jednostki samorządu terytorialnego.
Trzeba o tym istotnym wkładzie w
dzieje naszej gminy pamiętać.
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol
z Grajewa w trakcie dożynek nagrodziła największych dostawców mleka z powiatu kolneńskiego.
W części artystycznej Dożynek
zaprezentowały się m.in. zespoły z
gminy Kolno.
Gwiazdą wieczoru był Mateusz
Mijal.

w uznainiu zasług rolnikom z gminy kolno wręczone zostały odznaki honorowe
„zasłużony dla rolnictwa”

w trakcie dożynek pamiątkowe grawertony otrzymali byli radni z naszej gminy,
którzy mieli istotny wkład w powstanie gminy kolno jako odrębnej jednostki
samorządowej

na dożynkach gościliśmy delegacje z kraju i zagranicy m.in. słowacji

gazeta gminna

wydarzenia

79. rocznica rozwiązania pułku
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie oraz Wójt Gminy Kolno po raz kolejny już zaprosili do
udziału w obchodach rocznicy rozwiązania 110 Zapasowego Pułku
Ułanów w Janowie.
Zaproszenie przyjęło liczne grono mieszkańców naszej gminy oraz
przedstawicieli władz parlamentarnych, samorządowych, służb mundurowych, instytucji, stowarzyszeń,
czy szkół oraz przedstawiciele rodzin żołnierzy, którym poświęcony

jest pomnik w Janowie.
Obchody 79 rocznicy rozwiązania
pułku rozpoczęła Msza św. polowa odprawiona przez ks. kanonika
Gabriela Jastrzębskiego proboszcza
Parafii pw. NSJ w Łosewie. Po Mszy
św., części artystycznej i okolicznościowych przemówieniach delegacje
przedstawicieli różnych środowisk
złożyli wieńce i zapalili znicze pod
pomnikiem upamiętniającym oddziały pod dowództwem: ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
i rotmistrza Witolda Bilińskiego,

które wyruszyły z Janowa po rozwiązaniu 110 zapasowego Pułku
Ułanów.
Tradycyjnie elementem obchodów
były zawody kawaleryjskie, występ
Zespołu Ludowego Czerwieniacy i
wojskowa grochówka dla wszystkich. Nowością w tym roku było
zamontowanie tablicy informującej
o wydarzeniach, które rozegrały się
w Janowie w 1939 roku.
Z okazji jubileuszu 100 - lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości w pobliżu pomnika w Janowie
zasadzono dwa dęby pamięci.

na obchody 79 rocznicy rozwiązania zapasowego pułku ułanów do janowa przybyło liczne grono gości

pieniądze na strażacki sprzęt

gmina kolno otrzyma ponad 63 tys. zł dotacji na sprzęt dla naszych osp
fot. Komenda Miejska psp łomża
gazeta gminna

W Komendzie Miejskiej PSP
w Łomży wójt Józef Wiśniewski i
skarbnik Halina Boryszewska podpisali umowy o dofinansowanie w
ramach Funduszu Sprawiedliwości
na zakup sprzętu dla wszystkich
jednostek OSP z Gminy Kolno. Z
otrzymanych środków w kwocie 63
tys. zł zakupione zostaną nożyce
hydrauliczne, piły ratownicze do
szyb klejonych oraz inny sprzęt potrzebny do zabezpieczenia podczas
wypadku drogowego.
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kultura

rodzinne festyny
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Bialiki, Rupin i Wincenta to kolejne miejscowości w naszej gminie w
których odbyły się rodzinne festyny.
Zainicjowane były przez liderów lokalnych społeczności: panią sołtys
Bialik Bogusławę Narowską, radnego gminy Kolno Ryszarda Podhula oraz radną gminy Kolno Jadwigę
Kołowajtys. Wsparcia w organizacji
tych wydarzeń udzieli sponsorzy i
Centrum Kultury Gminy Kolno. We
wszystkich trzech miejscowościach
nie zabrakło atrakcji dla dzieci,
młodzieży i dorosłych co sprzyjało
zabawie i integracji pokoleń.

medale odbierają uczestnicy turnieju piłki nożnej w bialikach

wspólnych zabaw na festynie w rupinie było mnóstwo

malowanie twarzy to jeden z elementów festynu w
wincencie

na żołnierską nutę

zespół ludowy czerwieniacy na scenie w filipowie

Zespół Ludowy Czerwieniacy
z powodzeniem promował gminę
Kolno na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej zorganizowanym przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Filipowie.
Festiwal odbył się z okazji Święta Wojska Polskiego. Scena rozstawiona była na placu przed Urzędem
Gminy w Filipowie, a obok Czerwieniaków wystąpiły na niej zespoły
m.in. ze Świętajna, Wieliczek, Suwałk, Olecka czy Kowal Oleckich.
gazeta gminna

kultura

wyjątkowy jubileusz
urząd gminy kolno

We wrześniu odbyła się uroczystość z okazji 90-lecia funkcjonowania OSP Lachowo.
Obchody rozpoczęła Msza św. w
Kościele pw. Zwiastowania NMP w
Lachowie. Następnie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali pod remizę
OSP, gdzie nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Zaprezentowano
rys historyczny jednostki OSP Lachowo. Poświęcono figurkę św. Floriana ufundowaną przez sponsorów.
Strażakom z Lachowa wręczono odznaczenia i medale. Złoty Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał
Kobus Krzysztof. Srebrny Medal
za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Przybylski Grzegorz. Brązowy
Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
otrzymał Bartłomiej Chiliński. Odznakę Wzorowy Strażak otrzymali:
Izabela Tyszka i Eugeniusz Rataj.
Na uroczystość przybyli: Józef
Bogdan Wiśniewski - Wójt Gminy
Kolno, Stefan Krajewski - Członek
Zarządu Województwa Podlaskiego,
Ks. Profesor Jerzy Sikora, Ks. Kan.
Krzysztof Malinowski – Proboszcz
parafii pw. Zwiastowania NMP w

pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu 90 - lecia osp lachowo

Lachowie, Ks. Bartłomiej Jaźwiński,
Robert Olszewski – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Łomża, Michał
Milanowski – Leśniczy Leśnictwa
Lachowo, Robert Nadara – Wicestarosta Kolneński, Piotr Glinka –
Sekretarz Powiatu Kolneńskiego,
Mł. Bryg. Tomasz Sielawa – Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Kolnie, Mł. Bryg. Adam
Trzonkowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kolnie,
Antoni Lewandowski - Komendant
Miejsko-Gminny ZOSP RP w Kolnie, Bogusława Gardocka - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kol-

no, Kazimierz Kowalewski - Radny
Gminy Kolno, Andrzej Mieczkowski
– Przewodniczący Rady Powiatu
Kolneńskiego, Wiesław Dąbrowski - Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Kolneńskiego, Kazimierz
Koter – Instruktor Centrum Kultury
Gminy Kolno, Druhny i Druhowie
z OSP Lachowo i Kumelsk, mieszkańcy Lachowa i okolicznych wsi.
Jubilaci otrzymali pamiątkowe
grawertony i upominki od przybyłych gości w zamian otrzymując jubileuszowe proporczyki. Po uroczystości odbył się piknik rodzinny i
wspólny obiad.

wyspy kultury

spektakl w wykowie wzbudził zainteresowanie najmłodszych

gazeta gminna

Artystyczny tabor „Wyspy kultury” - projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka
przy współpracy Centrum Kultury
Gminy Kolno po raz drugi zawitał
do naszej gminy.
Pod koniec wakacji artyści spotkali się nie tylko z najmłodszą
publicznością w Wykowie i Zaskrodziu. To niezwykłe spotkanie ze
sztuką było okazją do kreatywnej
zabawy dla wszystkich. Obok spektakli familijnych artyści „w drodze”
proponowali udział w warsztatach
designu czy niezwykłą impresje z
baniek. Projekt dofinansowany jest
ze środków NCK.
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kultura

narodowe czytanie w zaskrodziu
Barbara sielawa
gBP w czerwonem

Już po raz szósty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym
roku, pod honorowym patronatem
pary prezydenckiej, 9 września, na
placu przy Szkole Podstawowej w
Zaskrodziu, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego czytali przedstawiciele władz gminy Kolno, radni
i sołtysi gminy Kolno, dyrektorzy
i pracownicy jednostek gminnych,
dyrektor i nauczyciele SP w Zaskrodziu, członkowie KGW i OSP
w Zaskrodziu.
W tym roku zaproszenie do współorganizowania imprezy przyjęli:
Szkoła Podstawowa, sołtys, Koło
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza
Straż Pożarna w Zaskrodziu.
Spotkanie z Żeromskim zainaugurował Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno. W dalszej
części czytali: Teresa Andrzejewska, Henryk Hermanowski, Krystyna Kajko, Małgorzata Mielańczuk,
Alicja Mrozik, Ryszard Orłowski i
Stanisław Szymańczyk. Sielankowo
- komiczne życie w Nawłoci w dialogach przedstawili: Barbara Długozima, Marek Góralczyk, Hanna
Kłos, Katarzyna Kulągowska, Beata Mroczkowska, Piotr Paliwoda,

„przedwiośnie” w zaskrodziu czytali przedstawiciele różnych środowisk

Agnieszka Sadowska, Marek Stachelek i Anna Terepka.
W końcowej części wspólnej lektury „Przedwiośnia” wystąpili:
Anna Fiertek, Justyna Sałek, Alfred
Samul i Marcin Sekściński. Narrację końcową wygłosiła Bożena Wiśniewska.
Narodowe Czytanie w Zaskrodziu
utrzymane było w stylu pikniku
patriotycznego. Oprawą muzyczną
spotkanie uświetnił zespół „Czerwieniacy”. Uczestnicy imprezy byli
zachwyceni gościnnością gospodarzy. Przy szkole, która na ten czas

stała się dworem w Nawłoci, dyrektor i nauczyciele, sołtys, panie
z KGW i strażacy z OSP w Zaskrodziu przygotowali dla gości przepyszne, swojskie potrawy. Gospodarze zadbali również o wyjątkowy
klimat spotkania. Dzięki nim, cała
akcja utrzymana była w przyjaznej,
rodzinnej atmosferze.
Organizatorzy dziękują również
Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę medialną spotkania.
Wszystkim, którzy zechcieli z
nami spędzić ten wyjątkowy dzień,
serdecznie dziękujemy.

10 lat współpracy

reprezentacja gminy kolno w trakcie święta gminy lubień z powodzeniem rywalizowała z innymi partnerskimi gminami z kraju i zagranicy

Gmina Kolno i Gmina Lubień z
Małopolski obchodzą w tym roku
jubileusz 10 - lecia współpracy.
Z tej okazji przedstawiciele naszej
gminy z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele uczestniczyli w Święcie Gminy Lubień, a przedstawiciele
partnerskiej gminy Lubień z wójtem
Kazimierzem Szczepańcem na czele
gościli na dożynkach w Lachowie.
Dziękując za dotychczasowe 10
lat partnerstwa liczymy na dalszą
dobrą współpracę.
gazeta gminna

kultura

pokaz filmu w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Z okazji 100 - lecia Parafii pw.
NSJ w Łosewie, z inicjatywy radnego Gminy Kolno Alfreda Samula
odbył się pokaz filmu dokumentalnego „Obrazy wiejskie” oraz spotkanie z jego reżyserką panią Grażyną Kędzielawską. Sala świetlicy
w Janowie wypełniona była po
brzegi.
Wyprodukowany w 1996 roku
film to zapis spotkań i rozmów z
mieszkańcami Parafii w Łosewie.
Starsi i młodsi opowiadają o tym
co najważniejsze, widzimy ich w
domu, przy pracy w gospodarstwie,
na modlitwie, w kościele, ich życie
nierozerwalnie związane z przyrodą, porami roku. Przejmujący obraz
dopełnia muzyka wybitnego Eugeniusza Rudnika.
Wielu bohaterów „Obrazów wiejskich” niestety już z nami nie ma,
ale dzięki uważności i wrażliwości
pani Grażyny Kędzielawskiej ich
życiowa mądrość została utrwalona.
Możliwość obejrzenia dokumentu
po tylu latach dla wielu przybyłych
na projekcję była niezwykłym doświadczeniem. Niektórzy zobaczyli
swoich bliskich, innni samych siebie
sprzed lat, czy kościół, który dziś
wygląda już inaczej. W rozmowie po
projekcji dokumentu jego reżyserka
przyznała, że jest wzruszona tak
dużym zainteresowaniem tym filmem i podkreślała, że dobrze znała
i ceniła za mądrość jego głównych
bohaterów.
- Dziękujemy Pani za ten wyjątkowy dokument, nie każda parafia
może się czymś tak wyjątkowym poszczycić i zachęcamy, by zechciała Pani ponownie udokumentować
naszą gminę - powiedział wręczając
pamiątkową statuetkę reżyserce Józef Bogdan Wiśniewski, wójt Gminy
Kolno.
Po zakończeniu spotkania przybyłych gości czekała jeszcze jedna
uczta, tym razem kulinarna, w postaci ciast upieczonych przez panie
z Koła Gospodyń w Janowie.
gazeta gminna

pani grażyna kędzielawska odbiera pamiątkową statuetkę od wójta gminy kolno
Józefa bogdana Wiśniewskiego

tłum gości na pokazie filmu dokumentalnego „obrazy wiejskie”

rozmowa z reżyserką po projekcji filmu
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szkoły

młodzi poeci
grzegorz jakubowski
ewa romatowska

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego pod patronatem Wójta Gminy Kolno, zorganizowała Gminny Konkurs poetycki pod hasłem
„Żeby Polska była Polską”.
Konkurs skierowany był do
uczniów szkół podstawowych kl.
IV – VII i gimnazjum. Wpłynęło 19
utworów , wszystkie zgodne z tematyką konkursu. Komisja konkursowa
wyłoniła wiersze, które wyróżniają
się oryginalnością realizacji tematu,
zastosowaniem środków poetyckich
na miarę danego etapu nauczania.
Klasy IV-V :
I msc – Długozima Oliwia kl.IV
„Moja Ojczyzna”- SP Zaskrodzie
II msc – Zabłocki Dawid kl.IV
„….”- SP Lachowo
III msc – Niedźwiecka Aleksandra
kl. IV „ Niepodległa Ojczyzna”- SP
Lachowo
Klasy VI – VII
I msc – Papież Natalia kl. VI „Historia Polski” - SP Janowo
Gimnazjum
I msc – Filipkowska Izabela kl. III
„Myśląc Ojczyzna”- G. Lachowo
II msc – Olszewska Katarzyna kl.
III „Moja Ojczyzna”- G. Lachowo
III msc – Wyka Kamila kl. III „Nie
wiedziałam”- G. Lachowo
Wyróżnienia
- Bystry Kacper kl. V „Kocham
Polską Ziemię” – SP Wykowo
- Serafin Maja kl. IV „Wierni Ojczyźnie” - SP Janowo
- Czarnecki Bartosz kl. VII „Ojczyzna” – SP Wykowo
Wszyscy wymienieni uczniowie
otrzymali nagrody książkowe. Organizator bardzo dziękuje nauczycielom za wsparcie dla uczniów i
dopilnowanie formalności.
Obok prezentujemy wiersze, które
zajęły pierwsze miejsce:
„Moja Ojczyzna” Oliwii Długozima z SP Zaskrodzie, „ Historia Polski” Natalii Papież z SP Janowo i
„Myśląc - Ojczyzna” Izabeli Filipkowskiej z Gimnazjum w Lachowie.

Myśląc – Ojczyzna
Moja Ojczyzna
Codziennie rano wstaję
radosna
i witam chętnie kolejny dzień.
Czy jesień, zima ,lato czy
wiosna
radości dodaje mi słońca
promień
Cieszą mnie pola, lasy i
rzeka
i droga, po której do szkoły
mknę,
i paczka przyjaciół, która tam
czeka.
Z nimi poznawać te miejsca
chcę.
Wszystko to kocham, chętnie
się przyznam
Choć jestem nieduża, dobrze
to wiem,
że to jest Polska – Moja
Ojczyzna,
w niej chcę dorastać i starzeć
się.
Oliwia Długozima kl.IV.
SP Zaskrodzie

Ojczyzna
czerwone maki
chabry pośród zboża
i bociany na dachach
Ojczyzna
zapach pieczonego chleba
jasne oczy matki
wiersze Mickiewicza
Ojczyzna
stare kamienice
śpiewny nurt Wisły
błękit nieba nad Warszawą
Ojczyzna
niedzielna msza w kościele
pamięć o historii
szacunek dla symboli
wreszcie - Ojczyzna
jedno życzenie
żeby Polska
żeby Polska
żeby Polska była Polską
Filipkowska Izabela kl. III
Gim. Lachowo

Historia Polski
„ …Długi łańcuch istnień ludzkich
Połączonych myślą prostą .
Żeby Polska, żeby Polska,
Żeby Polska byłą Polską.”
Stulecie Polski to są piękne, historyczne wydarzenia,
To są dla wszystkich Polaków różne wspomnienia
Czy to duży , czy też mały,
Każdy jest historii ciekawy.
Każdy historii uczyć się chce,
Bo bardzo ciekawy jej jest.
Każdy z historii wie, kto to Wojtyła,
Kiedy pierwsza i druga wojna się odbyła.
Ile rozbiorów Polski było
I kto dla Polski zginął.
Wszyscy wiedzą o wyklętych żołnierzach.
O tym jak Hitler Polsce cios wymierzał.
Wszyscy historię lubimy,
O cudach nad Wisłą i Westerplatte mówimy.
Każdy jej cios Polakom jest dobrze znany,
W historii Polski zapisany.

Natalia Papież kl. VI.
SP Janowo
gazeta gminna

sport

10 drużyn w gminnym turnieju
arkadiusz rybak
prezes uks arkadia lachowo

Gminny Turniej Piłki Nożnej w
ramach IGRZYSK DZIECI zorganizowany przez Uczniowski Klub
Sportowy „Arkadia Lachowo” został przeprowadzony w dniu 22
września 2018 r. na boisku gminnym przy Szkole Podstawowej
w Lachowie.
Celem Turnieju było m.in. wyłonienie drużyn, które będą reprezentowały Gminę na wyższych szczeblach rozgrywek.
W Turnieju wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z Gminy
Kolno (siedem drużyn chłopców i
trzy drużyny dziewcząt).
Rozgrywki dostarczyły wszystkim oglądającym niezapomnianych
emocji. Rywalizacja była bardzo
zacięta i pełna niespodzianek. Po
kilku godzinach zmagań wyłoniono
zwycięzców. Okazało się, że „Gospodarze” zawodów nie byli „gościnni” i pokonali rywali zarówno w
kategorii dziewcząt, jak i chłopców.
Kolejność drużyn przedstawia się
następująco:
Kategoria dziewcząt:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w
Lachowie pod przewodnictwem Arkadiusza Rybaka
II miejsce: Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem pod opieką Pani Alicji Piekarskiej
III miejsce: Szkoła Podstawowa

w gminnym turnieju piłki nożnej uczestniczyły trzy drużyny dziewcząt

im. Orła Białego w Wykowie pod
kierownictwem Adama Grzymały
Kategoria chłopców:
I miejsce- Szkoła Podstawowa
w Lachowie pod egidą Arkadiusza
Rybaka
II miejsce - Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie pod kierownictwem Sławomira
Dymka
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Zaskrodziu pod przewodnictwem
Marka Stachelka.
Ponadto,
doceniono
wysiłek
zawodników i zawodniczek. W
kategorii najlepszy piłkarz nagrody odebrali: Chrostowska Weronika- Lachowo, Karol Piechowski
– Zaskrodzie. W kategorii najlepszy bramkarz: Kamińska Wiktoria – Lachowo i Chodnicki Bartosz
– Lachowo. W zwycięstwo drużyn
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie swój udział wnieśli: Weronika
Chrostowska, Julia Filipkowska,
Wiktoria Kamińska, Klaudia Włod-

w roli sędziego na gminnym turnieju piłki nożnej sprawdził się klaudiusz
zyskowski, uczeń ósmej klasy
gazeta gminna

kowska, Sandra Wasiulewska, Ewelina Przyborowska, Anna Zduńczyk,
Dominika Zduńczyk. Bartosz Chodnicki, Jakub Chrostowski, Radosław
Grużewski, Jakub Góralczyk, Dawid
Zabłocki, Bartosz Filipkowski, Dominik Kuczyński.
Okazałe puchary i nagrody wręczali: dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lachowie Pani Jadwiga Filipkowska i dyrektor ZOPO w Kolnie Pan
Stanisław Szymańczyk.
Turniej odbył się dzięki środkom
dotacji przyznanej UKS Arkadia
Lachowo w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018r.
Oczywiście, że zawody nie mogłyby się odbyć i być sprawnie
przeprowadzone bez osób wspomagających ten projekt. Serdeczne podziękowania kieruję do Pań:
Moniki Bągart, Jagody Dudy, Katarzyny Milewskiej, Katarzyny Milanowskiej, a także do ucznia klasy
ósmej Klaudiusza Zyskowskiego,
który świetnie sprawdził się w roli
sędziego. Cieszy fakt dużego zainteresowania dzieci i młodzieży grą
w piłkę nożną, zarówno ze strony
chłopców, jak i dziewcząt. W dobie smartfonów i zdobyczy techniki
każda aktywność fizyczna najmłodszych, jak i starszych uczniów, przynosi ogromną radość. Sam udział w
zawodach już sprawia, że wszyscy
stają się wygranymi. Jeszcze raz
dziękuję za wsparcie, życzę wszystkim sukcesów.
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