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egzemplarz bezpłatny

Gmina Kolno pamięta
o poległych

w numerze

wydarzenia

wotum zaufania i
absolutorium dla wójta

str. 4

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kolno za 2018
rok. Radni Gminy Kolno zdecydowali również m.in. o podwyżkach diet dla
sołtysów, dotacji dla Szpitala Ogólnego w Kolnie oraz dla Powiatu Kolneńskiego. W trakcie VIII sesji Rady Gminy Kolno 26 czerwca br. w sumie
podjętych zostało dwanaście uchwał.

wydarzenia

dwie dotacje z programu
odnowy wsi

str. 5

15 tys. zł na wsparcie zespołów
Czerwieniacy, Borkowiacy i Zabielanki otrzyma Gmina Kolno w ramach Programu odnowy wsi województwa
podlaskiego. Drugi projekt z dofinansowaniem 15 tys. zł z tego samego
programu dotyczy zakupu wyposażenia do świetlic w Bialikach, Borkowie,
Koźle, Kumelsku, Wykowie i Zaskrodziu.

wydarzenia

gala agroligi 2018
w belwederze

str.

6

Milena i Kamil Chodniccy z Kumelska - zdobywcy tytułu Wicemistrza Krajowego AgroLigi 2018 znaleźli się w gronie uhonorowanych przez
Prezydenta RP w trakcie Gali AgroLigi 2018. 10 czerwca br. w Blewederze
spotkali się najlepsi rolnicy i najlepsze firmy rolno - spożywcze z kraju
wyłonione w konkursie AgroLiga.
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Tegoroczny koncert nad Pisą w Koźle z cyklu „Muzyka na fali”
zorganizowany w ramach projektu „Aktywna społeczność, aktywna
rodzina gminy Kolno” dofinansowanego z RPO WP zgromadził rekordową publiczność.

gazeta gminna

wydarzenia

wsparcie dla aktywnych
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie Gmina Kolno
zyskała kilka dotacji, dzięki którym
aktywne grupy i zespoły śpiewacze
z naszej gminy będą mogły pełniej
realizować swoje zamierzenia. Dzięki dwóm dotacjom z Programu odnowy wsi województwa podlaskiego
zakupimy wyposażenie do sześciu
świetlic i stroje dla zespołów Czerwieniacy Zabielanki i Brokowiacy.
(więcej na stronie 5 Gazety Gminnej).
Wsparcie m.in. dla aktywnych zespołów śpiewaczych możliwe będzie
również dzięki ministerialnej dotacji,
którą pozyskało Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle. Kolejny kulturalny projekt z dofinansowaniem
to „Aktywnie – kulturalnie – twórczo”. w ramach którego mieszkańcy
Gminy Kolno mogli uczestniczyć w
warsztatach wycinanki, teatralnych,
a wkrótce również ruszą, po raz
pierwszy u nas, warsztaty muralowe. Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem również realizuje pro-

jekt z dofinansowaniem pt. „Spotkania z kulturą i sztuką” i „Z legendą
przez Polskę”, a młodzież wspierana przez tą instytucję realizuje
projekt pt. „Szlakiem podlaskich
smaków” dofinansowany z Równać
szanse. Młodzi ludzie uczą się gotowania lokalnych, tradycyjnych
potraw, a efektem projektu będzie
m.in. kalendarz z poznanymi przez
nich przepisami. W kulinarne tajniki
kilku potraw młodzież wtajemniczały członkinie kół gospodyń z naszej
gminy.
Trzeba podkreślić, że Panie z naszych KGW to obecnie chyba najbardziej aktywne grupy. Nie tylko
wspierają działania instytucji kultury, ale same organizują np. Dzień
Dziecka, czy inne wydarzenia takie
jak rajd rowerowy. Sięgają po finansowe wsparcie nie tylko to oferowane przez ARiMR. Koło Gospodyń z
Zaskrodzia zdobyło dofinansowanie
na projekt „Sportowa Gmina Kolno Turniej wsi” z programu „Podlaskie
Lokalnie” FIO. Bardzo doceniam to
społeczne zaangażowanie dlatego
konsekwentnie wspieram działania

Kół Gospodyń czy Klubów Seniora i takie zadanie mają też CKGK
i GBP. W celu wypracowania jak
najlepszych, zasad współpracy dwa
razy spotkałem się ostatnio z przedstawicielkami Kół Gospodyń.
W drugim spotkaniu uczestniczył
pracownik Urzędu Gminy Kolno,
który pomagał wypełniać wnioski o
finansowe wsparcie. Uczestniczyłem
też w spotkaniu z członkami Klubu
Seniora w Janowie, gdzie omawialiśmy z kolei zasady współpracy z
tą aktywną grupą. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
aktywnych grup społecznych wykorzystujemy też każdą możliwość, by
remontować i doposażać wiejskie
świetlice, które służyć mają mieszkańcom gminy. Już wkrótce do użytku oddana zostanie wyremontowana świetlica w Wincencie.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w proces budowania i wspierania aktywnych grup w naszej
gminie, a członkom KGW, Klubów
Seniora, grupom młodzieży i zespołom życzę niesłabnącego zapału do
działania!

kryptonim „pisa 2019”

ćwiczenia to doskonały sprawdzian współdziałania straży i innych podmiotów
w tym m.in. przedstawicieli urzędu gminy kolno
gazeta gminna

W Koźle odbyły się ćwiczenia pod
kryptonimem „PISA 2019” w których udział wzięli strażacy z PSP
w Kolnie, z jednostek OSP z gminy
Kolno i powiatu kolneńskiego oraz
jednostki ochrony przeciwpożarowej
województwa podlaskiego wchodzące w skład Kompanii Specjalnej Białystok COO i Plutonu Logistycznego Białystok COO. Celem
ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił i środków krajowego
systemu ratowniczo - gaśniczego do
prowadzenia działań ratowniczych
związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi.
Więcej szczegółów i zdjęć na
www.kolno.straz.bialystok.pl
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wydarzenia

wotum zaufania i absolutorium
dla wójta gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno uzyskał wotum zaufania i absolutorium z tytułu
wykonania budżetu gminy Kolno
za 2018 rok. Radni zdecydowali
również m.in. o podwyżkach diet
dla sołtysów, dotacji dla Szpitala
Ogólnego w Kolnie oraz dla Powiatu Kolneńskiego. W trakcie
VIII sesji Rady Gminy Kolno 26
czerwca br. w sumie podjętych zostało 12 uchwał.
Pracowitą sesję Rada Gminy
Kolno rozpoczęła od wysłuchania
sprawozdania Wójta Gminy Kolno
z prac między sesjami. Następnie
radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2019 - 2027
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2019 r.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Szpitala Ogólnego w
Kolnie – Gmina Kolno przekaże 10
tys. zł na dofinansowanie zakupu
dwóch łóżek szpitalnych na oddział
Chirurgii Ogólnej
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
– Gmina Kolno przekaże 15 tys. zł
na budowę chodników przy drodze
powiatowej w Brzozowie i 22 tys.
zł na żwirowanie drogi powiatowej
Żebry - Brzózki
- w sprawie zasad przyznawania
diet oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej przysługujących przewodniczącemu organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Kolno – dieta sołtysów będzie o
50 zł wyższa niż dotychczas i wynosić będzie 270 zł miesięcznie
- w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie
dożywiania w Gminie Kolno „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023

wójt józef wiśniewski przyjmuje gratulacje z okazji udzielonego przez radę
gminy kolno wotum zaufania i absolutorium

- w sprawie zmiany uchwały w
sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w
postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 – 2023
- w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej terenów
wsi Lachowo
- w sprawie porozumienia międzygminnego z Gminą Zbójna
Następnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Kolno i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dla Wójta
Gminy Kolno wotum zaufania.
W punkcie dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Kolno za
2018 rok radni zapoznali się z multimedialną prezentacją z wykonanych zadań inwestycyjnych w 2018
roku, którą przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno;

opinią RIO w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Kolno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu gminy w 2018 r. oraz wnioskiem komisji w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kolno, opinią
RIO w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kolno wniosku o
udzielenie Wójtowi absolutorium za
2018 r. W głosowaniu za uchwałami
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2018 r.
oraz w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok
nie było głosów przeciw.
Wójt Józef Wiśniewski, przyjmując kwiaty i gratulacje podziękował
radnym za wotum zaufania i absolutorium i podkreślił, że wszelkie
zrealizowane inwestycje, projekty,
pozyskanie środki i wszystko to, co
składa się na funkcjonowanie Gminy Kolno to zasługa sztabu ludzi
pracujących w Urzędzie Gminy Kolno i jednostkach podległych, którym
również złożył serdeczne podziękowania.
gazeta gminna

wydarzenia

dwie dotacje z odnowy wsi
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

15 tys. zł na wsparcie zespołów Czerwieniacy, Borkowiacy i
Zabielanki otrzyma Gmina Kolno
w ramach Programu odnowy wsi
województwa podlaskiego. – Nasz
projekt znalazł się w gronie dwunastu dodatkowych projektów na
które zostały przyznane pieniądze
dzięki temu, że władze województwa zwiększyły kwotę zarezerwowaną na realizację tego Programu
w budżecie województwa – mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Cieszy nas to, że samorząd
województwa dostrzega potrzeby
sołectw i aktywnych grup, bo takie
wsparcie jest niezmiernie potrzebne.
Gmina Kolno dzięki Programowi
odnowy wsi woj. podlaskiego zrealizuje w tym roku dwa projekty z
dofinansowaniem po 15 tys. zł na
każdy.
Pierwsze wsparcie otrzymaliśmy
na doposażenie 6 świetlic. Umowę
na dofinansowanie tego projektu
podpisał Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno ze Stanisławem
Derehajło, wicemarszałkiem woje-

podpisanie umowy na doposażenie 6 świetlic. Na zdjęciu od lewej stanisław
derehajło wicemarszałek województwa podlaskiego, wójt józef wiśniewski i
wiesława burnos członek zarządu województwa podlaskiego
fot. wrotapodlasia.pl

wództwa podlaskiego i Wiesławą
Burnos, członkiem zarządu województwa podlaskiego 5 czerwca
w Białymstoku. W tym roku nowe
wyposażenie w postaci m.in. telewizora, stolików, krzeseł, lodówki, czy
stołu do bilarda, zgodne z zapotrzebowaniem aktywnych grup działających w poszczególnych miejscowościach i mieszkańców sołectw,
trafi do świetlic w Bialikach, Borkowie, Koźle, Kumelsku, Wykowie i
Zaskrodziu.

Ostatnio przyznane pieniądze z
Programu odnowy wsi woj. podlaskiego przeznaczone będą na stroje
dla gminnych zespołów. Umowę na
dofinansowanie tego projektu wójt
Józef Bogdan Wiśniewski oraz Halina Boryszewska skarbnik gminy
podpisali z panem Stanisławem
Derehajło, wicemarszałkiem województwa podlaskiego oraz panią
Wiesławą Burnos, członkiem zarządu województwa podlaskiego 28
czerwca w Białymstoku.

droga z kostki w bialikach

droga w bialikach budowana jest z kostki brukowej
gazeta gminna

W Bialikach trwa właśnie drugi
etap budowy drogi z kostki brukowej. - To pierwsza, ale nie ostatnia
tego typu inwestycja w Gminie Kolno - zapowiada Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - Planujemy kolejne takie odcinki dróg gminnych.
Pierwszy etap budowy drogi w
Bialikach został wykonany w 2018
roku. Prace rozpoczęto od strony
drogi powiatowej. Obecnie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno
kładą kostkę brukową w dalszej
części drogi, przy której układany
jest również chodnik.
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wydarzenia

gala agroligi w belwederze
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Milena i Kamil Chodniccy z Kumelska - zdobywcy tytułu Wicemistrza Krajowego AgroLigi 2018
znaleźli się w gronie uhonorowanych przez Prezydenta RP w trakcie Gali AgroLigi 2018. 10 czerwca br. w Belwederze spotkali się
najlepsi rolnicy i najlepsze firmy
rolno - spożywcze z kraju wyłonione w konkursie AgroLiga.
Zaproszenie do udziału w Gali
otrzymali m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno i Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy Kolno.
- To duma i zaszczyt móc towarzyszyć naszym gospodarzom w
tak ważnej chwili - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Gratuluję Państwu Milenie i Kamilowi Chodnickim sukcesu, który jest
efektem ich ciężkiej pracy, ale też
zwieńczeniem dorobku pokoleń tej
rodziny.
Konkurs AgroLiga organizowany
jest od 1993 r., a od 2008 r. Gala
AgroLigi odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP.

milena i kamil chodniccy z kumelska odbierają gratulacje z rąk andrzeja dudy,
prezydenta rp
fot. kancelaria prezydenta rp

pamiątkowe zdjęcie z parą prezydencką

fot. kancelaria prezydenta rp

budowa nowego przedszkola

nowe przedszkole budowane jest przy szkole podstawowej w lachowie

„Wzrost dostępności do wysokiej
jakości infrastruktury przedszkolnej
w Gminie Kolno” - to tytuł projektu
w ramach którego przy Szkole Podstawowej w Lachowie budowane
jest nowe przedszkole.
Blisko 1,5 mln zł dofinansowania
na ten cel Gmina Kolno pozyskała
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3 239
010,02 zł W nowym budynku będzie się mieściło przedszkole dla 50
dzieci z salą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, kuchnią i stołówką. Przedszkole będzie połączone z
istniejącym budynkiem szkoły.
gazeta gminna

wydarzenia

cześć i chwała poległym
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Obchody bitwy pod Piasutnem
Żelaznym to nieczęsty przykład
uroczystości, którą w porozumieniu
organizują stowarzyszenie i dwie
gminy z różnych powiatów. Od kilku
już lat Gmina Kolno, Gmina Zbójna,
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie oraz parafie w Łosewie i Dobrym Lesie czczą pamięć młodych
żołnierzy AK poległych w walce z
Niemcami. Uroczystości z okazji 75.
rocznicy bitwy były szczególne nie
tylko ze względu na poświęcenie
odnowionej mogiły żołnierzy, ale
też z uwagi na liczbę uczestników.
Szczegółowa relacja i galeria
zdjęć na www.gminakolno.pl

wójt gminy kolno Józef Wiśniewski i wójt gminy zbójna Elżbieta
parzych z rodzinami poległych
żołnierzy

odnowioną mogiłę Żołnierzy ak poświęcił ks. gabriel jastrzębski, proboszcz
parafii pw. nsj w Łosewie. Renowację mogiły i budowę alei zrealizowano dzięki
projektowi z unijną dotacją

wiązankę na cmentarzu w Łosewie i pod pomnikiem w piasutnie żelaznym złożył
m.in. stanisław derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego

inscenizacja bitwy z 29 czerwca 1944 roku pod piasutnem żelaznym w wykonaniu członków stowarzyszeń
gazeta gminna
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szkoły

piknik rodzinny w sp janowo
sp w janowie

Data 28 maja w kalendarzu naszej szkoły jest szczególnie ważna.
Tradycją stało się łączenie tego
dnia wyjątkowych i radosnych
uroczystości: Dnia Patrona, Dnia
Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka w
jedno Święto Rodziny. Jak co roku
zaszczyciło nas wielu gości m.in.
Proboszcz Parafii w Łosewie ks.
Gabriel Jastrzębski, Wójt Gminy
Kolno Pan Józef Bogdan Wiśniewski, Prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie Pan Krzysztof Kajko,
radni gminy Kolno, dyrektorzy instytucji kultury gminy Kolno, prezesi zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, sołtysi oraz licznie przybyli
rodzice.
W podniosłą atmosferę pierwszej części wprowadziła zebranych
Pani dyrektor przypominając, że w
br. szkolnym obchodziliśmy niezwykle ważną 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Z tego
względu szczególne miejsce w podejmowanych działaniach wychowawczych szkoły zajęła tematyka
kształtowania postaw patriotycznych i szacunku do Ojczyzny oraz
kultywowanie naszych tradycji.
Mottem tegorocznych przedsięwzięć uczyniliśmy słowa Patrona:
„Sztuką jest umierać dla ojczyzny,
ale największa sztuką jest dobrze
żyć dla niej”. Realizując to przesłanie podjęliśmy szereg działań które
przyniosły pozytywne efekty w postawach naszych wychowanków.
Piękny montaż słowno-muzyczny
poświęcony Patronowi zaprezentowali uczniowie klas V-VI przygotowani pod kierunkiem nauczyciela
religii. Kolejną część uroczystości
stanowił koncert zespołu „Il Canto”
pod przewodnictwem Państwa Anny
i Pawła Podeszwików. Świetnie
wykonane utwory muzyczne były
przeplatane zapowiedziami w humorystycznym tonie oraz wierszami
i życzeniami dla Rodziców od najmłodszych uczniów naszej szkoły.
Maluchy wręczyły także Mamom i

piknik rodzinny przy szkole w janowie odbył się dzięki środkom z fio pozyskanym przez rodziców uczniów na projekt pt. „działajmy razem”.

Tatusiom upominki własnoręcznie
wykonane pod bacznym okiem swoich Pań z klas 0-III.
Profesjonalizm naszych wykonawców ciepłymi słowami docenił
w swym przemówieniu Wójt Gminy
Kolno. Po części oficjalnej zebrani
goście oraz uczniowie udali się na
słodki poczęstunek.
Dalszy przebieg uroczystości w
formie Pikniku rodzinnego odbył się
na placu szkolnym. W tym roku inicjatorem pikniku była nieformalna
grupa rodziców, która napisała projekt do OWOP pod nazwą „Działajmy Razem”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
i po raz kolejny wspólnie społeczność lokalna i szkolna mogła razem
świętować.
Dzieci miały ogromną radość z
harców na dmuchanych zabawkach,
które w tym roku były bardzo atrakcyjne. Animator prowadził konkursy,
zachęcał także do udziału rodziców
którzy bawili się równie dobrze jak
dzieci. Jak to na pikniku nie zabrakło grillowanej kiełbaski, słodyczy,
lodów i innych przysmaków. Mamy
upiekły pyszne obwarzanki, które
stały się regionalnym produktem na

naszych spotkaniach.
Mając na uwadze zbliżającą
się 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej, chcieliśmy przypomnieć
społeczności o ważnym wydarzeniu
które miało miejsce w Janowie we
wrześniu 1939 roku. Przedstawiliśmy historię rozczłonkowania 110
Pułku zapasowego Ułanów w formie tablicy informacyjnej.
Dodatkową atrakcją, która bardzo
zaciekawiła uczestników pikniku,
był pokaz udzielania pierwszej pomocy dziecku, które straciło przytomność, w wykonaniu wolontariuszy z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”.
Dzień przebiegł w miłej rodzinnej
atmosferze wypełnionej radością i
zabawą.
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wydarzenia

zawody sportowo - pożarnicze
w zaskrodziu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Drużyny ze wszystkich gminnych
jednostek OSP typu S stawiły się
do udziału w gminnych zawodach
sportowo - pożarniczych, które odbyły się 30 czerwca w Zaskrodziu.
Rywalizacja była zacięta, ale obowiązywała zasada Fair play. W
zawodach rywalizowały drużyny
męskie, kobiece i młodzieżowe.
– Jestem bardzo zadowolony zarówno z frekwencji jak i postawy
naszych strażaków ochotników.
Cieszy szczególnie udział aż pięciu drużyn młodzieżowych - mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dziękuję wszystkim za udział
i panu Antoniemu Lewandowskiemu, komendantowi M-G ZOSP w
Kolnie za profesjonalną organizację zawodów. List do uczestników
zawodów wystosował Jarosław
Zieliński, wiceminister MSWiA.
Zawody rozegrały się w konkurencjach: ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami. Komisję sędziowską na wniosek
Wójta Gminy Kolno powołał Komendant Powiatowy PSP w Kolnie.
Sędzią głównym zawodów był st.
kpt. Arkadiusz Obrycki.
W zawodach uczestniczyło 8 drużyn męskich. Najlepszy wynik uzy-

w gminnych zawodach rywalizowało m.in. pięć młodzieżowych drużyn pożarniczych z naszych osp

skała OSP Zabiele, II miejsce zajęła drużyna OSP Czerwone, a III
miejsce OSP Borkowo.
Z dwóch drużyn kobiecych najlepszą okazała się drużyna OSP Kumelsk wyprzedzając OSP Zabiele
zarówno w ćwiczeniach bojowych,
jak i w sztafecie pożarniczej.
Do rywalizacji w kategorii Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze stanęło aż pięć reprezentacji. Klasyfikacja generalna przedstawia się
następująco: I miejsce OSP Lachowo, II miejsce OSP Zabiele, III
miejsce OSP Kumelsk, IV miejsce
OSP Borkowo i V miejsce OSP
Czerwone.
Trzy najlepsze drużyny w każdej
kategorii otrzymały puchary, nie

zabrakło też nagród indywidualnych
dla drużyn młodzieżowych i kobiecych oraz nagród sprzętowych dla
drużyn męskich. Nagrody i puchary ufundowane zostały przez Wójta
Gminy Kolno.
Jak podkreślał sędzia główny zawodów odbyły się one zgodnie z
regulaminem i przebiegały w miłej i
przyjaznej atmosferze.
Organizatorzy zawodów dziękują za wsparcie strażakom z Komendy Powiatowej PSP w Kolnie
– sędziom zawodów, oraz rolnikom:
panu Andrzejowi Sadowskiemu za
użyczenie łąki, na której rozgrywane były konkurencje oraz panu
Mariuszowi Kozłowskiemu za użyczenie prądu.

pamiątkowe zdjęcie uczestników gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w zaskrodziu
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ciekawostki

Nowy ołtarz w Borkowie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pan Roman Darmetko z Borkowa od dawna miał plan, by na
Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa stworzyć nowy
ołtarz. Pomysł zimą przedyskutował księdzem Krzysztofem Wróblewskim proboszczem
Parafii
pw. Świętej Trójcy w Borkowie. W
jego realizację zaangażowała się
rodzina i w tegoroczne Boże Ciało
procesja z Najświętszym Sakramentem zatrzymała się już przy
niezwykłym kamiennym ołtarzu,
który powstał z potrzeby serca.
Dotychczas rodzina państwa Darmetko ołtarz na Boże Ciało przygotowywała przy starym drewnianym
domu. Kiedy został rozebrany powstała przestrzeń do zrealizowania
pomysłu o zupełnie nowym ołtarzu.
- Kiedy proboszcz chodził po kolędzie, opowiedziałem, że mam na
polu taki kamień, z którego chciałbym zrobić ołtarz, obraliśmy odpowiednie miejsce na jego ustawienie

w boże ciało Ks. Krzysztof Wróblewski, proboszcz parafii w Borkowie poświęcił
ołtarz zaplanowany przez pana romana darmetko

i tak się zaczęło – opowiada Roman
Darmetko.
Po obróbce głaz odsłonił nietypową przestrzeń do umieszczenia
tablicy. Nieregularny jej kształt
robi wrażenie. Na tablicy jest napis
Jezu Ufam Tobie, cytat „Szczęśliwy
człowiek, który zaufał Bogu” oraz
napis Brokowo 2019 r. Janina i Roman Darmetko. Do kamienia przymocowany jest krzyż. W Boże Ciało
ołtarz uroczyście wyświęcił ks. pro-

boszcz Krzysztof Wróblewski.
Całość prac przy ołtarzu wykonana została w zasadzie własnymi siłami. Dzięki wsparciu bliskich plan
udało się zrealizować na czas dzięki
czemu wierni z parafii w Borkowie
nie tylko w tym roku, ale już co
roku w Boże Ciało będą modlić się
przy przepięknym ołtarzu znajdującym się na posesji państwa Darmetko przy drodze gminnej Borkowo – Zaskrodzie.

każdy może pomóc
Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Szkole Podstawowej
w Zabielu zorganizował kiermasz
ozdób wielkanocnych. Do przygo-

kiermasz ozdób świątecznych w sp
w zabielu

towania akcji zgłosiło się bardzo
wielu wolontariuszy. Uczniowie
samodzielnie wykonywali pisanki,
stroiki, palmy wielkanocne. Zebrane z kiermaszu fundusze zostały
przekazane na konto Hospicjum im.
Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Akcja charytatywna
była odpowiedzią na prośbę Wójta
Gminy Kolno Bogdana Józefa Wiśniewskiego.
Wolontariuszom, uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu
tak szczytnego przedsięwzięcia.
Szkolny Klub Wolontariusz
przy Szkole Podstawowej w Zabielu

Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno dziękuje
każdej gminnej szkole, która odpowiedziała na apel,
by wspomóc Hospicjum im.
Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Wilnie.
Każdy może wesprzeć jedyną tego typu placówkę
na Litwie. Wystarczy wejść
na stronę www.hospisas.
lt/?lang=pl gdzie umieszczone są wszelkie informacje na ten temat.
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noc świętojańska w Koźle
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Tegoroczna Noc Świętojańska w
Koźle połączona była z oficjalnym
oddaniem do użytku Otwartej Strefy Aktywności, która powstała nad
rzeką. - Zachęcam wszystkich do
korzystania z tego nowego miejsca
rekreacji i wypoczynku – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– Dzięki pieniądzom z rządowego
projektu mamy tu atrakcyjny plac
zabaw dla najmłodszych i siłownię na wolnym powietrzu dla starszych.
Obchody Nocy Świętojańskiej rozpoczęły się właśnie symbolicznym
przecięciem wstęgi przed placem
zabaw dla dzieci, którego dokonali
wójt Józef Wiśniewski, Anastazy Jan
Kalinowski, przewodniczący Rady
Gminy Kolno oraz mieszkańcy Kozła. W części artystycznej na scenie
zaprezentowały się nasze utalentowane zespoły dziecięce i młodzieżowe oraz soliści. Talentem wokalnym zachwyciły m.in. Kamila Wyka,
Wiktoria Kamińska oraz członkowie
zespołu Me&TBD i IlCanto. Nie zabrakło muzyki z popularnego nurtu
disco polo. Na scenie w Koźle zaśpiewały zespoły Roxter i Alibi oraz

w trakcie nocy świętojańskiej w Koźle na scenie zaprezentowały się m.in. dziecięce zespoły z gminy kolno

Ego. Tradycyjnymi punktami święta
nad Pisą był konkurs na wianek i
szukanie kwiatu paproci. Konkurs
na wianek odbył się w dwóch kategoriach dla dorosłych i dla dzieci.
Nagrody dla dorosłych ufundował
Wójt Gminy Kolno, a dla dzieci pan
Alfred Święczkowski. Impreza zakończyła się obrzędem nocy świętojańskiej, puszczaniem wianków
na Pisie i spektakularnym pokazem
tańca z ogniem.
Uczestnicy Nocy Świętojańskiej w Koźle mogli skorzystać z
dodatkowych atrakcji w tym m.in.
skosztować pysznych potraw przy-

gotowanych przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Bialikach.
O bezpieczeństwo w trakcie Nocy
Świętojańskiej dbali m.in. strażacy
z OSP w Czerwonem i Kolneńska
Grupa Pierwszej Pomocy
Centrum Kultury Gminy Kolno
organizator Nocy Świętojańskiej w
Koźle dziękuje wszystkim sponsorom i podmiotom za wsparcie i już
dziś zaprasza na kolejną edycje imprezy nad Pisą.
Filmową relację z wydarzenia
przygotowaną przez Telewizję Narew można zobaczyć na stronie internetowej www.gminakolno.pl

przecięcie wstęgi to symboliczny znak oddania do użytku otwartej strefy aktywności , która nad pisą w koźle powstała
dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez gminę kolno z rządowego programu
gazeta gminna
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dzień rodziny w zabielu
centrum kultury gminy kolno
w koźle

Dyrektor CKGK w Koźle - Iza
Murawska powitaniem wszystkich
przybyłych rozpoczęła coroczne
obchody Dnia Rodziny w Zabielu.
Koło Gospodyń Wiejskich w Zabielu przygotowało bardzo smaczny, słodki poczęstunek. Kiełbaskę z
rusztu oraz ogórek małosolny serwowali druhowie strażacy.
Dzień rodziny został zorganizowany ze składek organizatorów tj.
sołtysów, radnych oraz członków
rady sołeckiej, a także druhów strażaków.
Inicjatywę „Dnia rodziny” wsparł
Zastępca Dyrektora Podlaskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR Marcin Sekściński oraz finansowo
firma „AimControllers Maciej Góralczyk” z Zabiela.
Były życzenia z okazji Dnia Ojca,
a także lody ufundowane przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.

dzień rodziny w zabielu to impreza z tradycjami organizowana w tej miejscowości już od kilku lat

Nagrody w poszczególnych konkurencjach ufundował Wójt Gminy
Kolno. Blok sportowo-rekreacyjny
poprowadzili instruktorzy Centrum

Kultury Gminy Kolno oraz druhowie strażacy.
Galeria zdjęć na stronie internetowej www.gminakolno.pl

wizyta studyjna za granicą
Na zaproszenie Instytutu Książki w Krakowie jako przedstawiciel
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem, w terminie od 3 do 7

czerwca, uczestniczyłam w wyjeździe studyjnym do bibliotek niemieckich i austriackich. Seminarium
„Biblioteka Nowa” skierowane było

uczestnicy wyjazdu zwiedzali biblioteki w austrii i w niemczech

do bibliotek publicznych z całej Polski aplikujących do programu Infrastruktura Bibliotek. Województwo
podlaskie reprezentowało trzech
dyrektorów. Celem seminarium
było odbycie wizyty studyjnej w
najbardziej interesujących architektonicznie obiektach bibliotecznych
oraz w bibliotekach, które realizują
ciekawe programy czytelnicze. Na
trasie wycieczki zwiedzaliśmy kolejno Bibliotekę i Centrum Nauczania
wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu zaprojektowaną przez
słynną pracownię Zahy Hadid, architektki wyróżniającej się ekspresyjną twórczością. Bryła obiektu w
Wiedniu została uformowana przez
poziome i skośne linie i stanowi jeden z siedmiu budynków kampusu
uniwersyteckiego.
Teresa Skrodzka, dyrektor GBP
pełna relacja na www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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jubileusz zespołu zabielanki
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

13 czerwca Zespół Zabielanki obchodził jubileusz 10 – lecia
istnienia. Z tej okazji w świetlicy
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Zabielu odbyła się uroczystość w
trakcie której nie zabrakło życzeń,
no i śpiewu.
Na początek z uroczym występem na scenie zaprezentowały
się przedszkolaki z Zabiela. Ujęły
zgromadzonych śpiewem, recytacją
i tańcem. Następnie głos zabrał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który obecnym i byłym
członkiniom zespołu dziękował za
promowanie gminy Kolno.
- Dziękujemy Wam za wszystkie
występy i prosimy o więcej – mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Niech to wspólne śpiewanie
daje radość i dobre emocje Wam i
słuchaczom.
Z okazji jubileuszu Zabielanki
otrzymały z rąk Wójta Gminy Kolno
pamiątkowy grawerton, róże oraz
czek na stroje i buty w ramach projektu CKGK „Etnogmina- renowacja
i zakup kostiumów zespołów Gminy
Kolno” dofinansowany z programu z

z życzeniami i prezentami na jubileusz zespołu zabielanki przybyli m.in. przedstawiciele klubu seniora w janowie

EtnoPolska 2019 oraz tort.
Życzenia i własnoręcznie wykonane kwiaty i stroiki Zabielanki
otrzymały od Klubu Seniora w Janowie. Zespół Ludowy Czerwieniacy
podarował paniom bukiet kwiatów i
wyśpiewane gromkie sto lat. Sołtys Zabiela pan Stanisław Rogiński podarował Zabielankom obraz z
członkiniami zespołu obiecując, że
po jubileuszu powstanie kolejny, już
z pełnym składem.
Panie z zespołu Zabielanki dziękując wszystkim za życzenia zaśpiewały zgromadzonym kilka piosenek.
Warto podkreślić, że Zabielanki to

jeden z pierwszych zespołów śpiewaczych, które powstały w Gminie
Kolno. Panie śpiewają bez akompaniamentu. W repertuarze mają nie
tylko pieśni żałobne, kościelne, ale
też szereg innych, w tym autorskie
np. piosenka o Zabielu.
Jubileusz zorganizowało Centrum
Kultury Gminy Kolno przy współpracy ze Szkołą Podstawową w
Zabielu (część artystyczna w wykonaniu przedszkolaków) i Kołem Gospodyń Wiejskich w Zabielu z panią
Bogusławą Sekścińską, radną gminy Kolno na czele (przygotowanie
słodkiego poczęstunku).

zespół zabielanki to jeden z pierwszych zespołów śpiewaczych, który powstał w gminie kolno
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szkoły

zakończenie roku szkolnego
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Tegoroczne zakończenie roku
szkolnego było szczególne dla
uczniów i nauczycieli Gimnazjum w
Zabielu i w Lachowie. Z uwagi na
wprowadzoną reformę oświaty szkoły te właśnie przestają istnieć. W
obu placówkach w tej historycznej,
bo ostatniej po dwudziestu latach
funkcjonowania szkół uroczystości
uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno składając
podziękowania nauczycielom i dyrekcji, życzenia powodzenia na dalszych szczeblach edukacji uczniom,
a wszystkim udanych wakacji. W
nowym roku szkolnym Gmina Kolno
będzie organem prowadzącym dla
siedmiu szkół podstawowych.
– Reformę oświaty wdrażaliśmy
tak, by dziś, kiedy gimnazja znikają
z mapy edukacyjnej naszej gminy,
nauczyciele w nich pracujący nie
stracili pracy, i to się udało – podkreśla wójt Józef Wiśniewski.

zakończenie roku szkolnego w gimnazjum i sp w zabielu - fot. u góry
i w szkole podstawowej w czerwonem - fot. poniżej

żeglarskie klimaty z lachowa

na zdjęciu od lewej: kamila wyka, kasia kosk, wiktoria kamińska

11.06.2019r. w Międzyszkolnym Powiatowym Ośrodku Sportu w Piszu odbył się XII Otwarty Konkurs Piosenki
Żeglarskiej „Żeglujemy i śpiewamy nad
Pisą”. W pięknej scenerii portu i jachtów szkoleniowych, zaprezentowali się
miłośnicy piosenki żeglarskiej. Lachowo reprezentowały: Kasia Kosk, Wiktoria Kamińska SP Lachowo i Kamila
Wyka Gimnazjum Lachowo. W ocenie
jury poziom konkursu był wysoki. Kasia
piosenką „Gdzie ta keja” wyśpiewała
pierwsze miejsce w kat. szkół podstawowych. Kamila piosenką „To my, Korsarze” również wyśpiewała pierwsze
miejsce w kat. szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Wiktoria otrzymała specjalną nagrodę za ogólny wyraz
artystyczny swojej interpretacji utworu
„Marco Polo”. Gratulujemy dziewczynom sukcesu i życzymy pomyślnych
wiatrów na przyszłość – ahoj ! nauczyciel muzyki: L.eszek Pogorzelski
gazeta gminna
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Pełna wrażeń wizyta w toruniu
gbp w czerwonem

Grupa aktywnych czytelników
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem wyruszyła 15 czerwca
na 2-dniową wycieczkę do Torunia
– miasta będącego prawdziwą perełką, pełną fascynujących miejsc
i atrakcji.
Po dotarciu na miejsce wzięliśmy udział w spotkaniu autorskim
z Markiem Bieńczykiem w Centrum
Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w
Toruniu, zorganizowanym w ramach
25 Toruńskiego Festiwalu Książki. Chętni obejrzeli także wystawę
nowoczesnych prac wewnątrz budynku i na dachu CSW. Następnie
zwiedzaliśmy nadwiślańskie miasto
z przewodnikami Kamilą i Maxem,
którzy w ciekawy sposób opowiadali i pokazali nam najważniejsze
miejsca. Zwiedzając średniowieczne
mury obronne, Krzywą Wieżę, Rynek Staromiejski, Katedrę NMP,
„Ośli pręgierz” czy pomnik flisaka
otoczonego przez osiem żab dało
się odczuć wyjątkowy klimat miasta i magię legend toruńskich. Pełni pozytywnych wrażeń i odrobinę
zmęczeni udaliśmy się do bazy noclegowej urządzonej na wzór żołnierskich koszar – Twierdzy Fort IV
Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od śniadania w XIX – wiecz-

wycieczka do torunia zorganizowana była w ramach projektu pt. „spotkania z
kulturą i sztuką”

nym forcie pruskim, by następnie
udać się do centrum Torunia, gdzie
każdy mógł pospacerować brzegiem
malowniczej rzeki Wisły, uliczkami
Starego Miasta, kupić pamiątki i
oczywiście toruńskie pierniki. Kolejnym punktem pobytu w Toruniu
był „Salon Poezji” w Teatrze im.
Wiliama Horzycy, którego motywem
przewodnim były wiersze o mieście.
Wszyscy z zapartym tchem wysłuchaliśmy utworów znanych pisarzy
takich jak Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz w
interpretacji Eryka Lubosa i aktorów z Teatru Horzycy.
Niesamowitym przeżyciem i zu-

zwiedzanie torunia było jedną z atrakcji wycieczki zorganizowanej przez gbp
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pełnie nowym doświadczeniem było
uczestnictwo w spektaklu improwizowanym „Legendy nowego miasta”
w wykonaniu Grupy Teraz w Piernikowym Miasteczku. Wydarzenie
było jak wulkan, gdyż zarówno aktorzy jak i widzowie nie wiedzieli
co się wydarzy na scenie. Śmiało
można stwierdzić, że piękno spektakli improwizowanych tkwi w tym,
że są one nieprzewidywalne.
Zwieńczeniem wyjazdu była sztuka teatralna „Siostry Perry” w wykonaniu aktorów z Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru
Muzycznego w Toruniu. Doskonała
gra aktorska, świetna oprawa muzyczna musicalu urzekły każdego z
nas, a wzruszająca historia dwóch
żydowskich sióstr Pegelman, które
wiedzione marzeniami o lepszym
życiu udały się do Nowego Jorku
skradła nasze serca.
Wyjazd dostarczył wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i bardzo się podobał, dlatego też wielu
uczestników wyraziło chęć uczestnictwa w kolejnym, który będzie organizowany jesienią do Warszawy.
Wycieczka do Torunia odbyła się w
ramach realizacji projektu „Spotkania z kulturą i sztuką”, dzięki pozyskanej przez bibliotekę dotacji z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Programu Kultura
Dostępna.
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Podsumowanie projektu
gbp w czerwonem

13 czerwca w sali konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem odbyło się podsumowanie projektu „Z legendą przez
Polskę” realizowanego przez bibliotekę w partnerstwie z Urzędem
Gminy Kolno, szkołami podstawowymi z terenu gminy Kolno oraz ze
stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem KaFCuki i Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja”. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki przeprowadziliśmy zadania, których celem było
upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne,
oświatowe i kulturalne.
Podsumowanie przedsięwzięcia
to doskonała okazja, by jeszcze raz
wspomnieć o zrealizowanych działaniach projektowych. Otóż zorganizowano głośne czytanie legend,
lekcje biblioteczne, warsztaty plastyczne. Odbyło się także spotkanie autorskie z Katarzyną Drogą.
Spotkanie pt. „Rodzinne legendy
naszych przodków” adresowane
było do osób dorosłych. Kolejnym
działaniem było przeprowadzenie
gry terenowej ,,Z legendą przez
Polskę”, w której uczestnikami byli
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie.
Ważnym działaniem projektowym
były warsztaty teatralne, które prowadził instruktor Centrum Kultury
Gminy Kolno. To pod jego okiem
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przygotowywała sztukę teatralną pt. „Legenda
o Smoku Wawelskim” według Czesława Janczarskiego. Podczas uroczystości podsumowania projektu
mieliśmy okazję obejrzeć premierę
spektaklu. Inscenizacja była bardzo
dobrze przygotowana, dlatego też
młodzi aktorzy otrzymali gromkie
brawa.
W trakcie świętowania podsumo-

legedna o smoku wawelskim w wykonaniu uczniów z sp janowo była atrakcją
spotkania podsumowującego projekt

wano Konkurs Plastyczny „Legendarny Kraków i Wieliczka”, który
został ogłoszony w ramach projektu ministerialnego. Na konkurs
wpłynęło 15 prac plastycznych w
formie przestrzennej ze szkół podstawowych w Czerwonem, Lachowie
i Wykowie. Decyzją komisji konkursowej nagrodzeni zostali:
- w kategorii uczniowie klas V-VI
I miejsce – Klaudia Włodkowska
– SP w Lachowie, kl. VI, nauczyciel
przygotowujący: Bogumiła Mikucka
II miejsce – Krzysztof Gardocki –
SP w Lachowie, kl. VI, nauczyciel
przygotowujący: Bogumiła Mikucka
II miejsce – Julia Wyka – SP w
Lachowie, kl. Va, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
III miejsce – Aleksandra Niedźwiecka –SP w Lachowie, kl. Vb, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła
Mikucka
III miejsce – Dawid Zabłocki – SP
w Lachowie, kl. Vb, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
Wyróżnienie:
- Magdalena Wasiulewska– SP w
Lachowie, kl. Va, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
- Jakub Wasiulewski – SP w Lachowie, kl. VI, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka

- w kategorii uczniowie klas VIIVIII i gimnazjum
I miejsce – Krzysztof Sarnacki –
SP w Lachowie, kl. VII, nauczyciel
przygotowujący: Bogumiła Mikucka
II miejsce – Jakub Zejer – SP w
Lachowie, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
III miejsce – Aleksandra Karwowska –SP w Wykowie, kl. VII
Wyróżnienie:
- Przemysław Kozioł – SP w
Czerwonem, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Jacek Bagiński
- Radosław Grużewski – SP w
Lachowie, kl. VII, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Nie zabrakło podziękowań
dla nauczycieli przygotowujących
uczniów do konkursu. Dodatkową
nagrodą dla najbardziej aktywnych
uczestników projektu, jak i zwycięzców konkursu plastycznego będzie
dwudniowa wycieczka szlakiem legend polskich do Krakowa i Wieliczki.
Wszystkim którzy wzięli udział w
działaniach projektowych oraz okazali nam pomoc i życzliwość podczas realizacji projektu, serdecznie
dziękujemy. Galeria zdjęć na fb biblioteki: GBPczerwone
gazeta gminna

szkoły

deszczowa wycieczka
ewa irena romatowska
nauczyciel

W dniach 28-31 maja br. uczniowie z SP Wykowo i SP Zaskrodzie wybrali się na wycieczkę na
południe Polski.
W Polowie drogi zobaczyliśmy
jeden z najstarszych dębów w Polsce – dąb Bartek ma około 650 lat.
Długa trasa upływała bardzo szybko, uczniowie z obu szkół stanowili
dobraną, zorganizowaną grupę.
Nie było problemu z pobudką,
z jedzeniem, czy godziną zbiórki.
Niestety pogoda spłatała nam figla
i prawie cały czas padało. A my na
przekór, wspięliśmy się do Morskiego Oka, gdzie było tylko 8°C, ale
gorąca herbata i przekąska w schronisku dały siłę, aby wrócić do autokaru. Deszcz nie przeszkodził nam
aby zobaczyć skocznie narciarskie i
pospacerować po Krupówkach.
Trzeci dzień był dla uczniów najważniejszy, ponieważ pojechaliśmy do „Energylandii” w Zatorze.
Uczestnicy mieli przez siedem godzin Rodzinny Park Rozrywki do
swojej dyspozycji. Niektórzy na początku mówili, że to za długo, jednak kiedy nadszedł czas wyjścia,
okazało się, że jeszcze nie zdążyli

deszczowa pogoda nie pokrzyżowała planów uczestnikom szkolnej wycieczki

skorzystać ze wszystkich atrakcji.
Czwarty dzień, to zwiedzanie
Krakowa. Jest to niezwykłe miasto,
które za każdym razem odkrywa się
na nowo. Mieliśmy wspaniałą Panią Przewodnik, która oprowadzając
nas po Wawelu, Katedrze , Kościele
Mariackim i wielu charakterystycznych miejscach tak potrafiła zainteresować nas ciekawostkami, humorem, że wszyscy uważnie słuchali.

słoneczna pogoda ostatniego dnia wycieczki

gazeta gminna

Przy rozstaniu było nam bardzo
miło , ponieważ Pani Przewodnik
powiedziała , że dawno nie miała
tak zdyscyplinowanej i zainteresowanej grupy.
Wracając do domu skorzystaliśmy
z bliskości Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Odwiedziliśmy Zamek
na Pieskowej Skale, Kapliczkę na
wodzie i staraliśmy się podeprzeć
Maczugę Herkulesa.
Kraków i cały ostatni dzień odpłacił się za naszą wytrzymałość
piękną słoneczną pogodą. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do
domu.
Wycieczka została sfinansowana przez rodziców, przez pomysłowość uczniów, ponieważ przez cały
rok szkolny raz w tygodniu piekły i
sprzedawały ciasto oraz dofinansowaniu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019, za co bardzo serdecznie dziękują wszyscy
uczestnicy wycieczki.
Dzięki opiece P. Anny Fiertek, P.
Piotra Paliwody i P. Ewy Romatowskiej wycieczka przebiegła bezpiecznie.
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Rowerowa gra terenowa
w borkowie
materiał organizatora

Po raz pierwszy w Borkowie
odbyła się rowerowa gra terenowa. Organizatorem imprezy była
Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Koło Gospodyń Wiejskich i Biblioteka Publiczna w Borkowie.
W remizie OSP w Borkowie 2
czerwca stawiło się ponad 70 osób,
spośród których na trasę gry wyjechało 7 nowo utworzonych drużyn.
Każda grupa otrzymała identyfikator oraz teczkę, w której była mapa,
długopis, karta i regulamin gry, po
czym w teren wyruszył zjawiskowo wyglądający peleton. Pierwszą
bazą była siłownia zewnętrzna, a
na niej ćwiczenia fizyczne.
Kolejne obiekty na trasie kryły w
sobie zadanie, pytanie lub quiz do
rozwiązania. Niektóre zadania były
ukryte, inne zaś otrzymać można
było od agentów (wolontariuszy)
ustawionych w poszczególnych
punktach gry. Nie zabrakło też zadań sprawnościowych w gospodarstwach rolnych - typu wrzucanie
ziemniaków do koszyka, czy picie
mleka na czas.
Po przejechaniu trasy wiodącej
przez borkowskie kolonie na mecie na rowerzystów czekał przygotowany grill, bigos, napoje, lody i

janusz wielbut, prezes osp borkowo wręczał pamiątkowe medale uczestnikom
rowerowej gry terenowej

słodkie przekąski. Przyjacielska
rywalizacja drużyn zakończyła się
wyłonieniem zwycięzców. Najwięcej
punktów zdobyła grupa młodzieży w
składzie: Mikołaj Murawski, Natalia Papież, Jakub Terepka, Paulina
Truszkowska, Damian Truszkowski,
Wojciech Wieczorek. Zwycięskie
zespoły oraz wszystkie dzieci, które
pokonały trasę gry otrzymały z rąk
Janusza Wielbuta - prezesa OSP w
Borkowie pamiątkowe medale.
Wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku, sponsorom i partnerom zadania serdecznie dziękujemy. Rowerowa gra terenowa
została zorganizowana dzięki środ-

kom finansowym udzielonym OSP
w Borkowie przez Gminę Kolno w
ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2019 rok”.
Dziękujemy również Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie za wsparcie
finansowe imprezy, wolontariuszom
oraz Komendzie Powiatowej Policji
w Kolnie za pomoc w zapewnieniu
bezpieczeństwa podczas gry.
Ku naszemu zadowoleniu podczas
pikniku w remizie OSP w Borkowie
uczestnicy gry wyznaczyli już trasę na następny rok. Do zobaczenia
więc za rok na kolejnej rowerowej
grze terenowej!

uczestnicy rowerowej gry terenowej przed remizą osp w borkowie
gazeta gminna
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Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej
o puchar wójta gminy kolno
andrzej ałajko
prezes gz lzs w kolnie

2 czerwca GZ LZS zorganizowało pierwsze w tym roku zawody, a
był to Turniej Mini Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Kolno. Zawody odbyły się na boisku w Lachowie.
Do udziału w Turnieju zgłosiło się
dziewięć zespołów z gminy Kolno:
Lachowo, Kozioł, Janowo, Borkowo,
Górszczyzna, Czerwone, Gromadzyn
Wykno, Zabiele - Zakaleń, Lachowo Młodzież. W wyniku losowania
utworzone zostały grupy:
I Grupa
Zabiele – Zakaleń
Borkowo
Janowo
II Grupa
Kozioł
Górszczyzna
Lachowo Młodzież
III Grupa
Lachowo
Czerwone
Gromadzyn Wykno
Po bardzo pasjonujących spotkaniach w grupach do półfinałów
weszły zespoły z pierwszych miejsc
z najlepszym bilansem bramek: z
pierwszej grupy – Borkowo, z drugiej grupy – Kozioł, z trzeciej grupy

i miejsce w turnieju zajęła drużyna zabiele - zakaleń

Lachowo i jako czwarty zespół –
Zabiele – Zakaleń.
Półfinały to:
Borkowo – Kozioł z wynikiem
1:1, karne 3:1
Lachowo – Zabiele – Zakaleń 0:1
O trzecie miejsce zagrały zespoły:
Lachowo – Kozioł 1:1, karne 3:1
Mecz o pierwsze miejsce rozegrali: Borkowo i Zabiele – Zakaleń z
wynikiem 1: 3
Klasyfikacja ostateczna Turnieju:
I miejsce – Zabiele – Zakaleń

II miejsce – Borkowo
III miejsce - Lachowo
IV miejsce- Kozioł
Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej
otworzył Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno, który wręczył
nowe stroje zespołowi z Lachowa.
Organizacja Turnieju to jeden z
elementów realizacji zadania pt.
„Turnieje piłki nożnej i siatkowej”
na które GZ LZS w Kolnie otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy
Kolno w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych
Gminy Kolno w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
na 2019 r.

wszystkie drużyny oraz józef bogdan wiśniewski, wójt gminy kolno przed rozpoczęciem turnieju
gazeta gminna
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