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egzemplarz bezpłatny

trwa realizacja
gminnych inwestycji

w numerze

wydarzenia

mamy dotacje na dwa
zadania

str. 4

Ponad 8,7 mln zł dofinansowania
na dwa zadania pozyskała Gmina
Kolno w II edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.
– Cieszę się, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji tego programu zdobyliśmy pieniądze na nasze zadania – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

drogi gminne
w przebudowie

str. 7

Trwają prace nad przebudową
drogi gminnej w Truszkach Zalesiu
oraz w Glinkach. – Na obie inwestycje pozyskaliśmy pieniądze z rządowych programów – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

strażackie ćwiczenia
„pszok 2022”

str. 14

Strażacy ochotnicy z 8 jednostek
OSP z gminy Kolno, OSP Kolno, Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej w Kolnie oraz Kolneńskiej Grupy
Pierwszej Pomocy ćwiczyli dziś (14 maja) różne scenariusze wydarzeń, by
sprawdzić sprzęt i doskonalić swoje umiejętności.
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8 maja w Kościele Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie odbył się
coroczny odpust na Św. Floriana. Msza odprawiania była w intencji
strażaków i mieszkańców parafii. W uroczystej mszy uczestniczyli
strażacy ochotnicy z OSP Czerwone i OSP Kolno.
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miliony na inwestycje
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Zarówno w pierwszej, jak i w
drugiej edycji Programu Inwestycji
Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina
Kolno pozyskała wielomilionowe
dofinansowanie na nasze inwestycje. To wsparcie umożliwia nam, i
innym samorządom, realizowanie
naprawdę ważnych i kosztownych,
ale niezbędnych zadań, których wykonanie bez wsparcia na takim poziomie nie byłoby możliwe.
W pierwszej edycji pozyskaliśmy
ponad 8 mln zł na zadanie dotyczące przebudowy i rozbudowy dróg na
terenie Gminy Kolno. Dofinansowanie pozyskane w 2021 r. w bieżącym roku już pozwala nam szukać
wykonawcy i realizować zaplanowane inwestycje drogowe: przebu-

dowa dróg gminnych: Obiedzino
– Rydzewo, Zabiele – Czerwone
oraz we wsiach Janowo i Kossaki.
To będzie mocne uzupełnienie tych
wszystkich inwestycji na drogach
gminnych, które zrealizowaliśmy
ostatnio dzięki wsparciu pozyskanemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Funduszu Dróg
Samorządowych).
W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład
złożyliśmy wnioski o dofinansowanie dwóch inwestycji. Na oba otrzymamy ponad 8,7 mln zł dofinansowania! Dzięki temu kilka budynków
szkół podstawowych w naszej gminie przejdzie proces termomodernizacji. Druga inwestycja dotyczy
wymiany lamp na energooszczędne i budowy nowych linii ulicznego oświetlenia. Obie mają na celu
zmniejszenie opłat za energię elek-

tryczną (oświetlenie) i za energię
służącą do ogrzewania szkolnych
budynków. (szczegóły na str. 4)
Warto dodać, że w tym rozdaniu
Powiat Kolneński otrzymał 5 mln zł
dotacji na przebudowę i rozbudowę
drogi powiatowej Żebry-OkurowoBrzózki, więc będzie to kolejna inwestycja w ramach Polskiego Ładu
na terenie naszej gminy.
Zarówno po pierwszej, jak i po
drugiej edycji Programu w Kolnie
odbyły się konferencje prasowe.
Ostatnia miała miejsce 1 czerwca i
uczestniczyli w niej samorządowcy
z powiatu kolneńskiego oraz m.in.
Bohdan Paszkowski Wojewoda
Podlaski, Marek Komorowski Senator RP, Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
oraz Posłowie na Sejm RP Dariusz
Piontkowski i Kazimierz Gwiazdowski, co potwierdza, że współpraca
daje naprawdę dobre efekty.

wójt ze srebrnym krzyżem zasługi

Józef Bogdan wiśniewski wójt gminy kolno został odznaczony przez pana
andrzeja dudę prezydenta RP srebrnym krzyżem zasługi
fot. kprp
gazeta gminna

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno został odznaczony
Srebrnym Krzyżem Zasługi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Wręczenie
odznaczeń zasłużonym samorządowcom odbyło się w trakcie uroczystości z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego w Belwederze.
- Praca w samorządzie to praca zespołowa dlatego serdecznie
dziękuję moim współpracownikom,
Radnym i Sołtysom z Gminy Kolno, Kolegom i Koleżankom samorządowcom miast, gmin, powiatu i
województwa, Posłom i Senatorom
RP oraz wszystkim tym, z którymi miałem przyjemność działać na
rzecz Gminy Kolno za wspólną pracę, której zwieńczeniem jest to zaszczytne odznaczenie - mówi wójt
Józef Bogdan Wiśniewski.
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mamy dotacje na dwa zadania!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 8,7 mln zł dofinansowania
na dwa zadania pozyskała Gmina
Kolno w II edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach
Rządowego Funduszu Polski Ład.
– Cieszę się, że zarówno w pierwszej, jak i w drugiej edycji tego
programu zdobyliśmy pieniądze na
nasze zadania – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. –
Tym razem to środki na inwestycje
szczególnie istotne w czasach drożejącego opału i prądu.
Gmina Kolno otrzyma 6 570
000,00 zł na termomodernizację budynków szkół podstawowych w Janowie, Wykowie, Lachowie, Zabielu
i Borkowie. Natomiast na wymianę opraw oświetlenia ulicznego na
energooszczędne i na budowę nowych linii Gmina Kolno pozyskała
2 160 000,00 zł.
Konferencja dotycząca przyznania
środków w ramach tej edycji Programu odbyła się w Kolnie 1 czerwca.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz różnego szczebla (więcej
na str. 3 Gazety Gminnej)

Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski zabiera głos na wspólnej konferencji w
sprawie przyznanych dotacji w ramach polskiego ładu
fot. arch. PUW

podsumowanie kadencji

Na zdj. od lewej Wójt józef Wiśniewski, Prezes andrzej koc, waldemar pawlak
Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, antoni lewandowski i kamil jarzyło

26 maja w Kuczynie odbył się
V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Podlaskiego
na którym nie zabrakło przedstawicieli M-G ZOSP RP w Kolnie. W
programie było m.in. podsumowanie
pięcioletniej kadencji oddziału wojewódzkiego ZOSP oraz wybór nowych władz. Prezesem ponownie został dh Andrzej Koc. Do Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Białymstoku wybrany został Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno, a członkiem zarządu został Kamil Jarzyło Komendant - M-G ZOSP RP w Kolnie.
gazeta gminna
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Rusza duży projekt drogowy
w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na realizację zadania pt.
„Przebudowa i rozbudowa dróg na
terenie Gminy Kolno” o wartości
ponad 11 mln zł podpisał z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.
- To inwestycja dofinansowana
z Polskiego Ładu, która polegać
będzie na modernizacji czterech
dróg gminnych – mówi wójt Józef
Wiśniewski. - Przy jednej z nich
zdecydowaliśmy się skorzystać z
formuły „zaprojektuj i wybuduj”.
Do przetargu na realizację tego
dużego drogowego zadania stanęły
trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedłożyło Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunikacyjnego w
Łomży.
Prezes PBK pan Wojciech Olechwierowicz gościł dziś w gabinecie
Wójta Gminy Kolno. W spotkaniu
uczestniczyła również Pani Halina
Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno i Robert Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.
W ramach podpisanej umowy wykonane zostaną cztery zadania:
- przebudowa drogi gminnej
Obiedzino – Rydzewo o długości 2
427,66 m,
- przebudowa drogi gminnej we

podpisanie umowy z wykonawcą zadania pt. „przebudowa i rozbudowa dróg na
terenie gminy kolno”

wsi Janowo o długości 999,87 m,
- przebudowa drogi gminnej we
wsi Kossaki o długości 1 247,79 m,
- przebudowa drogi gminnej Zabiele – Czerwone w metodzie „zaprojektuj i wybuduj” o długości
ok. 3,7 km
Termin wykonania określony został od podpisania umowy do 7
grudnia 2023 r.
Na zadanie pt. „Przebudowa i

rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” Gmina Kolno pozyskała
pieniądze w pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych
w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład. Kwota dofinansowania
wynosi 8.075.000,00 PLN (słownie:
osiem milionów siedemdziesiąt pięć
tysięcy złotych zero groszy), co stanowi 70,15 % ostatecznej wartości
inwestycji.

ponad 50 tys. zł dla naszych kgw
Aż dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Kolno otrzymało dotację w ramach konkursu ogłoszonego
przez Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację przedsięwzięć
związanych z upowszechnianiem
tradycji kulinarnych i rękodzielniczych regionu. Łączna kwota dofinansowania to ponad 50 tys. zł.
- Gratuluję wszystkim Kołom, któgazeta gminna

re pozyskały dotację, bo to dzięki
ich aktywności mieszkańcy naszej
gminy będą mogli skorzystać z dodatkowej, atrakcyjnej oferty łączącej
tradycję ze współczesnością – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. - Trzymam kciuki za
powodzenie zaplanowanych działań
w realizacji których na każdym etapie nasze KGW , jak zawsze, mogą

liczyć na wsparcie Urzędu Gminy
Kolno i Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle.
Na liście ofert zaopiniowanych
pozytywnie znalazły się te złożone
przez Koła Gospodyń Wiejskich w
Filipkach Dużych, w Bialikach, w
Zaskrodziu, w Rupinie, w Tyszkach
– Łabno, w Wincencie, w Zabielu, w
Borkowie i w Wykowie.
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piknik rodzinny w glinkach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na Festynie z okazji Dnia
Dziecka w Glinkach było wszystko, czego potrzeba, by był udany.
Zadbali o to organizatorzy: Koło
Gospodyń Wiejskich w Glinkach
oraz Krystian Borawski Radny
Gminy Kolno i Sołtys Glinek. Nawet pogoda sprzyjała.
– Gratuluję osobom zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia, bo widać było, że włożyli w
to i serce i pracę – mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno.
4 czerwca na boisku w Glinkach
na wszystkich gości festynu czekało
mnóstwo konkurencji z nagrodami,
które świetnie poprowadziła animator Sylwia Foltyńska. Centrum Kultury Gminy Kolno zapewniło zjeżdżalnie, malowanie twarzy dzieciom
i nagłośnienie wydarzenia. Były
też darmowe lody, kiełbaski, zupa
grochowa - wszystko przyrządziły
Panie z KGW w Glinkach.

piknik rodzinny w glinkach

Imprezy z takim rozmachem nie
udałoby się zorganizować bez
wsparcia, za które organizatorzy
dziękują sponsorom: Zakład Udoju
Bydła „Biskupiec”, Sławomir Krzyżanowski „Mirand”, Michał Mieńkowski „Piekarnia Grabowo”, Piotr
Truszkowski „Piotro-Med.”, Bank
Spółdzielczy w Kolnie, Spółdzielnia
Mleczarska „Mlekpol”, Piotr Banaś

„Ferma Drobiu”, Bogusław Lewandowski „Stawbud”, Robert Borawski
„Kacperek” Transport Samochodowy, Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i Sołtys Glinek, Barbara
i Jacek Jackowscy „Sklep Lewiatan
Kumelsk”, Roman Zyskowski, Irena
Zyskowska, Krzysztof Ławski, Rafał
Kozikowski „Far-Wit” i Zbigniew
Piotrowski.

Oliwia z tytułem laureata!

Oliwia (pierwsza z lewej) odbiera tytuł laureata wojewódzkiego konkursu Języka Niemieckiego z rąk pani Beaty pietruszki podlaskiego kuratora oświaty
fot. arch. sp w zaskrodziu

Oliwia Długozima, uczennica
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego. Uczennica przeszła trzy
etapy konkursu: szkolny, rejonowy
i wojewódzki. Na każdym szczeblu
musiała uzyskać co najmniej 90%
punktów, aby przejść do kolejnego etapu. Sukces jest tym większy,
iż jest jedyną uczennicą w gminie
Kolno, która uzyskała taki wynik
i tytuł. Została zwolniona tym samym z Egzaminu Ósmoklasisty z
Języka Niemieckiego. Zwyciężczyni
przygotowywała się do konkursu
pod kierunkiem pani Barbary Wądołowskiej.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
SP w Zaskrodziu
gazeta gminna
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drogi gminne w przebudowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Trwają prace nad przebudową
drogi gminnej w Truszkach Zalesiu oraz w Glinkach. – Na obie inwestycje pozyskaliśmy pieniądze z
rządowych programów – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
Inwestycja w Truszkach Zalesiu
polegać będzie na przebudowie
drogi wewnętrznej we wsi Truszki Zalesie: długość jezdni 628 m,
długość odwodnienia 335 m. Na tę
drogę, podobnie jak na przebudowę kilku innych już zrealizowanych
w tym m.in.: Bialiki – Czerwone,
Kozioł – Szablaki, Borkowo, Czerwone, Kumelsk czy Wykowo, Gmina
Kolno pozyskała dofinansowanie w
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota dofinansowania na drogę w Truszkach Zalesiu
wynosi 437 107,26 zł, a całkowita
wartość zadania 889 678,15 zł.
Inwestycja drogowa w Glinkach
zrealizowana zostanie przy wsparciu pozyskanemu z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w
ramach wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Dotacja wynosi 200 tys. zł. To zadanie
polegać będzie na przebudowie 421
m odcinka drogi. Wartość zadania
607 295,17 zł

inwestycja w truszkach zalesiu to kolejna droga gminna, która przebudowana
zostanie przy wsparciu funduszy pozyskanych przez gminę Kolno z rządowego
Funduszu Rozwoju dróg

realizacja przebudowy drogi w glinkach. inwestycja dofinansowana jest z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w ramach wsparcia dla gmin w których
funkcjonowały pgr-y

budowa odwodnienia drogi
Odwodnienie drogi gminnej w
Borkowie to ważna inwestycja dzięki której zakończą się problemy z
zalewaniem posesji po ulewnych
deszczach.
Zadanie sfinansowane zostało z
funduszu sołeckiego i środków własnych z budżetu Gminy Kolno. Wartość całkowita wyniosła 118 tys. zł.
Inwestycję wykonała firma Roboty
Ogólnobudowlane Mirosław Żurek
Stara Jakać.
gazeta gminna
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zwyczajna i nadzwyczajna sesja
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

3 czerwca Rada Gminy Kolno
obradowała w trybie nadzwyczajnym. Zwołanie nadzwyczajnej sesji
było niezbędne z powodu pilnych
zmian w budżecie Gminy Kolno
koniecznych z uwagi na realizację
inwestycji drogowych.
W programie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno znalazły się
tylko dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kolno na lata
2022-2032, a druga zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r.
Natomiast XXXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno odbyła się
23 maja. Radni podjęli wówczas
uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2022 r. oraz
przyjęli sprawozdanie z realizacji
Programu współpracy Gminy Kolno
z organizacjami pozarządowymi za
2021. Obie sesje odbyły się w sali
konferencyjnej w Czerwonem.

XXXIX sesja rady gminy kolno odbyła się 23 maja (fot u góry)
nadzwyczajna sesja rady gminy kolno miała miejsce 3 czerwca (fot poniżej)

święto bibliotekARZY
W trakcie pierwszej Powiatowej
Konferencji Bibliotekarzy, która odbyła się 11 maja w Kolnie, spotkali
się przedstawiciele władz samorzą-

dowych, instytucji kultury oraz bibliotek szkolnych.
– Mieliśmy wspaniałą okazję
nie tylko do rozmów na temat roli

kONFERENCJA BYŁA OKAZJĄ DO PODZIęKOWAŃ, które wÓJT GMINY KOLNO składał
bibliotekarzom z GBP w Czerwonem, ale też tym z BIBLIOTEK w szkołach w naszej
gminie
fot. arch. pOWIAT KOLNO

i kondycji bibliotek, ale co ważne
do podziękowań i życzeń dla tych
wszystkich, którzy na co dzień w
nich pracują – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
W trakcie spotkania Wójt Gminy
Kolno docenił nie tylko Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem,
ale również Biblioteki Szkolne ze
szkół podstawowych w gminie Kolno oraz Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie, która obok
Starostwa Powiatowego w Kolnie,
była współorganizatorem wydarzenia. Konferencja odbyła się w
Tygodniu Bibliotek, w kilka dni po
rozpoczynającym ten tydzień Dniu
Bibliotekarza i Bibliotek – święcie zainicjowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od
1985 roku obchodzonym 8 maja.
gazeta gminna
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festyn z okazji 600-lecia czernic
centrum kultury gminy kolno
w koźle

W dniu 22 maja 2022r. Centrum
Kultury Gminy Kolno wsparło organizacyjnie imprezę plenerową
- obchody 600 lecia miejscowości
Czernice.
Podczas uroczystości, na boisku
gminnym odbyła się Msza Św. oraz
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
dedykowanej mieszkańcom którzy
przez te wszystkie lata budowali
lokalną społeczność.
Ponadto na scenie wystąpiły Zespoły „Zabielanki” i „Borkowiacy”
oraz Karol K.
Imprezę zabezpieczała Kolneńska
Grupa Pierwszej Pomocy oraz Jednostka OSP z Lachowa.
Dziękujemy Organizatorom za zaproszenie.

uroczystość z okazji 600-lecia czernic
fot. arch. ckgk w koźle

Więcej zdjęć z uroczystości w Czernicach dostępnych jest na profilu CKGK
na FB

spotkanie z posłem na sejm rp
19 maja w Urzędzie Gminy Kolno
odbyło się spotkanie Józefa Bog-

dana Wiśniewskiego Wójta Gminy
Kolno z Posłem na Sejm RP panem

Józef bogdan wiśniewski wójt gminy kolno z posłem na sejm rp panem
kazimierzem gwiazdowskim rozmawali o najważniejszych sprawach gminy

gazeta gminna

Kazimierzem Gwiazdowskim.
Rozmowy dotyczyły gminnych
inwestycji zarówno tych aktualnie
realizowanych jak i tych planowanych, bieżącego funkcjonowania
samorządu i spraw ważnych dla
mieszkańców gminy Kolno oraz
rządowych programów, z których
można pozyskać dofinansowanie na
realizację zadań w różnych obszarach funkcjonowania gminy.
– To była bardzo dobra i merytoryczna rozmowa podczas której
miałem również okazję podziękować panu Posłowi Kazimierzowi
Gwiazdowskiemu za zainteresowanie sprawami naszej gminy i wszelkie wsparcie, jakiego nam udziela
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
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pamięci wywiezionych na Sybir
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W środku nocy z Zabiela na Sybir wywieziono 11 rodzin. Wydarzenia miały miejsce w czasie II
wojny światowej. O zachowanie
pamięci o nich zabiega pięcioosobowy komitet. Celem jest wykonanie pomnika, który już zawsze
przypominać będzie o mieszkańcach Zabiela i ich tragicznych
przeżyciach. Inicjatywę wspiera
Wójt Gminy Kolno.
- Chcemy, by był namacalny dowód tej historii, ale obok upamiętnienia tych rodzin, do postawienia
pomnika zainspirowało nas jeszcze
też to, co dzieje się teraz na Ukrainie - mówi Urszula Śliwowska
członkini Komitetu Rodzin Sybiraków. - Mamy XXI wiek, a ludzi
wciąż się w głąb Rosji wywozi, kto
by pomyślał, że to jest możliwe, że
historia tak dalej się toczy.
Kiedy poznajemy dzieje konkretnych rodzin czy osób wywiezionych
na „nieludzka ziemię” trudno uwierzyć, że taki los zgotowali ludzie
ludziom. Głód, mróz, śnieżyce, choroba, śmierć, bieda i strach, że już
nigdy nie powróci się do domu to
wspólne, tragiczne doświadczenie
Sybiraków. Losy rodzin z Zabiela
bardzo dobrze zna pani Urszula, a

pani cecylia rogińska, żona sybiraka z córką urszulą śliwowską jedną z członkiń komitetu rodzin sybiraków, który chce postawić pomnik w zabielu

jeszcze lepiej jej mama pani Cecylia Rogińska, której nieżyjący już
od lat mąż Tadeusz Rogiński wraz z
rodziną doświadczył i szczegółowo
opowiadał przeżycia z Syberii.
Pani Urszula spisała wspomnienia swojej rodziny w następujący
sposób:
„Ośmioosobową rodzinę mojego
taty na Sybir wywieziono w maju
1941r. W nocy do wielu domów
mieszkańców Zabiela załomotali
rosyjscy sołdaci i nakazali, aby w
ciągu pół godziny spakowali się, bo

Zdjęcie z syberii rodziny Rogińskich.
W środku Tadeusz Rogiński, po bokach bracia: Edmund (z prawej) i Zdzisław ( z
lewej) oraz jego mama bronisława (z lewej) i siostra Anna

będą wywiezieni. Strach, popłoch
przerażenie, nie wiedzieli gdzie ich
zabierają i co z nimi będzie. Pospiesznie pakowali co mogli, wyrwani ze snu nie wiedzieli co mają
brać, a nie mogli więcej jak 30 kg.
Nakazane były furmanki, którymi
powieziono ich do Łomży na pociąg.
Z rodziną mojego taty wywieziona
była matka Hieronima Rogińskiego „Roga” i Henryka - dlatego, że
walczyli w partyzantce. Były to
czasy, że nie wolno było przejawiać
żadnych postaw patriotycznych i
polskości, nad tym czuwał reżim
sowiecki.
Z tego co opowiadał tata w ich
domu było Stowarzyszenie Katolickie. Przyjeżdżał ksiądz z Kolna
spotykał się z młodymi, wystawiano
nawet dla mieszkańców przedstawienia o treściach patriotycznych,
a to nie podobało się nie tylko sowietom. To było przyczyną, że znaleźli się na tej liście. W bydlęcych
wagonach 11 rodzin ze wsi Zabiele
wywiezionych było na tę nieludzką ziemię. Po dwóch latach pobytu taty bracia Henryk i Franciszek
dołączyli do powstałego tam Ludowego Wojska Polskiego. Mieli nadzieję, że z frontem wrócą do Polski
i będą mogli walczyć z niemieckim
okupantem. Szybko jednak przekogazeta gminna

wydarzenia
nali się, kiedy podczas Powstania
Warszawskiego ich oddziały stały
po drugiej stronie walczącej Warszawy, która spływała krwią i nie
było rozkazu, aby pomóc powstańcom. Dopiero wtedy przekonali się,
że dowódcami byli sowieci i wcale
nie zależało im na wyzwoleniu.
Każda rodzina wywieziona ma
swoją tragiczną historię, zostały
tam groby bliskich, dzieci i dorosłych, zmarli tam z głodu, zimna,
wyczerpania. Tata zawsze mówił, że
ich pragnienie to najeść się chleba
do syta, którego przez pięć lat pobytu prawie nie widzieli i powrót
do domu.
Przytoczę jedno ze wspomnień
taty, kiedy to nie mając nic do jedzenia w 40 stopniach mrozu wraz
z siostrą Anną wybrali się do najbliższego kołchozu oddalonego o
30 kilometrów po coś do jedzenia.
Ciągnęli za sobą saneczki nie bacząc na to, że na tych pustkowiach
grasowały watahy wygłodniałych
wilków. Za wymianę dostali trochę
buraków cukrowych, które w worku
ciągnęli na sankach. Gdy wycieńczeni wrócili do domu, buraki były
zmarznięte jak skała, a gdy odta-

jały nie nadawały się do jedzenia.
Tej wyprawy mało nie przypłacili
życiem, wycieńczeni, z licznymi odmrożeniami.
Tata często to wspominał, a my
jeszcze jako dzieci słuchaliśmy.
Dziadek mój Bolesław na Syberii
zmarł w lutym. Tata z braćmi chcąc
pochować ojca wykopali niewielki
dół, na ile mogli, bo ziemia była
zmarznięta, mrozy dochodziły tam
do 50 stopni. Wiosną chcąc pogłębić dół i pochować jak należy zobaczyli, że w grudach zmarzniętej ziemi, ktoś pochował dziecko w małej
trumience. Nie byli zaskoczeni, po
prostu wykorzystano świeżo wykopany dół. To dziecko zostało pochowane w jednej mogile.
To są prawdziwe jakże tragiczne
historie naszych mieszkańców, którzy całymi rodzinami znalazły się
na tej Golgocie Wschodu. Po tylu
latach zaciera się pamięć o tych wydarzeniach, bo świadkowie już prawie odeszli. Dlatego chcemy, aby
pamięć o tych wydarzeniach przetrwała. Aby my i przyszłe pokolenia
wiedziały, że historie lat wojennych
tworzyli nasi mieszkańcy, nasi bliscy, to są konkrety, ludzie z imienia

i nazwiska, mieszkańcy Zabiela.
Spośród 11 rodzin była wywieziona rodzina Gromadzkich, nikt już
prawie nie wie, że mieszkali tu w
naszej wiosce obok kościoła. W czasie pobytu na Syberii zmarli rodzice, a władze rosyjskie zabrały ich
dzieci do ochronki, nikt już stamtąd
nie wrócił - myślę, że my mieszkańcy powinniśmy o nich pamiętać. Ci,
którzy wrócili po wojnie w 1946 r.
do Polski, do domu, wieczorami po
cichu bacząc czy okna i drzwi są
zamknięte opowiadali swoim dzieciom o Syberii, o biedzie, głodzie, a
my teraz opowiadamy Wam.”
Nazwiska wszystkich rodzin wywiezionych z Zabiela znajdą się na
pamiątkowej tablicy. Za każdym
kryć się będzie przejmująca historia
nieludzkich przeżyć.
O szacunek i pamięć dla nich zabiega komitet w składzie: Stanisław Rogiński sołtys wsi Zabiele,
Waldemar Ałajko sołtys wsi Zabiele - Zakaleń, Jadwiga Klimek, Hanna Poreda i Urszula Śliwowska z
którą mogą kontaktować się wszyscy zainteresowani wsparciem tej
inicjatywy.

daria wygrała konkurs na logo!
Dobiegł końca projekt logopedyczny Rymolandia. Na platformie
eTwinning wzięło w nim udział piętnaście szkół z całej Polski. Przezna-

czony był dla dzieci przedszkolnych
i szkolnych. Podczas zajęć projektowych dzieci tworzyły rymowane
wierszyki, wyliczanki , które posłu-

żyły do usprawniania percepcji słuchowej, niezbędnej w rozwoju mowy
oraz w procesie nauki czytania i
pisania. Piękne rysunki i ilustracje
stały się dopełnieniem ich pracy.
Rezultatem współpracy jest elektroniczna książeczka wypracowana
przez partnerów projektu.
Współpraca między szkołami była
ciekawym doświadczeniem i przeżyciem, szczególnie spotkania online.
Możliwość spotkań oraz wymiany
doświadczeń, wspólne recytacje,
gry i zabawy online z rymami dały
dzieciom wiele radości i możliwość
nabycia nowych umiejętności.
Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły Daria Greloch
wygrała konkurs na logo projektu.
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie

gazeta gminna
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senioriada w borkowie
centrum kultury gminy kolno
w koźle

27 maja w Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie odbyło się spotkanie Klubów Seniora, działających w ramach programu „Kluby Seniora w
Gminie Kolno”.
Wydarzenie było jednocześnie nawiązaniem do cyklicznej imprezy organizowanej w Borkowie pod nazwą
„Senioriada”. Podczas spotkania
wystąpiły: „Zabielanki”, „Borkowiacy”, „Czerwieniacy”, Klub Seniora
w Borkowie, oraz zespół „Przekrój”.
Prezentowane były prace Klubów
Seniora z Borkowa, Janowa, Zaskrodzia i Wykowa wykonywane
podczas zajęć projektowych, oraz
pokaz multimedialny przygotowany
przez naszych Instruktorów. Ponadto był tort okolicznościowy oraz kilka nutek do tańca.
W imieniu własnym oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
dziękujemy wszystkim zaangażowanym, w tym: KGW Borkowo, SP w
Borkowie i Sołtysowi Borkowa, za
pomoc w realizacji spotkania.

występ zespołu zabielanki

tort to tradycyjny element senioriady w borkowie

wyjazd w ramach projektu

jednym z punktów wizyty było zwiedzanie siedziby parlamentu europejskiego

25-30 kwietnia 2022r. przedstawiciele Centrum Kultury Gminy
Kolno, wraz z grupą innych uczestników z dwóch województw (podlaskiego i lubelskiego) wzięli udział
w wyjazdowym projekcie „Re + Vita
- Rewitalizacja przez Kulturę”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie
Łomżyńskie Forum Samorządowe.
- W Belgii uczestniczyliśmy w
spotkaniach z przedstawicielami
Polskiej Macierzy Szkolnej, Domu
Polski Wschodniej, oraz odwiedziliśmy Parlament Europejski. Ponadto poznaliśmy historię i zabytki
Brukseli i Brugii - informuje Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle (na
zdjęciu obok).
gazeta gminna
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RI.6721.1.15.2021
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
części obrębu geodezyjnego Lachowo w gminie Kolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w związku z Uchwałą nr XXXIV/229/21 Rady
Gminy Kolno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lachowo w gminie Kolno, zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 17 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w godzinach od 7:30 do 15:30, w pokoju nr 212,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Lachowo w
gminie Kolno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu i prognoza dostępne będą
również na stronie BIP Urzędu Gminy Kolno http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 8 lipca
2022 r. o godzinie 9:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość – poprzez platformę
komunikacji internetowej Microsoft Teams. Link do spotkania zostanie podany na stronie BIP Urzędu
Gminy: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/. Istnieje możliwość uczestniczenia w dyskusji publicznej w
Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w pokoju nr 212.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do Wójta należy składać w formie papierowej
(na adres: Urząd Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno) lub elektronicznej, w tym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy:
ugkolno@gminakolno.pl) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2022 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kolno.
Wójt Gminy Kolno
/-/ Józef Bogdan Wiśniewski

obowiązek złożenia deklaracji
Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno,
przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy nieruchomości mają OBOWIĄZEK
złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracje o uruchomionym źródle
ciepła w swoich budynkach/lokalach.
Deklaracje można składać on-line bezpośrednio na stronie https://zone.gunb.gov.pl/
lub za pośrednictwem Urzędu Gminy.
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Strażackie ćwiczenia „PSZOK2022”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Strażacy ochotnicy z 8 jednostek
OSP z gminy Kolno, OSP Kolno,
Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej
w Kolnie oraz Kolneńskiej Grupy
Pierwszej Pomocy ćwiczyli dziś
(14 maja) różne scenariusze wydarzeń, by sprawdzić sprzęt i doskonalić swoje umiejętności.
– To były bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone ćwiczenia
dzięki którym zyskaliśmy zweryfikowane w praktyce dane na temat
kondycji sprzętu, prawidłowości
podejmowanych działań, a co najważniejsze umiejętności współpracy
- podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Dziękuję
wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a Komendzie Powiatowej
PSP w Kolnie za wsparcie w ich
realizacji.
Ćwiczenia zorganizowane przez
Zarząd M-G ZOSP RP w Kolnie rozpoczęły się o godzinie 8:15
dysponowaniem przez Powiatowe
Stanowisko Kierowania PSP w
Kolnie jednostek OSP. Miejscem
zbiorczym jednostek OSP: Kolno,
Zabiele, Czerwone, Borkowo, Janowo, Lachowo, Kumelsk, Zaskrodzie,
Wykowo był plac przed OSP Kolno,

Budowa linii zasilającej była jednym z elementów ćwiczeń
fot. arch M-G zosp rp w kolnie

gdzie nastąpił meldunek i odprawa
przed ćwiczeniami.
Wszystkie zaplanowane ćwiczenia miały miejsce na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Kolnie. Zadaniem
uczestników było podejmowanie
działań
ratowniczo-gaśniczych,
udzielania kwalifikowanej pierwszej
pomocy czy budowa linii zasilającej
składającej się z 46 odcinków wężowych W75 doprowadzającej wodę z
pobliskiej rzeki Łabna na odległość
900 metrów.
- W ćwiczeniach wzięły udział 102
osoby i 13 pojazdów – mówi Kamil

Jarzyło Komendant M-G ZOSP RP
w Kolnie. – Wszystkie założenia
zostały zrealizowane a wyciągnięte wnioski wpłyną w przyszłości na
poprawę bezpieczeństwa i skuteczności działań jednostek OSP.
Warto podkreślić, że w trakcie
ćwiczeń po raz pierwszy miał być
użyty namiot OSP Czerwone zakupiony ze środków z funduszu sołeckiego.
Ponadto wszystkie jednostki z
gminy i miasta Kolno otrzymały zestawy olejów od Lotos Oil, którego
prezesem jest Adam Wojciech Sekściński.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki OSP: Kolno, Zabiele, Czerwone, Borkowo, Janowo, Lachowo, kumelsk, Wykowo, Zaskrodzie, Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza w Kolnie oraz Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.
fot. arch M-G zosp rp w kolnie
gazeta gminna
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warsztaty w świetlicy szkolnej
Agnieszka Podsiad
Sp w Zabielu

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej w Zabielu jest miejscem,
w którym uczniowie mogą miło,
przyjemnie i pożytecznie spędzić
czas po lekcjach, w oczekiwaniu
na odwóz lub odbiór ich przez rodziców.
Przebywając w świetlicy, dzieci
biorą udział w różnorodnych zajęciach organizowanych im przez nauczyciela. Mają przy tym możliwość
rozwijania swoich pasji. Wśród
wielu form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez nich są
zabawy ruchowe oraz zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym.
Aby urozmaicić im zajęcia nauczyciel świetlicy podjął współpracę z pracownikiem Centrum Kultury
Gminy Kolno panią Izą Murawską, która kilkakrotnie w tym roku
szkolnym przeprowadziła z dziećmi
warsztaty plastyczno-techniczne.
22 października odbyły się zajęcia, podczas których uczniowie
nauczyli się wykonywać bukiety z
liści oraz innych darów jesieni. W
tym dniu stoliki i podłoga w świetlicy usłana była liśćmi, z których
pod kierunkiem instruktora dzieci utworzyły przepiękne bukiety,

w trakcie jednego z ostatnich warsztatów dzieci przygotowały pocztówki
na dzień mamy
fot. arch. sP w zabielu

ozdabiając je dodatkowo koralami
jarzębiny, trawą, kasztanami, żołędziami i szyszkami. Dzięki temu
czas spędzony w świetlicy upłynął
dzieciom bardzo szybko i pełni wrażeń, każdy z bukietem, wyczekiwali
na powrót do domu, żeby pochwalić
się swoim dziełem.
Na kolejnych warsztatach, które
odbyły się 26 listopada dzieci wykonywały pocztówki bożonarodzeniowe oraz domki, którymi mogły
ozdobić choinkę lub zapakować w
nie drobne prezenciki.
Następne zajęcia miały na celu
kultywowanie tradycji wielkanoc-

nych. Podczas warsztatów, które
odbyły się 1 kwietnia, dzieci zaprojektowały i wykonały przepiękne
pocztówki wielkanocne, ozdabiając
je różnorodnymi ornamentami.
Dzięki
kolejnym
warsztatom
uczniowie „0” nie zapomnieli również, jak ważna jest dla nich mama.
Podczas zajęć 20 maja dzieci wykonały pocztówki na Dzień Matki,
które potem wręczyły swoim mamom w dniu ich święta.
Bardzo dziękujemy Pani Izie
Murawskiej za poświęcony czas i
uatrakcyjnienie dzieciom pobytu w
świetlicy.

Warsztaty projektowania i wykonania pocztówek na wielkanoc odbyły się w świetlicy szkolnej w zabielu
fot. arch. SP w zabielu
gazeta gminna
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Wiwat maj!
bożena duda
dyrektor sp w janowie

28 kwietnia był to wyjątkowo
uroczysty dzień w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Tego dnia
nasza szkoła przystąpiła do IV
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Do Hymnu!”, w ramach którego
uczniowie zaprezentowali 3 pieśni
hymniczne oceniane przez komisję
konkursową: „Mazurka Dąbrowskiego”, „Rotę” i „Marsz I Brygady”.
„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum
Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w
ramach Programu Wieloletniego
NIEPODLEGŁA na lata 20172022.
Celem konkursu było włączenie
społeczności lokalnych w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, doskonalenie umiejętności
poprawnego śpiewania polskiego
Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukację muzyczną poprzez zwiększenie
zainteresowania śpiewem i rozwój
umiejętności muzycznych, rozwój

uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja

kompetencji społecznych poprzez
wdrażanie do współpracy w grupie, a także zrzeszanie społeczności
szkolnej i integrowanie środowiska
wewnątrzszkolnego.
Uczniowie naszej szkoły z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do tego muzycznego
przedsięwzięcia, a udział w nim
efektywnie zintegrował młodych ludzi, wyzwolił poczucie dumy narodowej, a także zachęcił do dbałości
o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.
28 kwietnia w naszej szkole odbył się również uroczysty apel z
okazji rocznicy uchwalenia Konsty-

tucji 3 maja. Była to piękna lekcja
historii, podczas której uczniowie
mogli zapoznać się z ważnymi dla
naszego kraju wydarzeniami historycznymi. Uroczystość uzmysłowiła
wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Uczniowie zaprezentowali
najważniejsze wydarzenia związane
z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. Fakty historyczne
przeplatały nastrojowe wiersze i
piosenki.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Dzień ten w naszej szkole
wpisał się w piękną lekcję patriotyzmu.

szkoła podstawowa w janowie przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Do Hymnu”!
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to był fantastyczny dzień!
publiczne przedszkole
w lachowie

Czy wiecie jak najlepiej spędzać
czas? My wiemy - aktywnie!
18 maja był doskonałym tego
przykładem! Dzięki uprzejmości
Pana Wójta Gminy Kolno, który
przychylił się do naszego wniosku o
dofinansowanie wyjazdu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2022-2023 nasze Przedszkolaki spędziły FANTASTYCZNY
DZIEŃ w Centrum Rozrywki Green
Factory w Kolnie.
Korzystaliśmy do woli ze świetnie wyposażonej sali zabaw: dłuuuugich
zjeżdżalni,
skocznych
trampolin, tajemniczych tuneli,
miejsc do wspinaczki, tyrolki, basenu z piłeczkami i wielu, wielu innych atrakcji.
Mieliśmy również możliwość zapoznać się z zasadami gry w kręgle
i spróbować swych sił w tej dyscyplinie.

przedszkolaki z publicznego przedszkola w lachowie w centrum rozrywki

Był także czas na żywiołowe tańce wśród całej masy BANIEK MYDLANYCH! Dodatkowo na nasze
Przedszkolaki i ich opiekunów czakała niezwykle miła niespodzianka
- przepyszne przekąski i napoje, za
które serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy Właścicielom i Pracownikom Green Factory za bardzo
serdeczne przyjęcie, czujne oko i
wspólne zabawy! Był to dla całej
naszej przedszkolnej społeczności
FANTASTYCZNY DZIEŃ.

święto patrona szkoły

święto patrona szkoły podstawowej w czerwonem
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„Dzisiejszy dzień (20 maja) dla
całej społeczności naszej szkoły był
szczególny... Obchodziliśmy Święto
Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego.
To była więc doskonała okazja
do wspomnienia tego wyjątkowego
i tak ważnego dla polskiej historii człowieka. Człowieka, którego
śmiało można nazywać ojcem naszej
niepodległości.
Z okazji Dnia Patrona klasa VIII
pod kierunkiem pani Marioli Podchul wystawiła spektakl, który
przeniósł nas do rodzinnego domu
Marszałka.”
Więcej zdjęć ze Święta Patrona
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
znajdziecie na profilu tej szkoły na
FB
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VI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR WÓJTA GMINY KOLNO
katarzyna milanowska
sP w lachowie

W dniu 30.05.2022 r. o godz.
9.30 w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się VI Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kolno.
Uczestników przywitała pani Jadwiga Filipkowska dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lachowie. W turnieju udział wzięło 6 zespołów z
naszej gminy, którzy rozegrali mecze w dwóch grupach każdy z każdym.
Grupa A:
1. SP WYKOWO
2. SP CZERWONE
3. SP ZABIELE
Grupa B:
1. SP BORKOWO
2. SP JANOWO
3. SP LACHOWO
Motywacją do gry były puchary
ufundowane i wręczane przez Wójta
Gminy Kolno.
W trakcie rozgrywek panowała
koleżeńska atmosfera a mecze zostały rozegrane w duchu fair play
oraz zgodnie z regulaminem zawo-

turniej piłki nożnej odbył się w szkole podstawowej w lachowie

dów, którego pilnowali Katarzyna
Milanowska oraz Arkadiusz Rybak.
Końcowa klasyfikacja Turnieju:
I Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
II Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
III Szkoła Podstawowa w Zabielu
IV Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wykowie

Dyplomy za udział otrzymali:
• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
• Szkoła Podstawowa w Lachowie
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za przybycie.
Zapraszamy za rok!
Organizatorem Turnieju była
Szkoła Podstawowa w Lachowie.

pamiątkowe zdjęcie uczestników VI edycji turnieju
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