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egzemplarz bezpłatny

600 - lecie janowa

w numerze

wydarzenia

nowe chodniki

W Pachuczynie i Czernicach zakończono budowę chodników przy
drodze wojewódzkiej nr 647. Inwestycja była możliwa dzięki dobrej współpracy władz Gminy Kolno z władzami Województwa Podlaskiego i Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. - Czekaliśmy na to od kilkunastu lat – przyznaje pan
Kazimierz Robert Sielawa, sołtys wsi Czernice. - Nowe chodniki znacznie
poprawią bezpieczeństwo, ale też estetykę naszej miejscowości.

wydarzenia

fundusz sołecki

Realizacja zadań inwestycyjnych
w ramach funduszu sołeckiego zaplanowanych na 2016 rok dobiega
końca. Gminna ekipa remontowa miała ręce płene pracy, a jej efekty zobaczyć można już w kilkudziesięciu miejscowościach naszej gminy. Do końca
br. inwestycje w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok zrealizowane
zostaną w 39 miejscowościach naszej gminy.

wydarzenia

projekty edukacyjne

W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem trwa realizacja projektu pt.
„Szkoła kluczowych możliwości”. Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Edukacyjne projekty dofinansowane z RPO WP na lata 2014 - 2020 realizowane
będą też w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie, Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu, Szkole Podstawowej w
Lachowie i Gimnazjum w Lachowie.
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zdjęcie miesiąca
Nowy asfalt w Zaskrodziu cieszy nie tylko kierowców
gazeta gminna

wydarzenia

Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Rok doświadczeń w realizowaniu
inwestycji w ramach funduszu sołeckiego prawie już za nami, a przed
nami 2017 rok i nowe wyzwania.
Dzięki temu mechanizmowi Gmina
Kolno zmienia się na lepsze, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
Większość z zaplanowanych na
ten rok zadań wykonaliśmy własnymi siłami. Tylko na inwestycje
związane z realizacją funduszu sołeckiego zużyliśmy już 8,5 tys. m
sześc. żwiru. Pracownicy gminnej
brygady remontowej ułożyli też
zdecydowaną większość z 1940 m
kw. kostki burkowej zakupionej na
zadania w ramach funduszu. Uporządkowaliśmy i ogrodziliśmy kilka

gazeta gminna

placów gminnych. Wykonaliśmy remonty w budynkach gminnych m.in.
w Janowie. Do połowy grudnia zamontowane zostaną nowe lampy
uliczne w czterech sołectwach.
Wykonanie tak szerokiego zakresu inwestycji było możliwe, bo dobrze się do tego przygotowaliśmy.
Rozbudowaliśmy, i wciąż będziemy
ulepszać, gminny park maszyn, bo
to daje nam szereg możliwości. W
ramach współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kolnie przy realizacji m. in. zadań z funduszu sołeckiego pracę znalazło kilkunastu
bezrobotnych mężczyzn.
Działaliśmy zgodnie z założonym
harmonogramem i choć od niektórych z Państwa słyszałem głosy
zniecierpliwienia, że w jednej miej-

scowości prace są już skończone, a
w innej jeszcze nie, to zapewniam,
że ze wszystkimi zaplanowanymi
działaniami zdążymy na czas i już
dziś chcę podziękować pracownikom
gminnej ekipy remontowej, ale też
sołtysom i mieszkańcom sołectw, za
zaangażowanie w ich realizację.
Za nami rok doświadczeń z funduszem sołeckim. Przed nami kolejne
zadania, o których rozmawialiśmy
w trakcie wrześniowych spotkań w
45 sołectwach naszej gminy. Wnioski od sołtysów dotyczące zadań
w ramach funduszu sołeckiego na
2017 rok zostały rozpatrzone i będą
uwzględnione w budżecie Gminy
Kolno na przyszły rok. Cieszę się,
że wspólnie, krok po kroku, zmieniamy naszą gminę na lepsze.
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nowe chodniki w pachuczynie
i czernicach
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W Czernicach zakończono już
budowę chodników przy drodze
wojewódzkiej nr 647. Inwestycja
była możliwa dzięki dobrej współpracy władz Gminy Kolno z władzami Województwa Podlaskiego i
Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
– Czekaliśmy na to od kilkunastu
lat – przyznaje pan Kazimierz Robert Sielawa, sołtys wsi Czernice
– Nowe chodniki znacznie poprawią
bezpieczeństwo, ale też estetykę
naszej miejscowości.
Remont chodników w Czernicach
był możliwy, ponieważ mieszkańcy
sołectwa postanowili nie realizować w tym roku zadań w ramach
funduszu sołeckiego, a pieniądze te
zostawić w budżecie gminy Kolno,
by można je było wykorzystać jako
część dotacji dla samorządu województwa podlaskiego.
Taką samą decyzję podjęli mieszkańcy Pachuczyna, gdzie remont

remont chodników w czernicach i pachuczynie był możliwy dzięki dobrej współpracy władz gminy kolno i województwa. na zdj. wójt józef wisniewski, radny
wojciech zakrzewski i sołtys czernic kazimierz robert sielawa

chodnika przy drodze wojewódzkiej
nr 647 został zakończony wcześniej
niż w Czernicach. Dotacja na remonty chodników została przekazana władzom województwa zgodnie z
uchwałą podjętą przez Radę Gminy
Kolno 22 kwietnia 2016 r. Pokry-

wamy 50 % kosztów remontu chodników przy drodze wojewódzkiej w
Pachuczynie i Czernicach.
Inwestycję realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w
Łomży.

drugi odcinek drogi w remoncie

remont kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej zabiele - kolno

Trwa modernizacja, drugiego już
w tym roku, odcinka drogi wojewódzkiej nr 647 na trasie Zabiele
– Kolno. W wakacje wyremonto-

wany został 800 metrowy odcinek
tej drogi. Teraz przebudowywany
jest kolejny jej fragment. Ruch na
tej trasie odbywa się wahadłowo,

kierowcy muszą więc uważać na
tymczasową sygnalizację świetlną
na drodze oraz dodatkowo na ograniczenie prędkości przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu, z
uwagi na budowę nowego chodnika
naprzeciwko budynku. Przypomnijmy, że w ub. roku droga wojewódzka
nr 647 została zmodernizowana na
odcinku Stary Gromadzyn – Kolno.
Coraz lepszy stan nawierzchni
kolejnych odcinków drogi wojewódzkiej położonych w granicach
administracyjnych gminy Kolno
to efekt dobrej współpracy władz
gminy Kolno z władzami województwa i Podlaskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku.
gazeta gminna
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uroczystości w janowie
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Przy pięknej pogodzie i licznie
zgromadzonych gościach w niedzielę 2 października w Janowie
odbyły się uroczystości związane
z obchodami 77. rocznicy rozformowania 110 Zapasowego Pułku
Ułanów oraz 600 - lecia Janowa.
Zaproszenie m.in.: Kazimierz
Gwiazdowski, poseł na Sejm RP,
poseł Bernadeta Krynicka, którą
reprezentowała dyrektor Biura Poselskiego pani Iwona Łada, mjr Robert Grzeszczyk, zastepca Komendanta WKU Łomża, mjr Kazimierz
Kobus z 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, Mieczysław
Bagiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Robert Nadara, wicestarosta kolneński, radni powiatowi: Monika
Szymańska i Wiesław Dąbrowski,
Wojciech Jermacz, przewodniczący

odsłonięcia pamiątkowej tablicy z okazji 600 - lecia janowa dokonali: (od lewej)
ks. dariusz wizner, wójt józef wiśniewski, sołtys jerzy samul, bożena duda,
dyrektor sp w janowie, ewa kordal, prezes kgw w janowie, radny stanisław
podsiad i leszek kordal, prezes osp w janowie

Rady Gminy Kolno wraz z radnymi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Kolno, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi gminy Kolno, Antoni Lewandowski, komendant M-G
ZOSP w Kolnie i strażacy z OSP

Nagrody przyznane
Pięć osób odebrało z rąk Wójta
Gminy Kolno nagrody, które przyznawane są co roku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. W gronie
wyróżnionych znaleźli się dyrektorzy: pani Ewa Lipnicka, dyrektor
Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu, pani Jadwiga Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Lachowie, pan Jacek Bagiński,
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w

Czerwonem oraz nauczycielki: pani
Wiesława Wiśniewska z ZSS w Zabielu i pani Małgorzata Korwek z
Gimnazjum w Lachowie. Akty nadania nagród wręczył wójt Józef Wiśniewski, który w serdecznych słowach podziękował nagrodzonym za
dotychczasowe osiągnięcia i życzył
kolejnych sukcesów. Gratulacje złożyli również sekretarz Adam Masłowski i Stanisław Szymańczyk,
dyrektor ZOPO w Kolnie

uroczyste wręczenie nagród dyrektorom i nauczycielom
gazeta gminna

Janowo i OSP Borkowo. Nie zabrakło przedstawicieli Nadleśnictw:
Waldemar Witkiewicz, zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża oraz Krzysztof Usakiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowogród.
Miasto Kolno reprezentował sekretarz Mirosław Bajorek. Obecni byli
również przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku
z Piotrem Modzelewskim, zastępcą
komendanta wojewodzkiego na czele. Zaproszenie przyjęli też członkowie Stowarzyszenia Sportowo –
Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów
Litewskich w Grabowie( ze sztandarem), Stowarzyszenia Historyczno – Jeździeckiego im. 10 Pułku
Ułanów Litewskich Szwadron w
Piszu, Stowarzyszenia Przyjaciół
9 Pułku Strzelców Konnych Szwadron Biała Piska, Związek Oficerów Rezerwy im Józefa Piłsudskiego oddział Kolno i Stowarzyszenie
Piłsudczyków oddział Kolno. Gościem szczególnym była pani Halina Harmułowicz, córka ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”
wraz z rodziną. Dzięki transmisji
prowadzonej przez Radio Nadzieja,
w uroczystości uczestniczyć mogli
również słuchacze diecezjalnej rozgłośni. Rozmowę na żywo m.in. z
wójtem Józefem Wiśniewskim przeprowadził ks. dr Tomasz Olszewski,
dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup w Łomży.
Więcej na str. 6.
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uroczystości w janowie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Połączone obchody rozpoczął
przemarsz spod remizy OSP z
Miejską Orkiestrą Dętą, ułanami i
pocztami sztandarowymi na czele.
Na placu przy pomniku odprawiona
została polowa msza św. celebrowana przez ks.kan Stanisława Uradzińskiego, Dziekana Kolneńskiego,
ks. Dariusza Wiznera, proboszcza
parafii pw. NSJ w Łosewie oraz pochodzącego z Janowa ks. Wojciecha Chudzika. Po przemówieniach i
wręczeniu pamiątkowych grawertonów z okazji 600 - lecia Janowa na
ręce sołtysa pana Jerzego Samula i
radnego Stanisława Podsiada, historię rozformowania 110 Zapasowego Pułku Ułanów przedstawili
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie, następnie delegacje
złożyły wieńce i zapaliły znicze pod
pomnikiem 110 pułku ułanów. W
tym gronie była też Halina Harmułowicz, córka „Łupaszki”, dla której
Janowo, oraz pamięć mieszkańców i
władz gminy Kolno o bohaterach są
bardzo ważne, jak wyznała na antenie Radia Nadzieja
Druga część uroczystości odbyła
się pod położonym nieopodal okazałym kamieniem z pamiątkową tablicą ufundowaną przez mieszkańców z okazji 600 lecia Janowa. Na
zakończenie uroczystości odbyły się
zawody kawaleryjskie, a wszystkich
na swojski poczęstunek zaprosiły
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Janowie. Oprawę muzyczną zapewnili: Miejska Orkiestra Dęta
pod batutą Pawła Podeszwika i zespół ludowy Czerwieniacy.
Jak mówią źródła historyczne początki Janowa
sięgają roku 1416 kiedy to
książę Janusz I nadał Janowi
zwanemu „Szczwany” 5 włók
obok już osiadłych 10 włók
nad Skrodą koło wsi książęcej
Kąty. (za Czesław Brodzicki
„Ziemia Łomżyńska do 1529
roku”)

zaproszenie na 600 - lecie janowa przyjęło wielu znamienitych gości

jednym z elementów uroczystości w janowie było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym rozwiązanie 110 zapasowego pułku ułanów

pani Halina Harmułowicz, ostatnia z 4 córek ppłk J. Dąbrowskiego „Łupaszki”
przejechała z bliskimi setki kilometrów, by być na uroczystościach w janowie
gazeta gminna
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inwestycje w ramach
funduszu sołeckiego
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Realizacja inwestycji w ramach
funduszu sołeckiego zaplanowanych na 2016 r. zmierza ku końcowi. Pracownicy gminnej brygady
remontowej mieli ręce pełne pracy,
a jej efekty zobaczyć można już w
kilkudziesięciu miejscowościach
naszej gminy. Do 24 października zużyto 8,5 tys. m sześciennych
żwiru na drogi i wykorzystano
większość z 1940 m kwadratowych kostki brukowej zamówionej
na inwestycje w ramach funduszu
sołeckiego.
Do wykonania pozostało jeszcze
tylko żwirowanie dróg w miejscowościach: Brzozowo, Stare Kiełcze,
Kolimagi i Koziki - Olszyny, budowa ogrodzeń placów gminnych w
miejscowościach Kiełcze - Kopki
i Rupin, dokończenie utwardzenia
poboczy drogi w Bialikach.
Gmina w drodze zapytania ofertowego wyłoniła już wykonawcę
na uzupełnienie lamp ulicznych w
miejscowościach Gietki, Zabiele Zakaleń, Stary Gromadzyn i Stare
Kiełcze. Zadanie ma zostać zrealizowane do 15 grudnia br.
Do końca roku inwestycje w ramach funduszu sołeckiego na bieżący rok zostaną zrealizowane w 39
miejscowościach naszej gminy.

utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Truszki - patory

nowa wiata przystankowa w miejscowości truszki - zalesie

w ramach funduszu sołeckiego plac gminny w kiełczach kopkach został uporządkowany i ogrodzony
gazeta gminna

utwardzenie poboczy drogi w zabielu wykonano w ramach
funduszu sołeckiego
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Wieczór papieski „Totus Tuus”
ks Bartłomiej jaźwiński
parafia pw. zwiastowania nmp w lachowie

W tym roku obchodziliśmy 38
rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową naszego Wielkiego Rodaka
św. Jana Pawła II. Chociaż XVI
Dzień Papieski obchodziliśmy 9
października br. pod tytułem: „Jan
Paweł II- Bądźcie świadkami miłosierdzia” pomagając naszej zdolnej młodzieży, wspierając modlitwą i ofiarą materialną inicjatywę
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, to w niedzielny wieczór 16
października br. zgromadziliśmy
się w naszym kościele parafialnym
na wieczorze papieskim pt. „Totus
Tuus”.
Młodzież naszej parafii, ucząca
się w naszym Publicznym Gimnazjum, Bartłomiej Chodnicki uczeń
I Liceum Ogólnokształcącego im.
A. Mickiewicza w Kolnie, Martyna
Truszkowska uczennica II Liceum
Ogólnokształcącego im. Kard. S.
Wyszyńskiego w Kolnie, Marcelina
Skrodzka studentka leśnictwa na
SGGW w Warszawie, młodzież ze
scholi parafialnej przybliżyła nam
bogatą biografię Ojca Świętego
Jana Pawła II, słowa które kierował
do nas Polaków, poezję i homilie.

na zakończenie wieczoru papieskiego pod pomnikiem św. jana pawła II złożone
zostały kwiaty i zapalone znicze

Młodzież do występu przygotowywali: pan Kazimierz Koter pracownik naszego Centrum Kultury
Gminy Kolno w Lachowie, Alina
Skrodzka-Zaleśna katechetka i ks.
Bartłomiej Jaźwiński wikariusz.
Dzisiaj potrzeba byśmy, nie tylko wspominali św. Jana Pawła II,
jego życie i słowa, ale też byśmy,
jego nauczanie wprowadzali w na-

młodzież w lachowie przybliżyła biografię i twórczość św. Jana Pawła II

sze codzienne życie. Na zakończenie naszego wieczoru po modlitwie
apelowej udaliśmy się pod pomnik
św. Jana Pawła II, który stoi przy
naszym kościele składając symboliczne kwiaty i znicze.
Dziękujemy serdecznie wszystkim,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością i odpowiedzieli na zaproszenie naszej zdolnej młodzieży.

wieczór papieski”totus tuus”
gazeta gminna
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szkoła kluczowych możliwości projekt w czerwonem
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, rozpoczęły się
3 października zajęcia w ramach
projektu pt. „Szkoła kluczowych
możliwości”. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Kolno otrzymała
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020.
W edukacyjnym projekcie uczestniczy 52 uczniów SP w Czerwonem:
20 osób z klas I-III i 32 osoby z
klas IV-VI , po równo chłopców i
dziewcząt w każdej z tych dwóch
grup. Celem głównym projektu jest
rozwijanie umiejętności w zakresie kluczowych kompetencji oraz
właściwych postaw i umiejętności,
a także wzmocnienie atrakcyjności
oferty edukacyjnej szkoły.
Grupa uczniów wyłoniona w drodze rekrutacji będzie miała zajęcia
dodatkowe z matematyki, informatyki, zajęcia z języka angielskiego
oraz z przyrody.
W programie jest też doradztwo
edukacyjno – zawodowe, oraz z zakresu przedsiębiorczości i kompetencji kluczowych, zajęcia ze specjalistami (logopeda i psycholog)
oraz dwa wyjazdy naukowe. Każdy
zajęcia w ramach edukacyjnego
projektu w sp w Czerwonem

gazeta gminna

800 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych odbędzie się w
ramach projektu w szkole w czerwonem

uczestnik ma zapewniony dowóz na
zajęcia, zostanie wyposażony w „zestaw startowy” , a szkoła w pomoce
naukowe m.in. tablice interaktywne,
zestawy zadań do matematyki, czy
laptopy do pracowni językowej. W
ramach projektu zostanie zrealizowanych 800 dodatkowych godzin
zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
Wartość projektu to 193 627,25
z czego 183 945,25 zł to dofinan-

sowanie. Realizatorem projektu jest
SP w Czerwonem, a partnerem Business 4 Business Consulting Piotr
Janewicz. Projekt będzie realizowany do 31 lipca 2017 r.
Projekt pt.: „Szkoła kluczowych
możliwości” jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020

W gminie Kolno edukacyjne
projekty współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020
realizować będą w tym roku
szkolnym: SP w Czerwonem,
ZSS w Zabielu, SP w Janowie oraz SP i Gimnazjum w
Lachowie.
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wydarzenia

festyn w lachowie
kazimierz koter
centrum kultury gminy kolno

własnoręcznie robione słodkości
cieszyły się dużą popularnością

występ zespołu magnum noli w trakcie pikniku rodzinnego w lachowie

No i „Pożegnanie lata” za nami.
Piknik rodzinny w Lachowie zaczęliśmy dość nietypowo bo od mini
seminarium połączonego z wernisażem. Swoje zdjęcia zaprezentował
pan Sylwester Nicewicz, zaś krótką historię pogranicza przedstawiła
pani Agnieszka Bednarczyk.
A potem to już była wspólna zabawa i występy. Jako pierwsze zaprezentowały się dzieciaki działające
w naszym teatrze - zaprezentowały
one obszerne fragmenty „Kabaretu
Horrorek” według tekstów Wandy
Chotomskiej.

No i oczywiście nie mogło zabraknąć naszych wspaniałych pań (i
dwóch panienek) z zespołu Magnum
Noli. Tym razem wystąpiły w ostrej,
rokowej stylistyce. Kobiety mało że
wystąpiły to jeszcze przygotowały
mnóstwo smakowitych smakowitości, które mogliśmy popróbować na
stoiskach. Największą chyba popularnością cieszyły się jedyne w
swoim rodzaju lizaki z Lachowa i
dowcipne babeczki z Kumelska.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie
jedno przedsięwzięcie uda się nam
wspólnie zrealizować. Dziękujemy!

Składamy
podziękowania
za zaangażowanie w przygotowania i wsparcie finansowe
następującym osobom i organizacjom (w kolejności alfabetycznej):Mariola Gołębiewska,
Monika i Paweł Gołębiewscy,
Krystyna Huścio, Sołtys Jerzy
Jabłoński, Radny Kazimierz
Kowalewski, Izabela Łynka,
Michał i Katarzyna Milanowscy, Katarzyna Radzikowska,
Agnieszka Sitnikow, Rafał
Szutowski, Beata Wasiulewska, Ewelina Wyka, Ania i
Tomek Zabłoccy, Druhowie
OSP w Lachowie, Zespół Magnum Noli, a także Dyrektor,
instruktorzy i stażyści CKGK.
Bez Was trudno byłoby przeprowadzić tak sprawnie naszą
imprezę

bezpieczna droga do szkoły

Policjanci z Kolna, w ramach akcji
„Bezpieczna droga do szkoły”, spotkali się z uczniami szkół podstawowych w Zaskrodziu i Czerwonem.

Wizyty mundurowych poświęcone
były zagadnieniom bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i nie tylko.
W tym tygodniu policjanci z Kolna odwiedzili szkoły podstawowe w
Zaskrodziu i Czerwonem. Spotkania
prowadzone były w ramach działań
„Bezpieczna droga do szkoły”. Dzieci z zainteresowaniem słuchały rad
mundurowych dotyczących bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników drogi. W trakcie zajęć funkcjonariusze przypominali najmłodszym
podstawowe zasady bezpieczeństwa

podczas pokonywania codziennej
drogi do szkoły, zwracając szczególną uwagę na to, jak ważne jest
noszenie elementów odblaskowych.
Starszych uczniów policjanci uświadomili, że za zachowania niezgodne
z prawem oraz niestosowanie się do
powszechnie obowiązujących norm
społecznych grożą konsekwencje
prawne. Mundurowi poinformowali, które zachowania są niezgodne
z prawem, a które traktowane jako
przejaw demoralizacji.
źródło: www.kolno.policja.gov.pl
gazeta gminna

szkoły

niezapomniana wycieczka
szkolny klub wolontariusza
zss zabiele

30 września 17 członków Szkolnego Klubu Wolontariusza działającego w Gimnazjum w Zabielu
z opiekunami K. Kalinowską i W.
Odachowską wzięło udział w wycieczce do Warszawy.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od
ogrodu na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Jest to jeden z największych i najpiękniejszych ogrodów
dachowych w Europie. Spędziliśmy
tam półtorej godziny na podziwianiu różnorodnych gatunków i odmian roślin. Wszyscy byli zachwyceni tym zielonym rajem.
Kolejne punkty wycieczki to Interaktywne Muzeum Strachu. oraz
Hangar 646, czyli 2500 m2 przestrzeni z całą masą atrakcji łączących rekreację ze sportem. Mieliśmy
do dyspozycji 80 trampolin różnego
rodzaju, a także poduchy powietrznej do bezpiecznej nauki akrobacji.
Było wiele skoków i wygłupów,
wszyscy świetnie się bawili.

członkowie szkolnego klubu wolontariusza z gimnazjum w zabielu na wycieczce
w warszawie

Jak widać Warszawa to miasto
wielu atrakcji i niekonwencjonalnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, gdzie ciekawie można spędzić
czas.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Kolno

panu Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii za
zakup biletów do Hangaru 646 –
obiektu sportowego z trampolinami.

święto w szkołach

jacek bagiński, dyrektor sp w czerwonem zakładając odblaskowe opaski od
Wójta na ręce pierwszaków podkreślał, że bezpieczeństwo jest bardzo ważne
gazeta gminna

Z okazji Ddnia Edukacji Narodowej w naszych szkołach odbywały
się apele i uroczystości. W tych
szczególnych chwilach nie brakowało podziękowań i życzeń dla
nauczycieli i pracowników oświaty, ale też dla uczniów, szczególnie
tych rozpoczynających edukację,
którzy uroczyście przyjmowani byli
do grona szkolnych społeczności.
Z okazji pasowania na pierwszaka
uczniowie klas I, ale też O i przedszkolaki z naszej gminy otrzymały w tym roku od Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno
odblaskowe opaski z herbem i adresem strony internetowej Gminy
Kolno, bo bezpieczeństwo dzieci
jest najważniejsze.
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szkoły

nagroda dla klaudii
alina skrodzka - zaleśna
sp w lachowie

Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Lachowie wzięły czynny udział
w konkursie plastyczno-literackim
pod tytułem „Zwyczajny- Niezwyczajny”, którego realizatorem
było Publiczne Gimnazjum nr 16
im. Błogosławionego ks. Michała
Sopoćki w Białymstoku. Konkurs
„Zwyczajny-Niezwyczajny...” został objęty honorowym patronatem:
Księdza Arcybiskupa Edwarda
Ozorowskiego – Metropolity Białostockiego, Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku.
Głównym celem konkursu była
popularyzacja i prezentacja osoby Błogosławionego ks. Michała Sopoćki, jego życia zgodnego z
zasadami moralnymi i wartościami
chrześcijańskimi wśród młodego
pokolenia w formie literackiej i plastycznej. Konkurs skierowany był
do dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych, gim-

na zdjęciu obok klaudia włodkowska z sp lachowo odbiera nagrodę
za pracę plastyczną ( fot. u góry)

nazjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz rodzin z całej Polski. Na konkurs wpłynęły łącznie 244 prace z
województwa podlaskiego, w tym
10 prac z naszej szkoły.
Uroczyste
wręczenie
nagród
laureatom konkursu odbyło się
27.09.2016 r. w siedzibie Centrum
Wystawienniczo - Konferencyjnym
w Białymstoku i połączone było z
promocją książki ks. Tadeusza Go-

leckiego pt. „Przygody księdza Michała”.
Wśród nagrodzonych w kategorii plastycznej znalazła się nasza
uczennica klasy zwartej Klaudia Włodkowska, natomiast praca
Krzysztofa Gardockiego również z
klasy czwartej została wyróżniona.
Opiekunką konkursu była katechetka Alina Skrodzka-Zaleśna. Gratulujemy sukcesu uczestnikom.

zwycięstwo piłkarzy z lachowa
24 września 2016r. odbył się piłkarski turniej dla szkół podstawowych z powiatu kolneńskiego zorganizowany przez Kolneński Klub

Sportowy „Orzeł” w Kolnie. W turnieju mogli brać udział zawodnicy z
rocznika 2006 i młodsi. Zgłosiło się
7 drużyn a wygranymi turnieju zowygrana drużyna z lachowa i
najlepsi zawodnicy piłkarskiego
turnieju dla szkół podstawowych

stali zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Lachowie, którzy stoczyli
pojedynek z SP 1 I Kolno wygrywając 2:1.
Najlepszym piłkarzem zawodów
został Bartosz Chodnicki, natomiast
królem strzelców Jakub Chrostowski, obaj zawodnicy grali w drużynie z Lachowa.
Klasyfikacja:
1. SP Lachowo
2. SP 1 I Kolno
3. SP 2 II Kolno
4. SP 2 I Kolno
5. SP Borkowo
6. SP Kąty
7. SP 1 II Kolno
K. Milanowska
gazeta gminna

szkoły

drużyny z lachowa na zawodach
katarzyna milanowska
sp w lachowie

Dnia 01.10.2016r. o godzinie
10.00 podlaski szkolny związek
sportowy zorganizował powiatowe
zawody w sztafetowych biegach
przełajowych 10 x 800 m dziewcząt
i chłopców. W kategorii dziewcząt
udział wzięło 6 drużyn natomiast u
chłopców było ich 7. Trasa prowadziła przez pobliski lasek znajdujący się przy Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli. Zawody okazały się bardzo
emocjonujące, a wśród uczestników
było widać duże zaangażowanie.

drużyna dziewcząt i drużyna chłopców z sp w lachowie

Wyniki zawodów:
Chłopcy:
I m. - SP 2 Kolno
II m. - SP Lachowo
III m. - SP Stawiski
IV m. - SP Turośl
V m. - SP 1 Kolno
VI m. - SP Ptaki
VII m. - SP Grabowo
Dziewczęta:
I m. - SP Stawiski
II m. - SP Ptaki
III m. - SP 2 Kolno
IV m. - SP Turośl
V m. - Lachowo
VI m. - SP 1 Kolno

Zwycięskich 5 drużyn z każdej
kategorii awansowało do szczebla
½ zawodów wojewódzkich w Nowogrodzie, które odbyły się 9.10.2016r.

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w
Lachowie uplasowali się na 9 miejscu z 24 startujących drużyn natomiast dziewczęta 24 miejsce na 28
drużyn.

Ałajko – SP w Zabielu, Weronika
Gardocka – SP w Lachowie i Szymon Wierzbowski – SP w Zaskrodziu. Jednym z fundatorów nagród w
konkursie był Wójt Gminy Kolno.
Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej www.gminakolno.
pl

ły jest doskonalym momentem na
przypomnienie podniosłej chwili
poświęcenia dębu i kamienia z tablicą pamiątkową.
Właśnie mija 10 lat od nadania
naszej szkole imienia Papieża Jana
Pawła II. Z tej okazji upubliczniamy
list, który otrzymalśmy od przyjaciela naszego patrona - JE ks. kard.
Stanisława Dziwisza.” - czytamy na
profilu Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II na Facebooku,
gdzie zobaczyć można zarówno list,
jak i zdjęcia z uroczystości.

w skrócie
Mistrz Ortografii 2016
Tomasz Kajko ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem zdobył tytuł
„Mistrza Ortografii 2016” w XIV
Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Mistrz Ortografii 2016”,
który odbył się 20 października w
Szkole Podstawowej w Lemanie. W
konkursie wzięło udział 55 uczniów
reprezentujących 20 szkół z powiatu kolneńskiego. Wyróżnienia w
konkursie zdobyli m.in.: Wojciech
gazeta gminna

10. rocznica
„Rocznica wyboru Papieża Jana
Pawła II - patrona naszej szko-
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ciekawostki

Od przedszkolaka do … STRAżAKA
justyna góralczyk
sp w lachowie

27 września 2016r. przedszkolaki z Lachowa były gośćmi strażaków z jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kumelsku. Zajęcia w
OSP odbyły się w ramach realizowanych w przedszkolu tematów
związanych z bezpieczeństwem.
Wybór jednostki nie był przypadkowy, ponieważ wychowawczyni
Punktu Przedszkolnego – Justyna
Góralczyk, zabrała swoich podopiecznych oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego do OSP, w której
sama jest strażaczką ochotniczką.
Na miejscu przywitali nas: prezes
OSP Kumelsk Leszek Góralczyk,
druhna Joanna Salachowska oraz
druh Cezary Parda.
Już na początku wizyty dzieci
zwróciły uwagę na różne stroje, w
jakich zaprezentowali się strażacy.
Były to mundury galowe – damski
i męski, strój koszarowy oraz strój
specjalny typu NOMEX. Dzieci dowiedziały się w jakich sytuacjach
strażacy noszą poszczególne typy
ubrań, na czym polega praca strażaka, czym różni się straż ochotnicza od zawodowej, w jakiego typu
akcjach strażacy uczestniczą oraz
jakiego sprzętu wówczas używają, a
także w jakich sytuacjach możemy

Przedszkolaki poznały zasady i sposoby udzielania pierwszej pomocy, elementem spotkania było też utrwalenie międzynarodowego numeru alarmowego 112

zwrócić się do nich o pomoc. Miały
również okazję przymierzyć ciężkie,
jak się okazało, hełmy oraz zasiąść
w wozie strażackim.
Podczas drugiej części zajęć
przedszkolaki poznały zasady i
sposoby udzielania pierwszej pomocy. Po omówieniu i pokazie w
wykonaniu strażaków, dzieci same

wizyta dzieci w jednostce osp kumelsk odbywała się w ramach realizowanych w
przedszkolu tematów związanych z bezpieczeństwem

próbowały na fantomie wykonać
masaż serca. Kolejnym elementem
spotkania było utrwalenie międzynarodowego numeru alarmowego
112 oraz wskazanie okoliczności, w
których należy z niego korzystać.
Podsumowaniem spotkania było
przeprowadzenie symulacji sytuacji
zagrażającej zdrowiu i życiu – mała
ochotniczka udzieliła pomocy wychowawczyni (która źle się poczuła i upadła) oraz wykonała telefon
alarmowy, zgłaszając zaistniałą sytuację do służb ratowniczych.
Na zakończenie przedszkolaki
otrzymały od strażaków cukierki i
pamiątkowe odblaski.
Wierzymy, że tego typu przedsięwzięcia służą nie tylko wzbudzaniu
wśród naszych podopiecznych szacunku i zaufania do przedstawicieli służb ratowniczych, ale przede
wszystkim, rozbudzaniu świadomości, chęci i odwagi do udzielania
pierwszej pomocy już od najmłodszych lat.
Serdecznie dziękujemy strażakom
OSP Kumelsk za przeprowadzone
zajęcia oraz strażakom PSP Kolno
za współpracę.
gazeta gminna
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Dożynki parafialne w Łosewie
ewa aniela jerzyło
janowo

4 września Mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Marcina
Loba, zastępcę dyrektora łomżyńskiego Caritas rozpoczęło się
dziękczynienie za plony w parafii
Najświętszego Serca Jezusowego
w Łosewie. W uroczystości oprócz
parafian wzięli udział również
przedstawiciele lokalnych władz
na czele z panem Wójtem Józefem
Wiśniewskim i jego małżonką .
W tym roku wieniec dożynkowy
przygotowywali mieszkańcy Łosewa. Zajęło im to zaledwie dwa tygodnie. Oprócz tego nie zabrakło
również koszów z płodami rolnymi
od mieszkańców innych okolicznych
miejscowości. Po Mszy nastąpiło
podzielnie się chlebem z parafianami oraz przybyłymi gośćmi w tym
m.in. radnymi Rady Gminy Kolno
Alfredem Samulem i Stanisławem
Podsiadem. Popłynęły również słowa uznania dla rolników za ich pracę ze strony Proboszcza Ks. Dr Dariusza Wiznera oraz Pana Wójta.
Nie obyło się bez meczu tatusiowie kontra ministranci. Mecz o
puchar wygrali starsi panowie wynikiem 4:3. Niestety pomimo liczniejszej grupy młodzików i pomocy

dożynki parafialne w Łosewie - meczowi tatusiowie kontra ministranci kibicowali m.in. przedstawiciele władz gminy kolno

ks. Proboszcza z tutejszej parafii
nie udało się wygrać. Nad prawidłowym przebiegiem meczu czuwał sędzia Rafał Cwalina. Mecz na
żywo z boiska w Łosewie relacjonował niezastąpiony dyrektor CKGK
Marcin Sekściński. Drużynom kibicowały nie tylko rodziny, ale również władze.
Na spragnionych czekała woda, a
na głodnych grochówka. Dla łasuchów znalazło się też coś słodkiego
w postaci ciast upieczonych przez
zaradne gospodynie. O oprawę muzyczną zadbał Pan Bogusław Samul. Kolejne dożynki już za rok!

w skrócie
Dzień Białej Laski
18 października w sali Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Kolnie odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej
Laski, które zorganizowane zostało
przez kolneńskie koło Polskiego
Związku Niewidomych.
Gminę Kolno reprezentował na
spotkaniu pan sekretarz Adam Masłowski, który na ręce pani prezes
Celiny Laskowskiej przekazał kwiagazeta gminna

ty i życzenia od Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego
dla wszystkich członków koła terenowego PZN w Kolnie, do którego
należą też mieszkańcy naszej gminy. Obecnie koło Polskiego Związku Niewidomych w Kolnie zrzesza
trzydziestu ośmiu członków.
Przypomnijmy, że Międzynarodowy Dzień Białej Laski obchodzony
jest corocznie 15 października od
1964 roku, jako święto osób niewidomych i niedowidzących.

Ks. dr Dariusz Wizner, proboszcz parafii NSJ w Łosewie:
,,Cieszę się, że mogliśmy tak
uroczyście świętować nasze parafialne dziękczynienie za tegoroczne plony na chwałę Bożą i
dla dobra naszej małej wspólnoty parafialnej. Bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim osobom, które
na różne sposoby uczestniczyły
w przygotowaniu i przeprowadzeniu tych naszych Dożynek. Z
wdzięcznością dziękuję ks. Marcinowi Loba, wice-dyrektorowi
łomżyńskiej Caritas za przewodniczenie tej uroczystej liturgii. W
przygotowaniu tej uroczystości
doświadczyliśmy dużego wsparcia ze strony naszej Gminy. Na
ręce pana Wójta składam podziękowanie za wszelką pomoc
i dotychczasową współpracę dla
dobra tej społeczności lokalnej.
Ogromne podziękowanie kieruję
do gospodarzy Łosewa, starostów
tegorocznych dożynek, którzy
wykonali piękny wieniec i obsłużyli też piknik po zakończeniu
Mszy św. Dziękuję gospodarzom
pozostałych wsi za dziękczynne
koszyki z darami. I oczywiście
paniom gospodyniom, które napiekły ogromną ilość smacznych
ciast na poczęstunek. Było to
w sumie, sądzę, bardzo udane
spotkanie integrujące nasze środowisko lokalne i wzmacniające
naszą wspólnotę parafialną”
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warsztaty taneczno - muzyczne
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Zakończenie pierwszego etapu
projektu pn. „Warsztaty muzyczno
- taneczne w gminie Kolno” odbyło się w minioną niedzielę w Czerwonem. Realizatorem zadania jest
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle, które otrzymało na ten cel
dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
W trakcie warsztatów uczniowie
naszych szkół szkolili się pod okiem
instruktorów, a zdobyte umiejętności
zaprezentowali na wspólnej próbie
z zespołem ludowym „Czerwieniacy”. W spotkanku uczestniczył pan
Marcin Sekściński, dyrektor CKGK,
pan Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w
Białymstoku.
Przypomnijmy, że konkurs w ramach którego CKGK zdobyło dofinansowanie na warsztaty to kolejny element projektu Podlaski

wspólna próba uczestników projektu i zespołu ludowego czerwieniacy

Pomost Kultury, realizowanego
przez WOAK w ramach programu
„Bardzo Młoda Kultura”. Dzięki
temu, że CKGK uczestniczy w Podlaskim Pomoście Kultury mogliśmy
nie tylko ubiegać się o dofinansowanie na warsztaty, ale też skorzystać ze szkoleń dla instruktorów,
czy wymiany doświadczeń w ramach
spotkań z cyklu Dyskusyjne Forum
Kultury, a to na dobry początek,
bo trzeba podkreślić, że realizacja
projektu „Podlaski Pomost Kultury”
potrwa trzy lata.

konkurs wiedzy o gminie kolno

w konkursie „o dziejach kolneńszczyzny” I miejsce zajęli: Cezary Grzegorz
Kałęka – SP Wykowo i Wiktoria Zaleśna – SP Lachowo, II miejsce – Przemysław
Kołowajtys – SP Czerwone i Aleksandra Zejer – Gimnazjum w Lachowie, III miejsce – Szymon Gnatowski – SP Wykowo. gratulujemy!

Co wiemy o naszej gminie? Jaką
wiedzą dysponujemy o miejscach
pamięci, instytucjach, organizacjach
działających w naszej okolicy?
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem oraz grupa nieformalna „Miłośniczki historii” zorganizowały Konkurs Historyczny „O
Dziejach Kolneńszczyzny”. Konkurs
jest jednym z elementów składowych projektu p. n. „Znad mitycznej
Wincenty” realizowanego w ramach
środków finansowych pochodzących
z FIO. Więcej informacji na www.
gbpgminakolno.pl
B. Sielawa
gazeta gminna

wydarzenia

gazeta gminna
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Po co czytamy? Dzień Głośnego
Czytania w Borkowie
Barbara sielawa
gbp w czerwonem

Po co czytać książkę, skoro można obejrzeć film? Po co sięgać
po gazetę, jeśli można wysłuchać
wiadomości lub poserfować po necie? Czytamy z różnych powodów.
Dla rozrywki, by zdobyć wiedzę,
by przenieść się na chwilę w świat
wyobraźni. Lubię czytać i tę pożyteczną umiejętność staram się propagować wśród innych.
Biblioteka publiczna i biblioteka
szkolna Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
29 września włączyły się w ogólnopolską akcję Dnia Głośnego Czytania.
W rolę lektorów, przeprowadzających ciekawe, niejednokrotnie okraszone dużą dawką humoru rozmowy
z dziećmi, wcielili się przedstawiciele borkowskiej społeczności: ksiądz
Krzysztof Wróblewski – proboszcz
Parafii pw. Trójcy św. w Borkowie,
państwo Janina i Henryk Duda oraz
Magdalena Chylińska – animator

przedstawiciele borkowskiej społeczności głośno czytali dzeciom w szkole

Centrum Kultury Gminy Kolno.
Książka to edukacja, humor i rozrywka, co udowodnili uczestnicy
spotkania w Borkowie. Człowiek
wychowany przez „szklany ekran”
funkcjonuje zupełnie inaczej, niż
ktoś, kto czyta książki. Czytanie
wzmacnia pamięć, bo mózg, jak mię-

śnie potrzebuje intensywnej gimnastyki. Czytajmy więc, a szczególnie
czytajmy dzieciom, które często
poza komputerem nie widzą świata. Wskażmy im inną, bardziej pożyteczną formę spędzania wolnego
czasu, a w przyszłości to na pewno
zaprocentuje.

dzień głośnego czytania w borkowie
gazeta gminna
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nowa kapliczka w wincencie
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Tradycja budowania przydrożnych
kapliczek wciąż jest żywa. Z inicjatywy pani Jadwigi Kołowajtys, radnej gminy Kolno i pana Stefana Pisiaka, sołtysa wsi Wincenta nowa
kapliczka stanęła na placu gminnym przy remizie w Wincencie.
W niedzielę 25 września w obecności mieszkańców Wincenty i wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego
z małżonką kapliczkę poświęcił ks.
Jarosław Gołaszewski, proboszcz
parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle.
Kapliczka z figurą żywiczną Jezusa Miłosiernego ustawiona na
murowanej podstawie z kamieni,
zwieńczona drewnianym zadaszeniem postawiona została w miejscu
ważnym dla mieszkańców, tuż obok
remizy wybudowanej przed laty

poświęcenie nowej kapliczki w wincencie

przez druhów ochotników, naprzeciwko zabytkowego budynku urzędu
celnego z 1920 roku. Ten wyjątkowy
obiekt, który służyć będzie lokalnej
społeczności, to znak wdzięczności,
ale też dowód, że wiara jest istotną
wartością dla mieszkańców Win-

Reklama
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centy.
Okazała kapliczka z pewnością
nie pozostanie niezauważona przez
kierowców jadących drogą krajową
nr 63 na Mazury, a warto się zatrzymać w Wincencie, bo to miejscowość z wyjątkową historią
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