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Na sesji Rady Gminy Kolno 29
listopada br. radni podjęli siedem
uchwał, z czego trzy dotyczyły kwestii związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. Od stycznia 2017 r. stawki za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wzrosną, ale wciąż będą należeć do niższych w
regionie. W gminie Kolno to pierwsza od dwóch lat zmiana cen wymuszona
zewnętrznymi czynnikami.

wydarzenia

Droga bialiki - górskie
już po przebudowie

str. 5

9 listopada odbyło się uroczyste oddanie do użytku wyremontowanej drogi powiatowej Bialiki - Górskie. - Ta droga jest ważna dla
mieszkańców gminy Kolno, wzmacnia nasz potencjał gospodarczy, sprawia, że dzieci bezpieczniej docierać będą do szkół, dlatego dziękuję panu
marszałkowi oraz władzom powiatu kolneńskiego za to wspólne działanie
– podkreślał Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno podczas przekazania
drogi do użytku.

wydarzenia

gmina kolno skuteczna
w pozyskiwaniu
funduszy

str. 9

W nowym okresie finansowania
na lata 2014 - 2020 w zasadzie z każdego obszaru, w którym Gmina Kolno
składała wnioski (edukacja, pomoc społeczna, rewitalizacja, drogi, kultura)
udało się pozyskać wsparcie na realizację projektów. O wielu działaniach i
inwestycjach realizowanych dzięki unijnemu wsparciu już pisaliśmy (m.in. o
pierwszych dotacjach z PROW na drogi, czy projektach kulturalnych) Dziś
przedstawiamy najnowsze osiągnięcia w tym zakresie.
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zdjęcie miesiąca
W Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
gazeta gminna
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Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Listopad upływa nam pod znakiem dróg i to nie tylko ze względu
na odbiory zmodernizowanych już
odcinków, ale też z uwagi na fakt,
że wraz z grupą radnych i sołtysów
zapoznawaliśmy się w Olsztynie
z niestosowaną u nas do tej pory
technologią budowy dróg.
Jedną z istotniejszych drogowych
inwestycji, z której już korzystają mieszkańcy naszej gminy, jest
wyremontowana powiatowa droga
Bialiki - Rupin - Górskie. Przebudowana dzięki współpracy Gminy
Kolno i Powiatu Kolneńskiego oraz
dofinansowaniu z PROW droga dziś
w niczym nie przypomina dawnej
żwirówki, szeroka i wyasfaltowana

stanowi ważny trakt. W uroczystości oddania do użytku tej inwestycji
uczestniczył pan Stefan Krajewski,
członek zarządu województwa podlaskiego, więc miałem okazję osobiście i publicznie podziękować nie
tylko za dofinansowanie z PROW
do tej drogi, ale też za dofinansowanie z PROW do dróg gminnych
w Zaskrodziu, Rydzewie Świątkach
i Łosewie, gdzie inwestycje są już
na etapie odbiorów technicznych i
do dróg w Janowie i Czerwonem,
które zostaną zrealizowane w przyszłym roku oraz za zmodernizowanie
dwóch odcinków drogi wojewódzkiej
nr 647 z Zabiela do Kolna oraz remontu chodników przy tej drodze
w Pachuczynie i Czernicach. Bez
dobrej współpracy, zrozumienia na-

szych potrzeb i wsparcia nie udałoby się nam osiągnąć tak wiele.
Kolejny zmodernizowany odcinek
to fragment drogi gminnej na Zabiele - Zakaleń, który został odebrany od wykonawcy 15 listopada.
Inwestycje drogowe są kosztowne,
dlatego szukamy partnerów, dofinansowania, ale też rozwiązań technologicznych, które pozwolą nam na
zmodernizowanie jak największej
ilości kilometrów naszych dróg. W
gminie Iława oglądaliśmy te wykonane z zastosowaniem technologii
stabilizacji gruntów, wykorzystującej innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz dodatki ulepszające.
Już w przyszłym roku skorzystamy z tej efektywnej metody budowy
dróg w naszej gminie.

fundusz sołecki
Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na bieżacy rok
dobiega końca. Ostatnio pracownicy gminnej ekipy remontowej
pracowali przy budowie ogrodzenia placu gminnego w Rupinie.
Zanim ten plac został ogrodzony
teren trzeba było wyrównać i uporządkować. Teraz, zgodnie z wolą
mieszkańców, powstało w Rupinie
miejsce, które w przyszłości służyć
będzie lokalnej społeczności.
Do zrealizowania w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok pozostały jeszcze tylko następujące
zadania:
- żwirowanie drogi w Kozikach Olszynach
- żwirowanie drogi w Brzozowie,
- żwirowanie drogi w Kolimagach.
Wymienione drogi zostały wcześniej przygotowane do wyżwirowania m.in. poprzez wyprofilowanie.
gazeta gminna

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego w naszej gminie
rozpoczęła się w marcu br. Pierwszą inwestycją wykonywaną przez
pracowników gminnej ekipy remontowej był remont wnętrza remizy

OSP w Janowie. Do dziś zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane działania w sołectwach, a pozostało tylko wyżwirowanie trzech
odcinków dróg w wymienionych
wyżej trzech miejscowościach.

zanim powstało ogrodzenie placu gminnego w rupinie teren ten trzeba było
uporządkować, i wyrównać
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nowe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Na sesji Rady Gminy Kolno 29
listopada br. radni podjęli siedem
uchwał, z czego trzy dotyczyły
kwestii związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Od stycznia 2017 r. stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosną, ale wciąż będą
należeć do niższych w regionie.
W gminie Kolno to pierwsza od
dwóch lat zmiana cen wymuszona
zewnętrznymi czynnikami.
W trakcie sesji nie było dyskusji
nad projektami uchwał. Radni podejmowali je jednogłośnie, bo gorące rozmowy toczyły się podczas
posiedzenia komisji Rady Gminy
Kolno. To tam wspólnie wypracowano najkorzystniejsze w tej sytuacji rozwiązania dla mieszkańców
naszej gminy.
Na zmianę stawek wpływ mają
głównie dwie podwyżki opłat za
przyjęcie do zagospodarowania
odpadów na Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii, gdzie zgodnie z
prawem dziś muszą trafiać śmieci z
naszej gminy. Pierwsza podwyżka
obowiązywała od stycznia 2016 r.
(ze 199,42 zł na 239,31 zł brutto za
tonę odpadów zmieszanych).
- Już w grudniu 2015 r. przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne od mieszkańców naszej gminy
domagało się zmiany umowy podpisanej na lata 2015 - 2016 o dodatkowe wynagrodzenie, co skutkować
musiałoby podwyżkami dla mieszkańców - mówi Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - Sprawa oparła
się o Sąd Rejonowy w Łomży, ale
do zmiany umowy nie doszło. Skutecznie ochroniliśmy mieszkańców
przed podwyżką na cały 2016 rok.
Dziś, kiedy Gmina Kolno musi w
drodze przetargu, wyłonić wykonawcę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych na 2017 rok

radni w trakcie obrad xxi sesji rady gminy kolno

nie uda się już utrzymać stawek
na dotychczasowym poziomie, bo
od stycznia 2017 wchodzi kolejna
podwyżka na RIPOK w Czartorii (z
239,31 na 303,92 zł). Prawo jest takie, że opłaty pobierane od mieszkańców muszą w całości pokryć
koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów z gminy. Ogłoszone dwa
przetargi zostały unieważnione, ponieważ proponowane przez wykonawców kwoty były wyższe niż ta
zabezpieczona w budżecie Gminy
Kolno. Obecnie Gmina Kolno ogłosiła już trzeci przetarg.
- Zadaniem moim i Rady Gminy
Kolno jest obrona interesów mieszkańców gminy, dlatego dokonaliśmy wnikliwej analizy podwyżek
cen za przyjęcie śmieci do zakładu
w Czartorii wprowadzonej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łomża.
Nasz protest w tej sprawie trafił już
do władz Łomży - informuje wójt
Józef Wiśniewski. - Zbadamy też,
czy możliwa będzie zgodna z prawem zmiana RIPOK w Czartorii na
ten, który jest w Czerwonym Borze,
gdzie ceny za odpady są niższe.
Nowe stawki, które zgodnie z
Uchwałą Rady Gminy Kolno Nr
XXI/126/16 obowiązywać będą w
od stycznia 2017 r. wyniosą:
1) od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 20 zł
2) od dużych gospodarstw domowych ( powyżej 2 osób) - 42 zł
Natomiast wyższe stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady nie są

zbierane w sposób selektywny wyniosą:
1) od małych gospodarstw domowych ( do 2 osób) - 40 zł
2) od dużych gospodarstw domowych (powyżej 2 osób) - 84 zł
Uchwała określa też stawki za
pojemniki od nieruchomości niezamieszkałych oraz ryczałtową stawkę opłaty za rok za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na których znajdują
się nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez
część roku. Mieszkańcy otrzymają
zawiadomienia o nowych stawkach
za odpady komunalne. Zmiana cen
nie jest powodem do składania nowej deklaracji.
- Podwyżki stały się faktem, ale i
tak ten podatek w naszej gminie po
podwyżce, w porównaniu ze stawkami za odpady komunalne w innych gminach, wciąż jest najmniej
dotkliwy dla mieszkańców - mówi
wójt Józef Wiśniewski. - Niższe
stawki płacą mieszkańcy deklarujący selektywną zbiórkę odpadów. To
bardzo ważne, by ta selekcja była
dokładna, bo to również ma wpływ
na koszty. Jeśli gmina nie osiąga
odpowiednich wskaźników recyklingu musi płacić kary, co przekłada
się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, a w efekcie ma wpływ na wysokość opłat
uiszczanych przez mieszkańców.
Więcej informacji z XXI sesji na
www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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cieszy nas droga po przebudowie
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

- Ta droga jest ważna dla mieszkańców gminy Kolno, wzmacnia nasz potencjał gospodarczy,
sprawia, że dzieci bezpieczniej
docierać będą do szkół, dlatego
dziękuję panu marszałkowi oraz
władzom powiatu kolneńskiego za
to wspólne działanie – podkreślał
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno podczas uroczystego oddania
do użytku wyremontowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1879 B
Bialiki – Górskie.
9 listopada w obecności Stefana Krajewskiego, członka zarządu
województwa podlaskiego; Stanisława Wiszowatego, starosty kol-

neńskiego; Roberta Nadary, wicestarosty kolneńskiego; Andrzeja
Mieczkowskiego, przewodniczącego
Rady Powiatu Kolneńskiego; Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady Gminy Kolno; Grzegorza
Chilińskiego, dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie; przedstawicieli Urzędu Gminy Kolno i
Starostwa Powiatowego w Kolnie,
wykonawców inwestycji oraz sołtysów z Bialik, Górskich i Rupina i
mieszkańców okolicy droga została
poświęcona przez ks. Bartłomieja
Jaźwińskiego z parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie.
Po poświęceniu drogi i symbolicznym przecięciu wstęgi Stanisław

Wiszowaty, starosta kolneński powitał zgromadzonych i podziękował
przedstawicielom władz województwa i gminy Kolno za współpracę,
bez której remont tej drogi nie byłby możliwy.
Pan Stefan Krajewski podkreślił
wagę współpracy między Powiatem
Kolneńskim i Gminą Kolno wskazując, że bez tego porozumienia nie
udałoby się pozyskać pieniędzy z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na jej przebudowę.
Słowa podziękowania do wszystkich, dzięki którym ta droga została
wyremontowana, skierował również
pan Ryszard Podchul, radny gminy
Kolno i sołtys Rupina.

przecięcie wstęgi na wyremontowanej drodze powiatowej bialiki - górskie

dobre praktyki z gminy kolno
Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie z prezentacją dotyczącą: projektu EFS „Droga do zmian”
Filia Ośrodka Pomocy dla Osób
Dotkniętych Przestępczością, Asystentura jako jedna z form wsparcia
rodziny - wystąpił w trakcie konferencji „W rodzinie siła” w części
poświęconej dobrym praktykom.
Konferenecję, która odbyła się 21
października w sali Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu zorganizowało Powiatowe Centrum Pomocy
gazeta gminna

Rodzinie w Kolnie w partnerstwie z
MOPS w Kolnie, GOPS w Kolnie,
KOKiS, KPP w Kolnie i OHP w
Kolnie.
W trakcie spotkania poruszano
kwestie związane z kondycją współczesnej rodziny, budowaniem pozytywnych więzi w rodzinie, czy problemem przemocy w rodzinie oraz
propagowano rodzicielstwo zastępcze jako szansę na prawdziwy dom.
Więcej informacji i zdjęć z konferencji na stronie www.pcprkolno.pl

pani krystyna kajko dyrekotr gops
w Kolniie na konferencji
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jak budują drogi
w innych gminach

w skrócie

Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W związku z realizacją zapisu
art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016r., poz. 250), który
zobowiązuje do prowadzenia przez
Gminę ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków, informuję, że
przystępujemy do przeprowadzenia
inwentaryzacji. Inwentaryzacja zostanie wykonana przez firmę - Green Key Joanna Masiota Tomaszewska ul. Nowy Świat 10a/15, 60-583
Poznań. W dniach od 7 listopada
do 10 grudnia 2016 r. przedstawiciele firmy przyniosą do Państwa
zgłoszenie do ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Wypełnione
zgłoszenie będzie stanowiło dokument przeprowadzenia inwentaryzacji na Państwa nieruchomości.
Uprzejmie proszę o współpracę w
celu wypełnienia ustawowego obowiązku.

Radni, sołtysi i kierownicy referatów w Urzedzie Gminy Kolno z
Józefem Wiśniewski, wójtem gminy
Kolno i wicestarostą kolneńskim
Robertem Nadarą na czele pojechali z roboczą wizytą do Olsztyńskiego PBM, by zapoznać się z
inną, niż sotosowane u nas dotychczas, technologią budowy dróg.
Na początek grupa zapoznała się
z teorią budowania dróg z zastosowaniem przełomowej technologii
stabilizacji gruntów, wykorzystującej innowacyjne spoiwa hydrauliczne oraz dodatki ulepszające.
Prezentacja pt. „Budujemy drogi z

gruntu” dokładnie ukazywała proces powstawania dróg z zastosowaniem tej technologii.
- Wiele samorządów korzysta z
tego rozwiązania, bo jest sprawdzone
i efektywne - mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Chciałem
by radni i sołtysi sami sprawdzili
jak wyglądają tak zbudowane drogi,
bo uważam, że dla naszej gminy to
doskonałe rozwiązanie.
Przedstawiciel OPBM po teoretycznych wykładach pokazał przedstawicielom naszej gminy przykłady
dróg wybudowanych właśnie z zastosowaniem technologii stabilizacji
gruntu w gminie Iława.

Szanowni Mieszkańcy

Józef Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno

Dzieci ubezpieczone
List Prezesa KRUS, z informacją, że dzieci poniżej 16 roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych
w pełnym zakresie w KRUS mają
zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
od 14.10.2016 do 13.10.2017 r. dostępny jest na www.gminakolno.pl

wójt, radni i sołtysi na drodze wybudowanej przez OPBM

Ogłoszenie
Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.) podaje się do publicznej
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 od dnia 01.12.2016 r.
do dnia 22.12.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych
do oddania w dzierżawę. Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.
ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Łosewo.
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

gazeta gminna
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inwestycje drogowe
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Rydzewo Świątki, Zaskrodzie i
Zabiele - Zakaleń - to miejscowości, w których już zostały odebrane nowe odcinki asfaltowych dróg
(łącznie nieco ponad 3 km) Za moment zakończą się prace nad dwoma odcinkami o łącznej długości
blisko 1,5 km z Łosewie.
Drogi w Rydzewie Świątkach,
Zaskrodziu i Łosewie to inwestycje
realizowane w ramach projektów, na
które Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie z PROW 2014 - 2020.
W Rydzewie Świątkach prace na
dwóch odcinkach dróg już zostały
odebrane od wykonawcy. Podobnie
jak nowa droga w Zaskordziu. W
Łosewie prace nad budową dwóch
odciników dróg mają potrwać do
końca listopada. Odebrana od wykonawcy została już również droga
na Zabiele - Zakaleń - dwa odcinki
o łącznej długości 1,49 km .

droga w budowie w Łosewie i fragment nowej drogi przy szkole podstawowej w
zaskrodziu ( fot. na dole) i

sukcesy naszych recytatorek
Patrycja Banach zajęła III miejsce, a Amelia Andrzejczyk i Izabela
Bagińska otrzymały wyróżnienia w
finale XIV Edycji Konkursu Recytatorskiego Utworów Patriotycznych dla Szkół Podstawowych i
Gimnazjów zorganizowanego przez
Bibliotekę Publiczną Gminy Łomża
z siedzibą w Podgórzu. Tegoroczna

Izabela i amelia z wyróżnieniami
gazeta gminna

edycja przebiegała pod hasłem „
Syberyjskie niebo wczoraj i dziś”.
Konkurs był wieloetapowy. Do
eliminacji gminnych, ogłoszonych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czerwonem, uczestników zgłosiły
dwie szkoły: Szkoła Podstawowa
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie i Gimnazjum w

patrycja zajęła III miejsce

Lachowie. Uczniowie tych szkół reprezentowali gminę Kolno w eliminacjach powiatowych, które odbyły
się 9 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie, gdzie w
kategorii szkół podstawowych Amelia Andrzejczyk z SP w Janowie
zajęła II miejsce, zaś w kategorii
gimnazjum Patrycja Banach, mieszkanka Czerwonego, zajęła miejsce I,
a Izabela Bagińska z Gimnazjum w
Lachowie – miejsce II.
W finale konkursu, który odbył
się 16 listopada 2016 r. w bibliotece w Podgórzu w zmaganiach konkursowych dziewczęta zmierzyły się
z recytatorami z powiatów kolneńskiego, grajewskiego, łomżyńskiego
i zambrowskiego. Patrycji, Amelii i
Izabeli oraz nauczycielom, rodzicom
i bibliotekarzom przygotowującym
je do konkursu – gratulujemy!

Barbara sielawa
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sprzęt dla strażaków
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Urząd Gminy Kolno zakupił
sprzęt ratowniczo - gaśniczy dla
OSP Czerwone w postaci ubrania
specjalnego (jeden komplet) oraz
piły do drewna STIHL MS 291.
Zakup sfinansowano z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w

kwocie 3 tys. zł oraz ze środków finansowych Gminy Kolno w kwocie
329,00 zł.
Wymieniony sprzęt został przekazany dla OSP Czerwone w dniu
11 listopada br. przez Wójta Gminy
Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego i komendanta M-G ZOSP

przekazanie sprzętu dla jednostki osp czerwone

RP w Kolnie Antoniego Lewandowskiego.
Przy okazji strażacy z OSP Janowo zaprezentowali samochód
pożarniczy jednostki po remoncie
kapitalnym, który to remont sfinansowany został ze środków z budżetu Gminy Kolno

wóz osp janowo po remoncie kapitalnym

z xx sesji rady gminy kolno
W trakcie XX sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 28 października br. w sali konferencyjnej
GBP w Czerwonem radni podjęli
następujące uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2016 - 2024
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie określenia wysokości
podatku od nieruchomości
- uchylającą uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Kolno
- w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 2020.
- w sprawie Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakte-

rze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolno
Radni przyjęli również informację
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno w roku szkolnym 2015/2016, którą przedstawił
Stanisław Szymańczyk, dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
W szczegółowym zestawieniu
znalazły się m.in. informacje dotyczące kwestii związanych z finansowaniem pracy szkół ogółem i w
rozbiciu na poszczególne placówki, kosztu utrzymania przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego, kosztu dowozu uczniów,
czy kosztu edukacji jednego ucznia
w każdej ze szkół. W zestawieniu
znalazły się też informacje o remontach przeprowadzonych w każdej ze szkół, pozyskanych środkach,
osiągnięciach uczniów, kształceniu

nauczycieli, wynikach egzaminów i
sprawdzianów czy organizacji wycieczek szkolnych.
W minionym roku szkolnym w naszych placówkach uczyło się 954
uczniów, a zatrudnionych było 109
nauczycieli, w tym 27 niepełnozatrudnionych.
Po raz pierwszy w informacji o
stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Kolno pojawiły się dane dotyczące stypendiów dla uzdolnionych uczniów przyznawanych od
2015 r. przez Wójta Gminy Kolno,
które w minionym roku szkolnym
otrzymali: Sylwia Pijanowska ZSS w Zabielu i Przemysław Maciej Bogdański – Gimnazjum w Lachowie.
Radni zapoznali się również z
informacją na temat złożonych
oświadczeń majątkowych przez radnych Gminy Kolno za 2015 r.
gazeta gminna

wydarzenia

gmina kolno skuteczna
w pozyskiwaniu pieniędzy
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W nowym okresie finansowania
na lata 2014 - 2020 w zasadzie z
każdego obszaru, w którym Gmina
Kolno składała wnioski (edukacja,
pomoc społeczna, rewitalizacja,
drogi, kultura) udało się pozyskać
wsparcie na realizację projektów.
O wielu działaniach i inwestycjach realizowanych dzięki unijnemu wsparciu już pisaliśmy (m.in. o
pierwszych dotacjach z PROW na
drogi, czy projektach kulturalnych)
Dziś przedstawiamy najnowsze
osiągnięcia w tym zakresie.

Aktywizacja i integracja
Ostatnim sukcesem jest pozyskanie dofinansowania na projekt pt. „Aktywne wsparcie drogą
do zmian” w ramach działania 7.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Celem projektu, który realizowany
będzie od 1 stycznia do 30 czerwca
2017 r. jest zaktywizowanie bezrobotnych osób, które są jednocześnie
wykluczone społecznie i korzystają
ze świadczeń pomocy społecznej w
naszej gminie.
W projekcie zostanie zastosowana
kompleksowa aktywna integracja –
społeczna i zawodowa oraz praca
socjalna: wsparcie psychologiczne wypracowanie pozytywnych postaw,
radzenie sobie w środowisku rynku pracy, warsztaty aktywizacyjne
- rozwoju osobistego, umiejętności
społecznych oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, praca
socjalna - 15 kontraktów socjalnych, szkolenia zawodowe: opiekun
osób starszych i dzieci oraz kierowca samochodu ciężarowego kat C,
doradztwo zawodowe i kreowanie
postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie postaw przedsiębiorczych i zaradności
społeczno-zawodowej, animacja logazeta gminna

przedszkolaki z czerwonego na zajęciach w ramach projektu „rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Kolno” realizowanego we wszystkich punktach
i oddziałach przedszkolnych w naszej gminie

kalna i działania o charakterze środowiskowym.
Wartość projektu to 210 257,50
zł, a dofinansowanie wyniesie 178
700,00 zł.

Program rewitalizacji
Gmina Kolno otrzyma ponad 54
tys. zł dotacji na realizację projektu
„Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kolno”. Nasz wniosek
został wybrany do dofinansowania
w konkursie dotacji na opracowanie
lub aktualizację programów rewitalizacji z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 2014 –
2020. Takie dofinansowanie otrzymają 43 samorządy z województwa
podlaskiego.
W ramach projektu odbędą się
szkolenia dla pracowników UG
Kolno, spotkania z lokalną społecznością, opracowanie „Programu rewitalizacji Gminy Kolno”, konsultacje społeczne programu i działania
upowszechniające.
Wstępnie zdiagnozowany obszar
do rewitalizacji w Gminie Kolno to
Borkowo, Wincenta i Kozioł.
Realizacja projektu potrwa do
końca sierpnia 2017 r. „Program
rewitalizacji Gminy Kolno” to dokument, który jest niezbędny do
pozyskania dofinansowania na re-

alizację działań rewitalizacyjnych z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Edukacja
„Rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Kolno” to tytuł projektu, realizowanego we wszystkich siedmiu punktach i oddziałach
przedszkolnych w naszej gminie.
Wartość projektu to 163 238,10 zł,
z czego dofinansowanie z działania
3.1.1 z RPO WP wynosi 138 638,10
zł.
Projekt przewiduje działania z
zakresu rozwijania kompetencji kluczowych, zajęcia wyrównawcze: matematyczne, językowe, w zakresie
wykorzystania TIK dla 120 dzieci.
Duży nacisk zostanie położony na
budowanie postaw i umiejętności:
uczenia się, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, inicjatywność oraz pracę zespołową.
Kolejne edukacyjne projekty realizują szkoły z Janowa, Lachowa,
Zabiela i Czerwonego. Łączny koszt
tych edukacyjnych projektów szacowany jest na 710 989, 55 zł z czego
dofinansowanie z działania 3.1.2
RPO WP wyniesie 95%.
Realizacja edukacyjnych projektów potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017.
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narodowe święto niepodległości
gminne obchody w czerwonem
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

- 11 listopada obchodzimy jedno z naszych najważniejszych narodowych świąt. Wspominamy rok
1918, w którym to Polska po 123
latach odzyskała niepodległość.
Przywołujemy tę wyjątkową chwilę, która 98 lat temu zawładnęła
sercami naszych rodaków, wielką
radość z odzyskania wymarzonej,
wyczekanej, wywalczonej wolności - mówił Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno w trakcie gminnych
uroczystości z okazji Narodowego
Święta Niepodległości w Czerwonem. Przywołując słowa Marszałka
Józefa Piłsudskiego o „świątyniach
historii” wójt dziękował mieszkańcom za przejawy patriotyzmu lokalnego, podkreślał też, byśmy w
tym uroczystym dniu wspomnieli
wszystkich tych, którym zawdzięczamy wolność i apelował - Niech
Polska ma godne miejsce w sercu
każdego z nas, nie tylko dziś, nie
tylko od święta, ale też każdego
zwykłego dnia.
Tradycyjnie, gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w

we mszy św. w intencji ojczyzny uczestniczyli m.in. poseł na sejm rp kazimierz
gwiazdowski, przedstawiciele władz gminy kolno, powiatu kolneńskiego, gminnych jednostek organizacyjnych, szkół, stowarzyszeń oraz mieszkańcy gminy

Czerwonem rozpoczęła msza św., po
której kilka słów do zgromadzonych
skierowali: wójt Józef Wiśniewski,
Kazimierz Gwiazdowski, poseł na
Sejm RP oraz Robert Nadara, wicestarosta kolneński. Następnie z
patriotycznym montażem słowno
- muzycznym zaprezentowali się
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem i zespół ludowy

Czerwieniacy.
Po części artystycznej uczestnicy obchodów przeszli, z pocztami
sztandarowymi Gminy Kolno, jednostek OSP i szkół gminnych na
czele, pod pomnik ku czci obrońców
ojczyzny poległych na polu chwały
pod wodzą Józefa Piłsudskiego, w
latach 1918 - 1920, gdzie poszczególne delegacje złożyły wieńce i
zapaliły znicze.

stałym elementem gminnych obchodów narodowego święta niepodległości jest składanie wieńców i zniczy pod pomnikiem w
czerwonem w asyście pocztów sztandarowych i z muzyczną oprawą zespołu ludowego czerwieniacy

gazeta gminna
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uroczystości w janowie
bożena duda
dyrektor sp w janowie

„Kocham Ojczyznę więcej niż
własne serce.”(Kard. Stefan Wyszyński)
10 listopada społeczność Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego upamiętniła 98
rocznicę odzyskania niepodległości
przez nasz kraj – jedną z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny.
Uczniowie klasy IV i V pod opieką p. Anety Roman przygotowali
rys historyczny tych wydarzeń w
formie montażu słowno – muzycznego. Cała społeczność odśpiewała fragment „Roty” oraz „Pierwszą
Brygadę”. Do apelu włączyli się
pierwszoklasiści, recytując „Katechizm młodego Polaka”. Widzowie
trzymali wykonane chorągiewki
symbolizujące naszą flagę i barwy narodowe. Celem uroczystości
było wzbogacenie wiedzy uczniów,
kształtowanie szacunku dla historii
minionych pokoleń oraz uświadomienie, że święto narodowe i pielęgnowanie tradycji narodowych to
sprawa nas wszystkich.

Podsumowując akademię, prowadzący odnieśli się do nauk naszego
Patrona, Kardynała S. Wyszyńskiego, który twierdził, że „Sztuką jest
umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
Skoro spełniło się marzenie Polaków o wolnej, niezależnej Polsce,
to tym bardziej trzeba pracować dla

jej chwały, co można czynić poprzez
solidną, systematyczną pracę, naukę, obchodzenie ważnych rocznic
państwowych, swoje zachowanie.
11 listopada delegacja uczniów,
poczet sztandarowy wraz z panią
dyrektor wzięli udział w gminnych
obchodach tego święta w Czerwonem.

uroczystość z okazji narodowego święta niepodległości w sp w janowie

w skrócie
Sukces Julii Rakowskiej
15.11. 2016 r. w III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w
Łomży odbył się X Konkurs Poezji
i Piosenki Patriotycznej Polska to
my o zasięgu wojewódzkim. Jury
w składzie: Marika - pani Marta
Kosakowska - juror honorowy, pan
Mirosław Andrzej Korona – przewodniczący, pani Agata Durzyńska
i pani Katarzyna Szmitko przyznało
Julii Rakowskiej – uczennicy klasy
IIA Gimnazjum w Zabielu II miejsce
za wykonanie pieśni „A jeśli nie
wrócę”. Uczennica została wyróżniona nagrodą spośród 16 uczestgazeta gminna

ników z województwa podlaskiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!!!
n-l ZSS w Zabielu Ewa Kiełczewska

Wyróżnienie dla biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem otrzymała wyróżnienie

w wojewódzkim
konkursie „Biblioteka w edukacji – edukacja w
bibliotece” zorganizowanym przez
Książnicę Podlaską w Białymstoku.
Celem konkursu było m.in. zachęcanie bibliotek do podejmowania
działań związanych z rozbudzaniem,
uzupełnianiem i zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych, poznawczych,
informacyjnych społeczeństwa lokalnego oraz zainspirowanie bibliotek do współpracy z i innymi
organizacjami instytucjami edukacyjnymi.
Więcej szczegółów na temat wyróżnienia dla GBP w Czerwonem
na www.gbp.gminakolno.pl
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10 drużyn walczyło o puchar
andrzej ałajko
prezes gz lzs w kolnie

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie zorganizowało Gminny Turniej Halowej
Piłki Nożnej o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kolno. Do
Turnieju, który odbył się 30 października na sali przy Gimnazjum
w Kolnie zgłosiło się 10 zespołów
z gminy Kolno: Czerwone, Kumelsk, Okurowo, Kozioł, Borkowo
seniorzy, Zabiele, Borkowo juniorzy, Janowo, Zabiele - Zakaleń,
Gromadzyn.
Po losowaniu utworzyły się trzy
grupy
1 Grupa
- Kozioł
- Zabiele - Zakaleń
- Gromadzyn
- Kumelsk
2 Grupa
- Janowo
- Borkowo Seniorzy
- Okurowo
3 Grupa
- Zabiele
- Czerwone
- Borkowo juniorzy
Po bardzo emocjonujących spotkaniach w grupach do półfinału
wywalczyły awans zespoły Kozła,
Zabiela, Okurowa i Zabiela - Zakaleń.
Po następnym losowaniu w półfi-

puchar wywalczyła drużyna z kozła

nale już po raz drugi w tym turnieju
spotkały się zespoły Kozła - Zabiela - Zakaleń oraz Zabiela - Okurowa.
Pierwszy półfinał Kozła z Zabielem - Zakaleń nazywany przez
kibiców przedwczesnym finałem
zakończył się wygraną Kozła 1:0,
w drugim zaś Okurowo pokonało
Zabiele też 1:0. O trzecie miejsce
walczyły zespoły z Zabiela i Zabiela - Zakaleń pokonując swoich kolegów z Zabiela 1:0. Finał to Kozioł
i Okurowo. Bardziej doświadczona
drużyna z Kozła nie dała żadnych
szans młodemu zespołowi z Okurowa pokonując ich 3:0.
Tabela wyników Turnieju:
1 miejsce - Kozioł

fot. kolniak24.pl

2 miejsce - Okurowo
3 miejsce - Zabiele - Zakaleń
4 miejsce - Zabiele
Wszyscy zawodnicy z tych zespołów zostali udekorowani medalami
przez Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady Gminy Kolno,
a zespół z Kozła otrzymał także
puchar.
Gminny Turniej Halowej Piłki
Nożnej to jedno z zadań realizowanych przez GZ LZS w Kolnie w
ramach projektu pt. „Turnieje piłki
nożnej i siatkowej” dofinansowanego z budżetu Gminy Kolno - dotacja uzyskana przez GZ LZS w
otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2016 r.

zawodnicy czterech najlepszych drużyn gminnego turnieju halowej piłki nożnej otrzymali medale

fot. kolniak24.pl
gazeta gminna
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pierwszy taki turnus
monika szymańska
prezes kolneńskiej grupy pierwszej pomocy

Popularyzacja zdrowego stylu życia, a także nauki pierwszej
pomocy wśród młodych ludzi jest
niezwykle ważna, dlatego też 20
października 2016 r. na terenie
lasu Wieszałki po raz pierwszy
odbył się Turnus Sportowy z Elementami Pierwszej Pomocy.
Organizatorem przedsięwzięcia
była Kolneńska Grupa Pierwszej
Pomocy wraz z firmą RobMed Robert Niebrzydowski.
Zawody składały się z dwóch
części gry terenowo-orientacyjnej,
która zawierała następujące konkurencje: deski, opony, maska, worki,
rzut kulą, strzelanie, wspinaczka
oraz zabezpieczenia poszkodowanego i udzielenia mu pierwszej pomocy. Od zawodników nie wymagano
specjalnego przeszkolenia, kursu,
ani profesjonalnych umiejętności
ratowniczych. Wystarczyła wiedza
zdobyta w szkole.
W zawodach wzięło udział 12
drużyn z 4 szkół: Zespołu Szkół
Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie, I Liceum Ogólnokształcącego im. A.
Mickiewicza w Kolnie, Gimnazjum
w Zabielu oraz Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących
nr 5 w Łomży.
Patronatu nad imprezą i wsparcia finansowego udzielili: Starosta

sekretarz adam masłowski w imieniu wójta gminy kolno gratuluje zawodnikom

Kolneński Stanisław Wiszowaty,
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski oraz Burmistrz Miasta
Kolno Andrzej Duda.
Partnerami wspomagającymi organizację zawodów byli: Zespół
Szkół Technicznych w Kolnie,
Wyższa Szkoła Ochrony Zdrowia
w Łomży, Ochotnicza Straż Pożarna w Kolnie, Polska Liga Wraków
oraz firma Caterina Hubert Charubin, DBS Kolno. Patronat medialny:
Radio Nadzieja, Radio Białystok,
Telewizja Narew, portal Kolniak24,
Miesięcznik Kolneński.
Przed uroczystym rozdaniem nagród wszyscy uczestnicy zawodów
oraz zaproszeni goście uczestniczyli
w ognisku podsumowującym, którego sponsorem był Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.
Celem realizacji przedsięwzięcia

uczestnicy pierwszego turnusu sportowego z elementami pierwszej pomocy
gazeta gminna

przez Kolneńską Grupę Pierwszej
Pomocy była chęć przekonania, że
promowanie zdrowego stylu życia
oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy są niezwykle ważne.
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy składa serdeczne podziękowania dla patronów oraz partnerów
wspierających organizację imprezy
oraz dyrekcji szkół, nauczycieli i
uczniów za wkład i przygotowanie
do udziału w zawodach.
Wyniki:
Miejsce I - drużyna z I Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Kolnie.
Miejsce II - drużyna z Zespołu
Szkół Technicznych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Kolnie
Miejsce III - drużyna z Zespołu
Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży

13

14

szkoły

bezpieczna droga do szkoły
Bożena duda
dyrektor sp w janowie

15 listopada 2016 r. z wizytą w
SP w Janowie byli policjanci z KPP
w Kolnie w ramach spotkań prewencyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”. Goście w sposób dostosowany
do wieku słuchaczy, czyli dzieci
z klas 0-III, z wykorzystaniem rekwizytów przedstawiających drogę,
sygnalizację świetlną oraz zabawkowych samochodów przypomnieli
podstawowe zasady bezpiecznego
uczestniczenia w ruchu drogowym.
Stworzono uczniom symulowaną
sytuację na drodze ze światłami
ulicznymi. Dzieciaki mimo tego, że
w naszej okolicy nie ma świateł, w
doskonały sposób poradziły sobie z
przepisami.
To doskonały sposób poznawania
zasad ruchu drogowego – dzieci
bardzo chętnie, z ogromnym zaangażowaniem biorą udział w zabawowych formach nauki.
Na zakończenie uczestnicy otrzymali odblaskowe emblematy, które
zobowiązali się nosić przy plecakach lub kurtkach dla bezpiecznego poruszania się po drogach po
zmierzchu

dzieci z sp w janowie podczas ciekawych zajęć z policjantami z kPp w kolnie

pilotażowy program w lachowie
Naukowa Akademia Sieci Komputerowych realizuje w Polsce pilotażowy program cyfryzacji szkół.
W wytypowanych szkołach zmodernizowano Internet – zwiększając
prędkość i dając możliwość personalizacji dostępu do Wi-Fi dla całej
społeczności szkolnej (indywidualne loginy i hasła).
W ramach wymienionego wyżej
programu uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie i ich rodzice
uczestniczyli w wideokonferencjach
o tematyce pozytywnych i negatywnych stron korzystania z Internetu
uczniowie z lachowa uczestniczą w pilotażowym programie NASK

SP Lachowo
gazeta gminna

ciekawostki

zespół Dożynkersi
kazimierz koter
centrum kultury gminy kolno

Dożynkersi to kapela o poprokowym brzmieniu (jedyna obecnie tego typu w gminie i mieście
formacja), która swoją działalność
pod tym szyldem, rozpoczęła w
2011 r. podczas Gminnych Dożynek w Borkowie. Jednak to nie był
początek kapeli. Wcześniej występowali jako Brzozowo Band.
Zespół powstał jako efekt warsztatów muzycznych w ramach PPWOW
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie w
latach 2009 – 2010 w CKR w Brzozowie. Początki to po prostu podstawy gry na gitarze i keyboardzie,
dopiero po jakimś czasie wyłonił
się obecny skład kapeli.
Zespół Dożynkersi tworzy dziś
sześciu muzyków: Łukasz Cudnik,
Daniel Okurowski, Damian Kołowajtys, Marcin Dąbrowski, Bartłomiej Leszczyński oraz Paweł Podeszwik.
W ich repertuarze początkowo
dominowały przearanżowane covery. Obecnie koncerty uzupełniane
są kompozycjami własnymi. Zespół
ma już nagraną pierwszą płytę, na
której możemy wysłuchać trzech
kawałków w pełni autorskich. W
Intrenecie możemy też znaleźć parę

zespół dożynkersi od lewej: damian kołowajtys, bartłomiej leszczyński, paweł
podeszwik, Łukasz cudnik, daniel okurowski. na zdjęciu brakuje saksofonisty
marcina dąbrowskiego, który do zespołu dołączył nie tak dawno

ich „wykonów” w tym autorską pastorałkę „Obok ciebie”.
Od początku istnienia Dożynkersami opiekuje się Paweł Podeszwik,
który nie tylko aranżuje kawałki i
komponuje, ale też gra na bębnach.
Należy wspomnieć, że Paweł jest
multiinstrumentalistą grającym i na
klawiszach, i saksofonie, i gitarze, i
wspomnianej perkusji.
Zespół występuje nie tylko na imprezach organizowanych na terenie
naszej gminy (dożynki, Noc Świętojańska w Koźle, Dzień Kobiet i
inne), ale także zapraszany jest na
koncerty w innych ośrodkach: Sta-

dożynkersi na scenie w trakcie tegorocznych dożynek gminnych w borkowie

gazeta gminna

wiski, Turośl, Mały Płock, Sokółka,
Nowogród.
Poza graniem rokowym zespół
ma również koncerty akustyczne,
podczas których doskonale widać i
słychać umiejętności zarówno pojedynczych muzyków, jak i zgranie
całego zespołu. Obserwując zespół
od początku jego istnienia nie można nie stwierdzić, że progres jest
wyraźny. Z każdym koncertem zarówno repertuar, jak i wykonanie są
coraz lepsze. Dzięki temu, może już
wkrótce zespół Dożynkersi będzie
miał okazję zagrać koncerty dla
szerszej publiki..
fot. z arch. zespołu dożynkersi

15

16

sport

awans drużyn z lachowa
katarzyna milanowska
sp lachowo

24.10.2016 r. o godzinie 10:00,
na stadionie miejskim w Kolnie
rozpoczęła się XVII edycja Turnieju „Z Podwórka na Stadion o
Puchar Tymbarku”.
W poniedziałek zostały rozegrane
mecze na etapie powiatowym. Do
turnieju zgłosiły się trzy drużyny
w kategorii chłopców U-12: Szkoła Podstawowa w Lachowie, Szkoła
Podstawowa w Kątach i drużyna z
Grabowa oraz w kategorii dziewcząt
U-12 tylko jeden skład ze Szkoły
Podstawowej w Lachowie, który automatycznie awansował do Finałów
Wojewódzkich.
Mimo deszczowej pogody była
niesamowita rywalizacja, dobra zabawa i wiele emocji. Po rozegranych
meczach każdy z każdym zwycięską
drużyną została Szkoła Podstawo-

drużyna z lachowa mimo deszczowej pogody wywalczyła awans do finałów

wa w Lachowie wygrywając z Grabowem 3:2 i SP Kąty 6:0, na drugim miejscu znalazła się drużyna z
Grabowa i na trzecim uplasowała
się Szkoła Podstawowa w Kątach.
Zwycięska drużyna zakwalifiko-

wała się do Finałów Wojewódzkich
rozgrywanych na przełomie marca i
kwietnia 2017 roku.
Udział w rozgrywkach jest szansą
na odkrycie talentu oraz może być
początkiem przygody ze sportem.

szkolenie dla strażaków
6 listopada odbyło się szkolenie
jednostek OSP Kumelsk, Lachowo i
Radziłów z zakresu ratownictwa medycznego. Tematem szkolenia było
udzielanie pomocy osobom poparzonym podczas akcji ratowniczo –
gaśniczych. Ćwiczenia poprowadził
Leszek Góralczyk, prezes OSP w

Kumelsku i dowódca JRG mł. bryg.
Adam Trzonkowski z PSP Kolno,
pod nadzorem komendanta M-G Z
OSP RP w Kolnie Antoniego Lewandowskiego. Podczas szkolenia
swoją obecnością zaszczycił nas
zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża pan Waldemar Witkie-

leszek góralczyk, prezes osp kumelsk odbiera z rąk zastępcy nadleśniczego
nadleśnictwa łomża wyposażenie dla jednostki

wicz, który przekazał dla OSP Kumelsk latarkę i buty wodery, które
ufundowało Nadleśnictwo Łomża.
Po szkoleniu teoretycznym odbyły
się ćwiczenia praktyczne w budynku leśnictwa Lachowo na szkółce
w Rydzewie. Celem ćwiczeń było
doskonalenie ratowania poszkodowanych z jednoczesnym gaszeniem
pożaru. Po zakończeniu omówiono
przebieg ćwiczeń, których ocena
wypadła pozytywnie. Strażacy wykonali swoje zadanie prawidłowo.
Na koniec spotkania głos zabrał
komendant Antoni Lewandowski
i podziękował strażakom oraz dowódcy JRG PSP w Kolnie za przeprowadzenie szkolenia i ćwiczeń
oraz Nadleśnictwu Łomża w imieniu Wójta Gminy Kolno, własnym
i strażaków, za dobrą współpracę
między strażakami, a leśnictwem w
Lachowie i Nadleśnictwem Łomża
oraz za ufundowanie wyposażenia
dla OSP Kumelsk.
gazeta gminna
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święto pieczonego ziemniaka
magdalena banach
zss zabiele

W pierwszych dniach jesieni w
naszym przedszkolu jak co roku
odbywa się „Święto Pieczonego
Ziemniaka”. Jest ono okazją, by
zaprosić do wspólnej zabawy rodziców, a także zaprzyjaźnionych
przedszkolaków z Lachowa.
Ze względu na brzydką pogodę
zabawa dla dzieci odbyła się na
hali sportowej.
Wszystkich zebranych gości powitała dyrektor ZSS w Zabielu
pani Ewa Lipnicka. Uczniowie klas
I-III przedstawili krótki program artystyczny.
Przedszkolacy i starsi koledzy
z wielkim zaangażowaniem brali
udział w konkursach i zabawach
ruchowych. Wśród nich wyróżnić
można: zawody w sadzeniu i zbieraniu ziemniaków, slalom z „gorącym ziemniaczkiem”, rzut ziemniakiem do koszyczka, przeciąganie
liny, rzut gumiakiem na odległość
a także wyścig drużyn, kto szybciej
zbierze ziemniaki. Były też zabawy
ze śpiewem i zabawy integracyjne. Wspólną konkurencją dla dzieci i ich rodziców było wykonanie

jednym z konkursów był rzut ziemniakiem do koszyczka

„Ziemniaka Cudaka”, pomysłowości
w pracach nie brakowało. W efekcie
powstały wspaniałe, kolorowe, zabawne postacie i zwierzęta z ziemniaków, marchwi, kapusty i wielu
innych warzyw. Wszystkie prace
trafiły na wystawę i zdobiły kąciki
przedszkolne ciesząc oczy dzieci i
wszystkich odwiedzających nasze
przedszkole. Jak na piknik przystało nikogo nie ominął poczęstunek.
Można było zjeść pieczone na grillu

kiełbaski i ziemniaczki przygotowane przez rodziców.
Zakończeniem święta było wręczenie każdemu dziecku medalu
oraz pamiątkowe zdjęcie.
Zabawa była bardzo udana i na
pewno pozostanie na długo w pamięci dzieci.
Dziękujemy rodzicom i panu Góralczykowi za zaangażowanie się w
przygotowanie grilla i pomoc w pieczeniu ziemniaków.

pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników święta pieczonego ziemniaka w zss zabiele

gazeta gminna
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kultura

„jesień w poezji”
viii edycja konkursu
Barbara sielawa
gbp w czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zorganizowała VIII
Edycję Konkursu Recytatorskiego
„Jesień w poezji”. Konkurs odbył
się 18 października w bibliotece
w Czerwonem. W konkursie wzięło udział 57 recytatorów ze szkół
podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu oraz
Gimnazjum w Lachowie.
Konkurs został przeprowadzony w
czterech kategoriach wiekowych:
•
przedszkolaki,
•
uczniowie klas I – III,
•
uczniowie klas IV – VI.
•
gimnazjum.
Prezentacje przedszkolaków oraz
klas I - III oceniała komisja w składzie: Ewa Jakubaszek – instruktor
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku, Barbara
Siwik – solistka zespołu „Czerwieniacy” oraz Alfred Samul – radny
gminy Kolno.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:
Przedszkolaki
1. Karolina Piwowarska – SP
Czerwone

2. Natalia Filipkowska – SP Lachowo
3. Bartłomiej Sawicki – SP Janowo
Wyróżnienie – Oliwia Przyborowska - SP Lachowo
Wyróżnienie – Maria Szczech –
SP Lachowo
Wyróżnienie – Bartosz Szczepaniak - SP Janowo
Klasa I - III
1. Amelia Długozima – SP Czerwone
2. Oliwia Długozima – SP Zaskrodzie
3. Patrycja Kłys – SP Borkowo
3. Maria Wilińska – SP Czerwone
Wyróżnienie – Kornelia Jermacz
– SP Czerwone
Wyróżnienie – Katarzyna Przytuła – SP Zabiele
Prezentacje uczniów klas IV - VI
oraz gimnazjum oceniała komisja w
składzie: Maria Bućko – kierownik
zespołu „Czerwieniacy”, Marek Góralczyk oraz Kazimierz Koter – instruktorzy Centrum Kultury Gminy
Kolno.
Klasa IV - VI
1. Aleksandra Karwowska – SP

Wykowo
2. Bartosz Góralczyk – SP Lachowo
3. Damian Truszkowski – SP
Borkowo
Wyróżnienie – Cezary Kałęka –
SP Wykowo
Wyróżnienie – Wiktoria Olszak –
SP Czerwone
Gimnazjum
1. Kamila Wyka – Gimnazjum w
Lachowie
2. Julia Filipkowska – Gimnazjum
w Lachowie
3. Marlena Chodnik – Gimnazjum
w Lachowie
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, które zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016
rok, za które serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy dziękują również rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, a także
dyrektorowi ZOPO Stanisławowi
Szymańczykowi za umożliwienie
uczestnikom konkursu dojazdu do
GBP w Czerwonem.
Zdjęcia: Marzena Banach

uczestnicy viii edycji konkursu recytatorskiego „jesień w poezji” który odbył się 18 października w gbp w czerwonem
gazeta gminna

kultura

warsztaty z centrum kultury
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno
zorganizowało szereg warsztatów
dla uczniów naszych szkół. W ich
trakcie dzieci uczyły się m.in. jak
stworzyć jesienne dekoracje, czy
świąteczne kartki i ozdoby.
Wykonywania ozdób m.in. z liści,
szyszek, dyni, wrzosów czy jarzębin
pod okiem Izy Murawskiej, instruk-

torki z CKGK uczyły się dzieci w
Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie.
14 listopada na zajęciach w świetlicy CKGK w Zabielu sześciolatki rozwiązywały zagadki związane
m.in. z bajkami oraz wykonywały
choinki z papieru. Kilka dni później świetlicę w Zabielu odwiedziły
przedszkolaki z Zespołu Szkół Sa-

na warsztatach w zabielu przedszkolaki wykonywały kartki bożonarodzeniowe

morządowych w Zabielu, by wspólnie z instruktorkami z CKGK oraz
nauczycielkami nauczyć się jak
własnoręcznie zrobić bożonarodzeniowe kartki świąteczne. Przydały
się umiejętności wycinania i przyklejania, a efektem są piękne kartki
z bałwankami, gwiazdkami i brokatem. Każdy uczestnik warsztatów
wykonaną przez siebie kartkę zabrał do domu.
Nauka muzyki i tańca tak spodobała się najmłodszym uczestnikom
warsztatów realizowanych przez
CKGK w ramach projektu „Warsztaty taneczno - muzyczne w gminie
Kolno” dofinansowanego w ramach
Podlaskiego Pomostu Kultury, że
zajęcia z uczestnikami będą kontynuowane w Czerwonem.
Ruszyły już warsztaty teatralne
z instruktorem CKGK w szkołach
w Janowie, Zaskordziu, Wykowie i
Zabielu, a wkrótce zacznie działać
Gminna Akademia Młodego Dziennikarza. Najświeższe informacje na
profilu CKGK na FB. Zapraszamy!

konkurs dla dorosłych
Już po raz drugi, 21 października 2016 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem odbył się
Konkurs Recytatorski „Jesień w poezji”.
Prezentacje oceniała komisja w
składzie: Wiesława Kłosińska – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy
Łomża z siedzibą w Podgórzu, Kazimierz Koter – instruktor Centrum
Kultury Gminy Kolno oraz Alfred
Samul – radny gminy Kolno.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:
I miejsce – Barbara Siwik
II miejsce – Barbara Jackiewicz
III miejsce – Stanisława Chmielewska
Wyróżnienie – Jadwiga Bazydło
gazeta gminna

konkurs recytatorski dla dorosłych odbył się już po raz drugi

Wyróżnienie – Maria Bućko
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, które zostały
zakupione ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
2016 rok, za które serdecznie dziękujemy.

Marzena Banach
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uczestnicy projektu „warsztaty taneczno - muzyczne w gminie kolno” na scenie
w białostockich spodakch podczas giełdy pomysłów, w trakcie której zaprezentowano 14 projektów zrealizowanych w województwie w ramach Podlaskiego
pomostu kultury. Na realizację warsztatów centrum kultury gminy kolno
otrzymało 11 tys. zł - jedną z wyższych dotacji przyznanych w konkursie
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