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egzemplarz bezpłatny

wesołych świąt
bożego narodzenia

w numerze

wydarzenia

wspólna inwestycja

6 grudnia uroczyście oddano do
użytku wyremontowany most na
rzece Skroda wraz z drogą dojazdową. Inwestycja zrealizowana została dzięki współpracy Powiatu Kolneńskiego i Gminy Kolno. Pieniądze na remont mostu i drogi w ciągu
drogi powiatowej Nr 1860 B Rudka - Zaskrodzie – Wścieklice pochodziły
z budżetów obu samorządów oraz dotacji z rezerwy subwencji ogólnej na
2016 rok.

wydarzenia

kilometry nowych dróg

4 grudnia w Rydzewie Świątkach, Zaskrodziu i Łosewie oddane
zostały do użytku 3 kilometry dróg
przebudowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Uczestnikami wydarzeń, byli przedstawiciele władz województwa, gminy Kolno i powiatu kolneńskiego, pracownicy Urzędu Gminy,
wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy. To trzy z pięciu drogowych projektów na które otrzymaliśmy dofinansowanie. W przyszłym roku nowe drogi
powstaną w Janowie i Czerwonem.

wydarzenia

z wizytą w sejmie

30 listopada 45 osobowa grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie wraz z opiekunami na zaproszenie posła Kazimierza Gwiazdowskiego
zwiedzała gmach sejmu. Wycieczka była bardzo ciekawa, bo tego dnia
trwały obrady Sejmu RP. Nasza grupa została nawet powitana na sali
obrad przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Po gmachu budynku
Sejmu i Senatu oprowadzał grupę senator Jan Dobrzyński.
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zdjęcie miesiąca
Akcja „Szlachetna paczka” w szkole w Janowie
gazeta gminna

wydarzenia

Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Zbliżamy się do końca 2016 roku,
przed nami najpiękniejsze święta
Bożego Narodzenia. Czas zadumy, refleksji, ale też radości, którą dzielimy z Najbliższymi. Zanim
jednak zasiądziemy przy wigilijnym
stole musimy przejść czas przygotowań do świąt, dokończyć wszystkie
ważne sprawy, których w końcówce
roku nie brakuje.
Grudzień to również w Gminie
Kolno bardzo intensywny czas.
Kończymy i oddajemy do użytku
inwestycje (więcej na str. 4 i 5 Gazety), zamykamy rok realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego
- lista zrealizowanych inwestycji na
str. 9 Gazety).
Podpisujemy umowy na dofinansowanie. 7 grudnia podpisałem w

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na
dofinansowanie projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy
Kolno”. Dzięki temu dofinansowaniu
będziemy mogli stworzyć dokument
szeroko konsultowany z mieszkańcami gminy i bardzo istotny, bo
„Program rewitalizacji Gminy Kolno” będzie podstawą do ubiegania
się o pieniądze na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
(więcej na str. 11 Gazety)
Kilka dni później z panią Skarbnik Haliną Boryszewską podpisaliśmy w Białymstoku umowę na
dofinansowanie edukacyjnego projektu, który realizujemy we wszystkich naszych oddziałach i punktach
przedszkolnych. Na realizację pro-

jektu „Rozwój wychowania przedszkolnego w gminie Kolno” zdobyliśmy dofinansowanie z RPO WP w
kwocie 138 638, 10 zł .
W grudniu pracujemy również nad
projektem budżetu Gminy Kolno na
2017 rok, który przedstawimy Radzie Gminy Kolno na sesji 22 grudnia.
Dodatkowym elementem codziennej intensywnej pracy są w grudniu
spotkania opłatkowe. Bardzo cenię
sobie te chwile, kiedy mogę przełamać się z Państwem opłatkiem i
wypowiedzieć kilka ciepłych słów i
serdecznych życzeń i choć nie na
każde spotkanie dotrę to za wszystkie zaproszenia bardzo dziękuję,
a na zbliżające się święta życzę
nam wszystkim wytchnienia i wyjątkowych pełnych miłości i radości
chwil spędzonych z Rodziną

życzenia

Mieszkańcom Gminy Kolno
oraz naszym Gościom
z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy

Designed by Freepik

serc wypełnionych radością z przyjścia na świat Bożej Dzieciny,
wielu niezapomnianych chwil z Rodziną i Bliskimi
spędzonych w atmosferze życzliwości i pokoju
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności na każy dzień w nadchodzącym 2017 roku

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
z Pracownikami

gazeta gminna

Wojciech Jermacz
Przewodniczący Rady Gminy Kolno
z Radnymi
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wspólna inwestycja
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

6 grudnia uroczyście oddano do
użytku wyremontowany most na
rzece Skroda wraz z drogą dojazdową. Inwestycja zrealizowana
została dzięki współpracy Powiatu
Kolneńskiego i Gminy Kolno. Pieniądze na remont mostu i drogi w
ciągu drogi powiatowej Nr 1860 B
Rudka - Zaskrodzie – Wścieklice
pochodziły z budżetów obu samorządów oraz dotacji z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 rok.
Symbolicznego przecięcia wstęgi na drodze dokonali: wójt Józef
Wiśniewski, wicestarosta kolneński Robert Nadara, Barbara Truszkowska, członek zarządu powiatu
kolneńskiego, Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno, Ryszard Orłowski, radny gminy
Kolno i przedstawiciel wykonawcy.
Ta inwestycja rozwiązuje kwestie

symboliczne przecięcie wstęgi na powiatowej drodze i moście po remoncie

związane z jakością mostu i drogi
powiatowej, prowadzącej m.in. do
Kościoła parafialnego w Porytem,
w obszarze administracyjnym Gminy Kolno. Nowy asfalt prowadzi do
granicy z sąsiednią gminą Stawiski.

Dzięki dobrej współpracy
Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskiego w tym roku zrealizowano dwie duże inwestycje
drogowe oraz remont chodników w Danowie i skrzyżowań
dróg w Łosewie i Rydzewie

życzenia

gazeta gminna

wydarzenia

kilometry asfaltowych dróg
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

w Łosewie w uroczystości uczestniczył pan stefan krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego

14 grudnia w Rydzewie Świątkach, Zaskrodziu i Łosewie oddane
zostały do użytku 3 kilometry dróg
przebudowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Uczestnikami wydarzeń, byli przedstawiciele
władz województwa, gminy Kolno
i powiatu kolneńskiego, pracownicy Urzędu Gminy, wykonawcy inwestycji oraz mieszkańcy. To trzy
z pięciu drogowych projektów na
które otrzymaliśmy dofinansowanie. W przyszłym roku nowe drogi
powstaną w Janowie i Czerwonem.
W Rydzewie Świątkach nową drogę wspólnie poświęcili ks. Krzysztof Malinowski, proboszcz parafii
pw. Zwiastowania NMP w Lachowie oraz pochodzący z Rydzewa
ks. infułat Lucjan Święszkowski.
Mieszkańcy kwiatami podziękowali
wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu za
tą wyczekiwaną inwestycję, a Wiesław Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego w
imieniu mieszkańców podziękował
pani Bogusławie Gardockiej, radnej Gminy Kolno z Rydzewa. Asfalt
na dwóch odcinkach gminnych dróg
pojawił się dzięki dobrze napisanym
wnioskom, ale też współpracy Gminy Kolno z władzami województwa
i Powiatem Kolneńskim co podkreślał Wójt Gminy Kolno.
gazeta gminna

oddanie do użytku nowych dróg gminnych w zaskrodziu z
udziałem uczniów ze szkoły podstawowej

W
Zaskrodziu
najmłodszymi świadkami oddania do użytku
dwóch odcinków dróg gminnych byli
uczniowie Szkoły Podstawowej, a to
dlatego, że jedna z nich przebiega
tuż obok budynku. Wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji
podziękował radny Gminy Kolno
Ryszard Orłowski, a starosta kolneński pan Stanisław Wiszowaty
podkreślił, że współpraca z Gminą
Kolno w kwestiach związanych z
inwestycjami drogowymi przebiega
w tym roku bardzo dobrze.
Na uroczystość oddania do użytku drogi w Łosewie przybył pan
Stefan Krajewski, członek zarządu
województwa podlaskiego. Gratulował władzom naszej gminy dobrze
napisanych wniosków na inwestycje drogowe i zachęcał do dalszej

współpracy w pozyskiwaniu środków na inne cele. Wójt Józef Wiśniewski podkreślił jak ważne dla
naszej gminy było wsparcie finansowe z PROW i podziękował
za bardzo dobrą współpracę panu
Stefanowi Krajewskiemu. Do podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w powstanie nowej drogi
w imieniu mieszkańców przyłączył
się pan Stanisław Banach sołtys
Łosewa. Nową drogę poświęcił ks.
Dariusz Wizner, proboszcz Parafii
pw. NSJ w Łosewie.
Łączna wartość trzech zrealizowanych projektów to 1 153 845 zł
z czego dofinansowanie z PROW
wyniosło 63,63 %.
Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży.

w otwarciu nowej drogi w rydzewie świątkach uczestniczył m.in. pochodzący z
rydzewa ks. infułat lucjan Święszkowski
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rozmowa z wójtem gminy kolno
Z Wójtem Gminy Kolno Józefem
Bogdanem Wiśniewskim rozmawia
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
W grudniu minęły dwa lata,
od kiedy objął Pan funkcję Wójta Gminy Kolno. Co na półmetku
kadencji uważa Pan za największe
osiągnięcie?
Pamiętam dokładnie pierwszą
sesję Rady Gminy Kolno obecnej
kadencji i ślubowanie, które wtedy
złożyłem i aż trudno uwierzyć, że
od tego dnia minęły już dwa lata.
To był czas wypełniony intensywną
pracą, w której czoła stawić musieliśmy wielu różnym sytuacjom, w tym
tak nieprzewidywalnym jak klęska
suszy z 2015 roku, czy tak ważnym
jak wdrożenie rządowego programu
500 +. Gdybym miał podsumować
jednym zdaniem minione dwa lata
to powiedziałbym, że najważniejsze
jest to, że szukaliśmy szans na rozwój gminy i skorzystaliśmy w zasadzie ze wszystkich dostępnych możliwości, bo odważnie wchodziliśmy
w pewne przedsięwzięcia, co zaprocentowało pozytywnymi skutkami.
W wielu obszarach widać efekty
naszej pracy, a wymiernym wskaźnikiem są miliony złotych dotacji
unijnych i środków zewnętrznych
pozyskanych na inwestycje, edukację, działania społeczne, ekologiczne czy kulturalne, a trzeba zaznaczyć, że te dwa lata to był taki
przejściowy, trudny czas, gdzie z
wielu funduszy nie mogliśmy jeszcze korzystać, bo nie było naborów
tak jak np. w Lokalnej Grupie Działania Kraina Mlekiem Płynąca.
Wiele projektów udało się zrealizować dzięki współpracy z innymi
samorządami, czy to jest klucz do
sukcesu?
Przykładem niech będzie rozwój
infrastruktury drogowej. Po raz
pierwszy samorządy mogły ubiegać
się o dofinansowanie przebudowy
dróg z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. My na
konkurs złożyliśmy pięć wniosków
i na realizację wszystkich uzyskaliśmy pieniądze – trzy miliony zło-

józef bogdan wiśniewski wójt gminy kolno

tych. Drogi w Łosewie, Zaskrodziu
i Rydzewie już przebudowaliśmy,
dwie kolejne w Janowie i Czerwonem zmodernizujemy w przyszłym
roku. Dzięki współpracy z Powiatem
Kolneńskim, czy gminą Mały Płock
wyremontowaliśmy też inne odcinki
dróg w naszej gminie. Przy wnioskach o dotację partnerstwo daje
ważne, dodatkowe punkty, a konkurencja w pozyskiwaniu funduszy
jest ogromna, dlatego współpraca
to słowo klucz.
Na nasze prośby i apele pozytywnie odpowiedziały też władze
województwa i w ostatnich latach
wyremontowano trzy odcinki drogi
wojewódzkiej nr 647 na trasie Kolno – Stary Gromadzyn i ZabieleKolno, jak również chodniki w kilku
miejscowościach położonych przy
tej drodze. Jesteśmy wdzięczni za
tak dobrą współpracę, za rozumienie naszych potrzeb.
Potrafimy współdziałać z partnerami, ale istotne jest również to, że
umieliśmy wykorzystać sprzyjającą
koniunkturę i nasze drogi budowaliśmy nawet za połowę ceny kosztorysowej. Dzięki oszczędnościom
mogliśmy z własnych środków wyasfaltować ważny odcinek drogi na
Zabiele – Zakaleń, na którą mieszkańcy czekali od lat.
Jeśli dodamy do tego kwestie
związane z wytyczaniem i żwirowaniem dróg gminnych i dojazdowych

do pól, to powiem, że w zakresie
poprawy infrastruktury drogowej
wykonaliśmy naprawdę kawał dobrej roboty.
Uważam, że w kwestiach związanych z ważnym interesem Gminy Kolno i jej mieszkańców należy szukać partnerów oraz metod i
sposobów na jak najlepsze ich rozwiązanie gdzie tylko jest to możliwe. Podstawą jest też dobry plan
działań i sztab kompetentnych pracowników oraz współpraca z Radą
Gminy Kolno, z którą od początku
wspólnie kreujemy politykę rozwoju
naszej gminy.
Jednym z istotniejszych elementów tej prorozwojowej polityki jest
uruchomienie w gminie funduszu
sołeckiego. Jak dziś ocenia Pan
jego funkcjonowanie?
Wspólnie z Radą Gminy Kolno i
sołtysami solidnie przygotowywaliśmy się do wyodrębnienia tego
mechanizmu finansowego, nie tylko szkoląc się, ale też kompletując
sprzęt niezbędny do realizacji zadań
planowanych w ramach funduszu
sołeckiego. Dziś gminna brygada
remontowa z powodzeniem wykonuje większość zadań ponieważ do
istniejącego sprzętu dokupiliśmy
jeszcze nowy ciągnik z przyczepą,
pług tylno-czołowy, kosiarkę bijakową, piłę do cięcia asfaltu, rębak,
dodatkowy samochód „brygadówgazeta gminna

wydarzenia

józefem bogdanem wiśniewskim
kę”, traktorek do koszenia trawy
oraz równiarkę drogową. Własnymi
siłami, bez wydawania pieniędzy na
usługi z zewnątrz, jesteśmy w stanie wykonać dużo więcej inwestycji
czy remontów.
Po roku doświadczeń zauważam
też pozytywną zmianę w podejściu do funduszu sołeckiego wśród
mieszkańców, którzy odpowiedzialnie podejmują bardzo poważne decyzje finansowe. Mają wizję rozwoju
swoich miejscowości i planują zadania na lata, do wykonania etapami. Fundusz to nie meteoryt, który
pojawia się i znika, to mechanizm
stabilny i gwarancja ciągłości działań. W przyszłym roku, podobnie jak
w roku 2016, duża pula działań w
ramach funduszu obejmie wytyczanie i żwirowanie dróg, utwardzanie
poboczy oraz remonty świetlic, czy
tworzenie miejsc integracji społecznej.
Pozytywnie zaskoczyło mnie, że
sołtysi i mieszkańcy, w bardzo wielu przypadkach, chętnie angażują
się w pomoc przy realizacji zadań z
funduszu, za co im bardzo serdecznie dziękuję.
Trzeba przyznać, że organizacyjnie fundusz to dla nas spore wyzwanie, ale w mojej ocenie to jedna z najważniejszych decyzji, która
przynosi efekty nie tylko w postaci
inwestycji, ale też właśnie zaangażowania mieszkańców i aktywności
sołectw.
Ostatnie dwa lata w gminie Kolno to szereg inwestycji, sukcesy w
pozyskiwaniu dotacji, ale też wiele
nowych inicjatyw.
Faktycznie, po raz pierwszy w
gminie zorganizowaliśmy forum sołtysów, forum przedsiębiorców gminy Kolno, spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Nawiązaliśmy
współpracę w obszarze kultury ze
Stowarzyszeniem Polaków Kiejdan
na Litwie. Umożliwiamy radnym i
sołtysom wymianę doświadczeń w
zakresie np. metod budowania dróg
w innych gminach, czy edukację np.
na targach rolniczych.
Zaangażowaliśmy się w tworzenie
gazeta gminna

nowego stowarzyszenia Łomżyńskie
Forum Samorządowe skupiającego
18 samorządów, gdzie zostałem wybrany na członka zarządu. Przynależność do tego stowarzyszenia to
dla Gminy kolejna szansa na pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy.
Dobra informacja jest taka, że już w
2017 roku pierwsze projekty realizowane będą w obszarze oświaty.
Po raz pierwszy skorzystaliśmy z
dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych w naszej gminie. Dzięki dotacji opracujemy pierwszy „Program
rewitalizacji Gminy Kolno”. Jesteśmy w trakcie prac nad projektem w
ramach programu transgranicznego
„Program Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020”, gdzie być może
po raz pierwszy nawiążemy zagraniczną współpracę z Białorusią w
zakresie rozwoju infrastruktury.
Wprowadziliśmy nowy system
wspierania wybitnych uczniów naszych szkół. Bardzo się cieszę, że
już w tym roku, zgodnie ze stosowną
uchwałą Rady Gminy Kolno, wręczyłem pierwsze stypendia Wójta
Gminy Kolno. Nagrody i stypendia
dla uzdolnionych uczniów to bardzo
ważne i cenne przedsięwzięcie.
Nie wszystkie inicjatywy zdołam wymienić, ale wszystkie mają
wspólny cel - rozwój gminy i aktywizację społeczeństwa, budowanie
więzi i wzmacnianie potencjału.
Zauważam, że te nasze zaplanowane i konsekwentnie realizowane,
spójne i czytelne działania przekładają się na wzrost aktywności
wśród mieszkańców. Rozwijają się
nowe koła gospodyń, niektóre jednostki OSP z naszej gminy odważnie sięgają po dodatkowe pieniądze
na realizację różnych zadań. Warto
wspomnieć, że w ostatnim czasie
aż 10 projektów z wykorzystaniem
środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zrealizowały nieformalne grupy z naszej gminy. My służyliśmy tylko wsparciem i pomocą
przy pisaniu projektów.
Bilans półmetka kadencji za
Panem, a jakie najważniejsze wyzwania i plany stoją przed władza-

mi Gminy Kolno na kolejne dwa
lata?
Przed nami dalsze działania
związane z budową dróg i pozyskiwaniem środków na poprawę infrastruktury oraz oczywiście realizacja
funduszu sołeckiego w kolejnych
latach. Będziemy aplikować o środki na rozbudowę szkoły w Lachowie, bo dotychczas nie było takich
możliwości. Już jesteśmy na etapie
składania wniosku o dofinansowanie obejmującego zakres prac związany z dokończeniem budowy wodociągów, budowaniem przydomowych
oczyszczalni ścieków i modernizacją
hydroforni w Kumelsku. Wreszcie
skorzystać będziemy mogli z unijnych dotacji poprzez LGD Kraina
Mlekiem Płynąca, gdzie aplikować
będziemy o środki m.in. na budowę
siłowni na świeżym powietrzu.
Dużym wyzwaniem będzie wprowadzenie reformy oświaty w naszej
gminie, a ta już puka do naszych
drzwi. Skutkiem niestety będą wyższe nakłady z budżetu gminy na
oświatę juz od nowego roku szkolnego 2017/2018. To trudny temat,
ale jestem przekonany, że wspólnie
z Radą Gminy Kolno znajdziemy
właściwe rozwiązania.
Sprawne działanie mechanizmu,
jakim jest Gmina Kolno, gdzie naczyniami połączonymi jest tak wiele podmiotów, wymaga intensywnej pracy i zaangażowania od nas
wszystkich. Doceniam, że pracownicy Urzędu Gminy Kolno, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Centrum Kultury Gminy
Kolno, Gminnej Biblioteki Publicznej i szkół tworzą taki zespół, który
nie boi się nowości i jest otwarty na
wyzwania.
Dziękując za minione dwa lata
wspólnej pracy jestem pewien, że
w następnych latach przy wsparciu
Rady Gminy Kolno i sołtysów oraz
z udziałem sprawdzonych partnerów
możemy osiągnąć jeszcze więcej, by
pełniej zaspokajać potrzeby mieszkańców i rozwijać Gminę Kolno. To
nasz cel.
Dziękuję za rozmowę
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ołtarz jak nowy
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Zakończyły się prace nad renowacją ołtarza w zabytkowym XIX
wiecznym Kościele pw. Zwiastowania NMP w Lachowie. Dotację na
ten cel - 15 tys. zł przekazała parafii Gmina Kolno. W kosztach odnowienia ołtarza partycypował też
Powiat Kolneński oraz parafianie.

Neogotycki ołtarz główny został
odnowiony wraz z pięknymi malowidłami i rzeźbami i prezentuje się
wspaniale. Przeprowadzone prace
wieńczą proces odnawiania wnętrza
kościoła w Lachowie, który trwa od
kilku lat. Do renowacji pozostają
jeszcze m.in. kościelne organy.

w skrócie
08.12.2016 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Kolnie wspólnie z Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku przeprowadziła na obiektach Zakładu
Produkcji Mleczarskiej w Kolnie
Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” ćwiczenia praktyczne pod
kryptonimem „MLEKPOL 2016”.
W działania zaangażowanych
było 14 zastępów Państwowej
Straży Pożarnej z Białegostoku,
Łomży, Grajewa, Zambrowa i Kolna,
wchodzących w skład Centralnego
Odwodu Operacyjnego oraz 4 zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej
z Lachowa, Turośli, Kątów i Zabiela, wchodzących w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.
Łącznie w manewrach ćwiczyło 80
strażaków z terenu województwa
podlaskiego.
źródło www.kolno.straz.bialystok.pl

życzenia

gazeta gminna

wydarzenia

fundusz sołecki - podsumowanie
Inwestycje i remonty zrealizowane w Gminie Kolno
w ramach funduszu sołeckiego na 2016 r.:

1. Bialiki - remont chodnika
2. Borkowo - wytyczenie drogi, oboranie równiarką i żwirowanie drogi 687 oraz drogi 690
3. Brzozowo - wytyczenie i żwirowanie drogi Brzozowo - Okurowo dz. 252/2 i 254
4. Brzózki - żwirowanie drogi nr dz. 203/1 i drogi nr dz. 213
5. Czerwone - boisko do gry w koszykówkę kosz + płyta i odwodnienie drogi wewnętrznej o nr dz. 642/1
6. Filipki Małe - żwirowanie drogi Filipki Małe - Kiełcze Kopki
7. Filipki Duże - żwirowanie drogi Filipki Duże - Kiełcze Kopki
8. Glinki - ogrodzenie placu przy szkole, żwirowanie dróg nr dz. 36/3 i 83/54,
9. Gietki - zainstalowanie lamp oświetleniowych, żwirowanie drogi nr dz. 152
10. Górskie - remont drogi oznaczonej nr dz. 267/2, 268 i 269/2
11. Górszczyzna - żwirowanie drogi nr dz. 86
12. Gromadzyn Wykno - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy oraz wykonanie posadzki betonowej w sali głównej
13. Janowo - remont świetlicy wiejskiej
14. Kiełcze Kopki - przygotowanie i ogrodzenie działki pod plac zabaw dla dzieci
15. Kolimagi - wytyczenie i żwirowanie drogi nr 210
16. Kossaki - ogrodzenie placu zabaw, wyciecie drzew, wyrównanie terenu
17. Kozioł - żwirowanie drogi w kierunku na Górszczyznę
18. Koziki Olszyny - żwirowanie drogi dz. 96
19. Kowalewo - dalsza budowa chodników na drodze gminnej 4262B
20. Kumelsk - żwirowanie drogi nr 618 i nr 632
21. Lachowo - poszerzenie poboczy przy drodze 4382B do Rydzewa
22. Okurowo - żwirowanie drogi Okurowo - Brzozowo i żwirowanie drogi Okurowo - Wykowo
23. Obiedzino - żwirowanie drogi Obiedzino - Rydzewo
24. Rydzewo - zagospodarowanie placu wokół byłej szkoły: ogrodzenie, plac zabaw
25. Rupin - wytyczenie działki i ogrodzenie placu pod boisko
26. Stare Kiełcze - wytyczenie i żwirowanie drogi nr 185/2 , montaż 3 lamp oświetleniowych i czyszczenie
stawu
27. Stary Gromadzyn - żwirowanie drogi nr 154 i nr dz. 274 i 275, remont przystanku, uzupełnienie braków w oświetleniu
28. Truszki Patory - utwardzenie poboczy przy drodze gminnej
29. Truszki Zalesie - budowa przystanku na koloniach, prace związane z budową placu zabaw
30. Tyszki Wądołowo - wytyczenie i żwirowanie drogi dz. 126 i 26/3
31. Wincenta - wykonanie dokumentacji technicznej remontu budynku świetlicy
32. Waszki - żwirowanie drogi Waszki - Dudy Nadrzeczne i żwirowanie drogi nr dz. 206
33. Wścieklice - żwirowanie drogi „Przeczki” nr dz. 692, drogi nr dz. 691/2 i drogi „Dalki” nr dz. 696/2
34. Wszebory - zakup materiałów w postaci kostki polbruk, żwiru i cementu do utwardzenia poboczy drogi
w centrum wsi na działkach 83, 82, 93
35. Wykowo - poszerzenie poboczy na drodze Wykowo-Żebry
36. Zabiele - żwirowanie drogi dojazdowej do łąk nr dz. 2263/1, zakup materiałów do ułożenia poboczy od
remizy na starą wieś
37. Zabiele Zakaleń - zamontowanie 2 lamp oświetleniowych, wytyczenie i żwirowanie drogi nr 4393B
38. Zaskrodzie - wytyczenie i żwirowanie drogi nr 456
39. Żebry - żwirowanie dróg o nr dz. 266, 322 i 110/2
Łączna kwota funduszu sołeckiego na 2016 r. to 518 539,77 zł

gazeta gminna
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w skrócie
Certyfikat dla szkoły
SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem otrzymała

certyfikat potwierdzający najwyższą
jakoś świadczonych usług edukacyjnych. Co ważne, został on wystawiony na podstawie pozytywnych
ocen uczniów i rodziców. Certyfikat
został przyznany Szkole Podstawowej w Czerwonem w ramach programu „Zadowolony konsument”.

Mistrzostwa w Piszu
W Otwartych Mistrzostwach
Pisza w Taekwondo Olimpijskim
uczestniczyło 80 zawodników w tym

17 reprezentantów Kolneńskiego
Klubu Taekwondo. Przedstawiciele
naszej gminy zdobyli kilka medali:
złoto - Oliwia Danowska i Jacek
Wiśniewski, brąz - Błażej Archacki,Patrycja Korwek, Jakub Korwek,
Szymon Wiśniewski.
Łącznie podopieczni terenra Tomasza Myślińskiego przywieźli 7
złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych
medali. W przerwie uczestnicy mieli okazję przez chwilę poczuć smak
treningu poprowadzonego przez
trenera Zbigniewa Glinko - 5 dan.
gazeta gminna

wydarzenia

wójt podpisał umowę na dotację
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Gmina Kolno to jeden z 42 samorządów, który otrzymał dotację
na opracowanie bądź aktualizację
programu rewitalizacji. 7 grudnia
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku wójt Józef Wiśniewski,
podobnie jak przedstawiciele pozostałych samorządów podpisał
stosowną umowę.
Gmina Kolno otrzyma 54 tys. zł
dotacji na projekt „Przygotowanie
programu rewitalizacji Gminy Kolno”. Otrzymane dofinansowanie to
efekt pozytywnych ocen wniosku
Gminy Kolno złożonego w konkursie ogłoszonym w ramach Programu
Pomoc Techniczna przez Ministerstwo Rozwoju i Zarząd Województwa Podlaskiego, który trwał od 1
kwietnia do 30 czerwca 2016 roku.
W ramach projektu „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy
Kolno” w naszej gminie odbędą się
szkolenia dla pracowników Urzędu
Gminy Kolno, spotkania z lokalną
społecznością, opracowanie „Programu rewitalizacji Gminy Kolno”,

wójt józef wiśniewski odbiera umowę z rąk wicemarszałka Macieja żywno
fot. Wojciech oksztoł/wrota podlasia.

konsultacje społeczne programu
oraz 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 realizację konkretnych działań rewitalizacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego

spotkanie wigilijne sybiraków

spotkanie wigilijne sybiraków w kolnie
gazeta gminna

fot. S. nicewicz

9 grudnia w Kolnie odbyło się
spotkanie wigilijne Sybiraków. Jak
co roku była to okazja do życzeń
i przełamania się opłatkiem, ale
też do omówienia ważnych spraw
bieżących Związku Sybiraków. Jedną z istotnych kwestii jest pomnik
Matkom Sybiraczkom, który miałby
powstać z inicjatywy białostockiego
oddziału Związku Sybiraków.
W trakcie spotkania Sybiracy
wręczyli dyplom uznania i podziękowania panu Sylwestrowi Nicewiczowi „za upamiętnianie wartości patriotycznych i obywatelskich,
poszanowanie tradycji narodowych
i niepodległościowych oraz realizację idei sybirackich”.
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uczniowie z wizytą w sejmie
jacek bagiński
dyrektor sp w czerwonem

30 listopada 45 osobowa grupa
uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie wraz z opiekunami
na zaproszenie posła Kazimierza
Gwiazdowskiego zwiedzała gmach
sejmu.
Wycieczka była bardzo ciekawa,
bo tego dnia trwały obrady Sejmu RP. Nasza grupa została nawet
powitana na sali obrad przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Po gmachu budynku Sejmu i
Senatu oprowadzał nas senator Jan
Dobrzyński.
Mieliśmy okazję spotkać i zobaczyć polityków, których na co dzień
możemy oglądać tylko w telewizji.
Udało nam się porozmawiać również z Panią Anną Marią Anders,
senatorem min. naszej ziemi, a
Pan senator Dobrzyński pokazał

uczniowie z czerwonego i kolna z wizytą do sejmu rp pojechali na zaproszenie
posła kazimierza gwiazdowskiego

uczniom i ich opiekunom takie miejsca, które zwykle nie są udostępniane wycieczkom. Kolejnym punktem
naszego wyjazdu było zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej w
Warszawie. Świątynia jest elementem składowym kompleksu Centrum
Opatrzności Bożej, w którym zawiera się również Muzeum Jana Paw-

ła II i Prymasa Wyszyńskiego oraz
Panteon Wielkich Polaków.
W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć odwiedzin w McDonalds.
Ten dzień na długo zostanie w
naszej pamięci i serdecznie dziękujemy Panu Posłowi Kazimierzowi
Gwiazdowskiemu za zaproszenie i
serdeczne przyjęcie.

dzień wolontariusza w zabielu
„Życie nie tylko po to jest, by
brać…” słowami piosenki Stanisława Sojki 5 grudnia w Zespole

Szkół Samorządowych w Zabielu
rozpoczął się apel z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,

międzynarodowy dzień wolontariusza w Zss w Zabielu

przygotowany przez Szkolny Klub
Wolontariusza w ZSS w Zabielu,
pod kierunkiem opiekunów, .E.Sikory, W.Odachowskiej, K.Kalinowskiej.
Następnie został odczytany skierowany do wolontariuszy i ludzi
dobrej woli list od Rzecznika Praw
Dziecka, pana Marka Michalaka.
Zawarte w nim były podziękowania za bezinteresowną i dobrowolną pomoc potrzebującym. Potem
wyświetlono prezentację o historii
i działaniach naszego klubu. Apel
zakończyło przedstawienie poruszające problemy ludzi żyjących w
Afryce.
Szkolny Klub Wolontariusza dziękuje całej społeczności szkoły za
włączanie się w liczne akcje charytatywne inicjowane przez klub.
Szkolny Klub Wolontariusza
gazeta gminna
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radość i uśmiech dziecka
ks. bartłomiej jaźwiński
parafia zwiastowania nmp w lachowie

Mikołajki to święto bardzo stare.
Już w okresie średniowiecza utarł
się zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w wigilię tego dnia.
Obecnie święto to jest obchodzone
w wielu zakątkach świata miedzy
innymi Santa Claus (USA) Heilige
Nicolaus (Niemcy) Mikulas (Czechy). Imieniny Świętego Mikołaja
są co roku doskonałą okazją do
obdarowywania się. Rodzice obdarowują swoje dzieci, koledzy i
koleżanki w szkole - również. Nie
zapominamy w tym dniu o kolegach
i koleżankach, którzy są chorzy i
przebywających w szpitalach.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lachowie postanowiły podarować prezenty chorym
dzieciom ze Szpitala Ogólnego w
Kolnie. W dniach od 25 listopada
do 5 grudnia w naszych szkołach
trwała zbiórka zabawek, artykułów

Uśmiech dziecka to jedyna na świecie radość która jest w 100% szczera

szkolnych, książek, gier. Wszyscy
uczniowie od przedszkolaków do
gimnazjalistów włączyli się do tej
akcji. Zebraliśmy bardzo dużą ilość
pluszaków, książek dla małych i dużych dzieci, gier planszowych.
6 grudnia w tzw. „Mikołajki” dwie
uczennice ze Szkoły Podstawowej:
Wiktoria Baczewska i Wiktoria Zaleśna i uczeń Gimnazjum Michał
Kosk oraz opiekunowie ksiądz Bar-

tłomiej Jaźwiński i katechetka Alina
Skrodzka – Zaleśna udali się do
Kolna na oddział dziecięcy. Chore
dzieci otrzymały prezenty przygotowane przez naszych uczniów. Zostaliśmy mile i serdecznie przyjęci
przez personel medyczny i małych
pacjentów. Nic nie daje tyle radości, niż uśmiech dziecka. Daje
siłę na kolejne dni. Widząc że jest
szczęśliwe, Ty jesteś też…

wsparcie dla potrzebujących
Klasa VI w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem – jako najstarsza
wśród społeczności szkolnej postanowiła udowodnić, że nie tylko interesuje ją to co zwykle młodzież w
tym wieku – uczniowie zorganizowali „słodki czwartek”.

Raz w miesiącu sprzedajemy przygotowane w domu słodkości. A najważniejsze – to szczytny cel. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczone
są na cele charytatywne. I już w
listopadzie nadarzyła się wyjątkowa okazja, aby pierwsze zarobione
pieniądze przekazać dla potrzebu-

ksiądz doktor Charles Vianney Tanke z kamerunu w sp w czerwonem

jących dzieci – naszych rówieśników na Czarnym Lądzie, a dokładnie w Kamerunie. Gościem naszej
szkoły był pochodzący z Kamerunu
ksiądz doktor Charles Vianney Tanke. Pomimo iż nazajutrz wyjeżdżał
już do rodzinnego kraju to znalazł
czas, aby opowiedzieć nam o szkole afrykańskiej i sytuacji uczących
się tam dzieci. Ksiądz Karol (w jęz.
polskim) chętnie też odpowiadał
na licznie zadawane mu pytania.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Uczniowie i nauczyciele
otrzymali poświęcone przez księdza
Karola Różańce Misyjne i wypisane
z dedykacją Pismo Święte. Księdzu
Karolowi życzymy obfitych łask w
kapłańskiej posłudze z nadzieją, że
jeszcze kiedyś zaszczyci nas swoją
obecnością.
T. Kajko i Samorząd Uczniowski
SP w Czerwonem
gazeta gminna
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ale się działo...
Krzysztof Olechno, uczeń klasy 6
sp w czerwonem

Jak wszyscy wiemy Mikołajki
to dzień radosny, szczególnie dla
dzieci. W ten dzień obdarowujemy siebie prezentami. Tak więc i
w naszej szkole zagościł Mikołaj z
workiem prezentów.
Każda klasa przygotowała dla
Mikołaja wiersz lub piosenkę.
Święty obdarował wszystkich słodyczami. Dzieci ze smutkiem żegnały Mikołaja i zapraszały, aby za
rok przyjechał ponownie. Serdecznie go wyściskały i choć z małym
smutkiem żegnały go, na pewno o
nim nie zapomną.
8 grudnia odbył się „słodki
czwartek” wszyscy na niego czeka-

liśmy. W ten dzień możemy sobie
pozwolić na małe co nieco. Każde
zyski z tego przedsięwzięcia trafiają
na cele charytatywne. Przyłączyliśmy się do akcji ,,góra grosza”
Adwent to czas szczególny , aby
czekając na Boże narodzenie pamiętać o potrzebujących .Drugą
akcją charytatywną jest pomoc
najuboższym - zbieramy produkty
żywnościowe, aby obdarować nimi
tych, których nie stać na kupienie
potrzebnych produktów. Mamy nadzieję, że sprawimy tym osobom
radość. Ważnym też wydarzeniem
był wyjazd do Warszawy na musical ,,Piotruś Pan’’ do teatru ,,Buffo”
I leż emocji i przeżyć- wspaniała

pamiątkowe zdjęcie po musicalu
„piotruś pan” w warszawie

scenografia, śpiew i gra aktorów. A
potem wspólne zdjęcie z głównym
aktorem.
Z dobrymi humorami wróciliśmy
do domu
Artykuł ucznia z SP w Czerwonem Krzysztofa Olechno
napisany w ramach Gminnej
Akademii Młodego Dziennikarza. W następnym wydaniu
Gazety Gminnej opublikujemy
artykuł Amelii Andrzejczyk z
SP w Janowie. Zapraszamy
uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjalistów
do współpracy!:)

mikołaj w szkole podstawowej w czerwonem

smacznie i zdrowo w borkowie
„Pytacie, skąd w naszych uczniach
taka moc? Odpowiadamy: ze śniadania. To właśnie Śniadanie Daje
Moc :) Zapraszam do obejrzenia relacji z wczorajszego biesiadowania
przy wspólnym śniadaniu. Pojawiły
się tam atrybuty kilku programów,
w których uczestniczymy („Mleko w
szkole” i „Owoce i warzywa w szkole”). Smacznego” - zachęca wpisem
na swoim profilu na FB społeczność
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Warto
zajrzeć na szkolny profil na FB
gazeta gminna

wspólne śniadanie w szkole w borkowie

fot. arch sp borkowo
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pierwszy taki koncert
kazimierz koter
centrum kultury gminy kolno

Za oknami plucha, zimno i
wietrznie. Liście dawno poopadały. Jest przygnębiająco i depresyjnie. Jednak znalazła się grupa
ludzi, którzy nie chcą poddawać
się takiemu ponuremu nastrojowi.
Osób, które postanowiły rozświetlić późnojesienne, listopadowe
klimaty. Mowa oczywiście o członkach zespołu Magnum Noli z Lachowa, którzy 26 listopada 2016 r.
zaprezentowali program „Miłość w
kolorach jesieni”.
Uczestniczący w wydarzeniu
przeżyli pewne zaskoczenie, gdyż
po raz pierwszy mogliśmy wysłuchać solowych wykonań znanych i
klasycznych utworów polskiej muzyki rozrywkowej. Każdy numer nawiązywał do tematu koncertu. Było
więc nieco nastrojowo i wzruszająco, ale zdarzały się taż momenty
humorystyczne i rozgrzewające.
Kolejną nowością była poezja
prezentowana pomiędzy piosenkami. Okazało się, że członkowie
zespołu nie tylko potrafią śpiewać,
ale również ciekawie interpretować
wiersze polskich klasyków.

zespół magnum noli w programie „miłość w kolorach jesieni”

Wszystko odbywało się w scenografii małej kafejki. Jedność sceny i
widowni stworzona została bardzo
prostą metodą. Zarówno widzowie
jak i wykonawcy siedzieli przy nakrytych stolikach spożywając gorące napoje i ciasta.
Lecz to nie koniec niespodzianek.
Tuż po ponadgodzinnym koncercie
widzowie zostali poczęstowani pieczonymi jabłkami przygotowanymi
przez zespół i przyjaciół. Nikt więc
z gości nie uciekał tuż po ostatnich
brawach tylko jeszcze długo siedziano przy stolikach i rozmawiano
zarówno o koncercie jak i tematach

powszednich.
Zespół Magnum Noli z Lachowa
w składzie: Oliwia Bogdańska, Regina Bogdańska, Maciej Bogdański,
Justyna Góralczyk, Anna Kołakowska, Karolina Pilecka, Bogumiła
Rutkowska, Iza Tyszka, Joanna Salachowska, Wanda Wyka, Kamila
Wyka.
Aranżacja i akompaniament: Paweł Podeszwik
Zespół Magnum Noli z Lachowa
serdecznie dziękuje wszystkim osobom prywatnym i instytucjom, które
wsparły koncert zarówno finansowo,
jak i osobistym działaniem.

w skrócie
Zapraszamy na warsztaty
Centrum Kultury Gminy Kolno
zaprasza do udziału w warsztatach
wokalnych. Nabór do grupy trwa, a
zapisy prowadzone są pisemnie na
adres e-mail: kultura@gminakolno.
pl lub telefonicznie pod nr tel. kom.
514 806 075. Zapraszamy!

Dyplomy dla zespołów
W IX Festiwalu Pieśni Maryjnej
w Wąsewie organizowanym przez
Stowarzyszenie „ZIEMIA WĄSEWSKA”, Urząd Gminy Wąsewo

i Parafia pw. Narodzenia NMP w
Wąsewie udział wzięły nasze zespoły: Zabielanki oraz zespół ludowy Czerwieniacy. Celem Festiwalu
jest m.in. „popularyzacja i promocja
kultury chrześcijańskiej wyrażona
muzyką i śpiewem, szerzenie kultu
Matki Bożej”. Zespoły, chóry i soliści prezentowali się w hali sportowej Gminnego Centrum Sportu i
Rekreacji w Wąsewie.
Dyplomy podziękowania za udział
w IX Festiwalu Pieśni Maryjnej w
Wąsewie można zobaczyć na profilu
CKGK na FB. Dziękujemy zespołom za występy i promocję gminy
Kolno w sąsiednim województwie.
gazeta gminna

szkoły

„każdy może zostać
świętym mikołajem”
bożena duda
dyrektor sp w janowie

Już po raz czwarty jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”,
organizowaną przez Stowarzyszenie Wiosna.
W br. zbiórkę darów zorganizowaliśmy w odmienny sposób. Panie
nauczycielki z edukacji wczesnoszkolnej wspólnie z uczniami piekły
i ozdabiały pierniki, wykonywały
ozdoby świąteczne, np. bombki i
piękne choinki, a uczniowie klas IVVI z nauczycielem plastyki – karty
świąteczne, które następnie zostały
rozprowadzone z przeznaczeniem
na przygotowanie „Szlachetnej
Paczki”.
W nasze działania włączyli się
także rodzice, a nawet babcie wykonując np. piękne koronkowe ozdoby.

szlachetna paczka od społeczności sp w janowie trafiła do potrzebujących

W mikołajkowe święto – 6 grudnia
wspólnie spakowaliśmy paczki, by
przekazać je za pośrednictwem wolontariusza w Łomży rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji.

Cieszymy się, że wspólnymi siłami udało nam się sprawić komuś
radość w tym świątecznym czasie,
dołączając do dobroczyńców tej
niezwykłej akcji charytatywnej.

turniej tenisa stołowego
W Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu odbył się kolejny Jesienny Turniej Tenisa Stołowego. Jak co
roku gospodarzem imprezy był UKS
,,SPRINT’’ działający przy Zespole

Szkół Samorządowych w Zabielu,
a stronę finansową zapewnił Urząd
Gminy Kolno.
Zawody rozegrano w czterech kategoriach wiekowych: szkoły pod-

turniej tenisa stołowego współfinansowany był z dotacji z budżetu gminy
gazeta gminna

stawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i open.
Najlepsi zostali nagrodzeni przez
Panią Wicedyrektor Małgorzatę
Łosiewską pucharami i medalami.
Najlepsi zawodnicy Turnieju to:
- w kat. szkoły podstawowe: Połomska Zuzanna, Kolno i Zuzga
Norbert, Janowo
- w kat. gimnazja: Samul Justyna,
Kozioł i Kozioł Szymon, Czerwone
- w kat. szkoły ponadgimnazjalne: Kowalczyk Aleksandra, Janowo
i Bikowski Roman, Danowo
- w kat open: Szymański Karol,
Łomża
Nazwiska zdobywców drugich
i trzecich miejsc w Turnieju są na
stronie internetowej ZSS w Zabileu:
zsszabiele.edupage.org
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szkoły

mistrzowie pięknego czytania
organizator konkursu
zss w zabielu

24 listopada w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu odbył
się po raz pierwszy Międzyszkolny Konkurs pt.: ,,Mistrz pięknego
czytania’’. W kategorii Gimnazjum
udział wzięło dziewięć uczestniczek, a w kategorii szkół podstawowych dwunastu uczestników.
Jury w składzie:
p. Teresa Skrodzka – przewodnicząca
p. Aleksandra Szyc-Kaczyńska
p. Marek Góralczyk
postanowiło nagrodzić następujących uczniów:
Mistrzami Pięknego Czytania zostali:
- Sylwia Korzep - Szkoła Podstawowa w Janowie,
- Julia Filipkowska - Gimnazjum
w Lachowie.
Wicemistrzami zostali:
- Marcin Panasiuk - Szkoła Podstawowa w Janowie

uczestnik konkursu wybrany fragment utworu czytał przez określony czas

- Julia Rakowska - Gimnazjum w
Zabielu.
Wyróżnieni w konkursie zostali:
- Natalia Antosiewicz,
- Krzysztof Olechno,

- Wiktoria Jermacz
- Aleksandra Gardocka.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
kolejnej edycji konkursu.

Zabawy w Benkolandii
28 października dzieci z oddziału
przedszkolnego przy SP w Janowie
pod opieką swoich Pań bawiły się w
sali zabaw, tzw. Benkolandii w Kolnie. To świetne miejsce, gdzie beztrosko, wesoło i bezpiecznie można
spędzić czas wśród wielu atrakcji.
Dużo radości sprawiła maluchom
sucha kąpiel w basenie pełnym kolorowych piłeczek oraz pokonywanie rozmaitych przeszkód konstrukcyjnych w tunelu.
Dziewczynki z zaangażowaniem
zamieniły się w rolę mam i przygotowały pyszne dania w bajecznym
domku. Chłopcy urządzili sobie wyścigi w samochodach. Wielką frajdę
dzieci miały ze skoków na trampolinie.
Wspólny posiłek z postaciami z
bajek na ścianach przy różnobarwnych stolikach, z kolorowymi sztuć-

na zakończenie dobrej zabawy dzieci wspólnie zjadły posiłek

cami sprawił dzieciom również dużo
radości.
Taka profesjonalna sala zabaw
nie tylko rozwija aktywność psychoruchową dzieci, ale daje także

niezapomniane chwile swobodnej
zabawy z rówieśnikami.
Bożena Duda,
dyrektor SP w Janowie

gazeta gminna
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święto siatkówki w zabielu
andrzej ałajko
prezes gzlzs w kolnie

Przełom listopada i grudnia to
święto siatkówki w Zabielu, a to
za sprawą dwóch Gminnych Turniejów Piłki Siatkowej dla mężczyzn i kobiet organizowanych
przez Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Kolnie.
Do pierwszego Turnieju Piłki
Siatkowej zgłosili się panowie z Janowa, Zabiela, Borkowa oraz spoza
gminy - zespół z Kolna. Po losowaniu par Janowo spotkało się z Kolnem, a Zabiele z Borkowem. Janowo
- Kolno 2:0 w setach, i Zabiele Borkowo również 2:0 w setach.
W kolejnym meczu Kolno powalczyło z Borkowem o trzecie miejsce
w tym turnieju, wygrywając 2:0 w
setach. W finale spotkały się zespoły, które od lat dominują w tej
dyscyplinie w naszej gminie czyli
drużyna z Zabiela grająca pod nazwą Mgła Zabiele i LZS Janowo.
Po spotkaniu stojącym na bardzo
wysokim poziomie Zabiele pokonało Janowo 2:1 w setach.
Klasyfikacja końcowa
1 miejsce Magła Zabiele
2 miejsce LZS Janowo
3 miejsce Kolno
4 miejsce LZS Borkowo
Dla wszystkich zespołow ufundowane zostały medale, puchar za
pierwsze miejsce oraz statuetka dla
najlepszego siatkarza, którym oka-

najlepsza drużyna turnieju piłki siatkowej kobiet to zabiele - zakaleń

zał się Mateusz Rejka.
Turniej ten rozgrywany był o puchar Radnych wsi Zabiele, którzy
osobiście wręczali medale i puchar
zwycięzcom.
Do tegorocznego Gminnego Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet zgłosiło się sześć zespołów: Zabiele,
Kozioł, Zabiele - Zakaleń, Kolno,
Janowo i Gimnazjum Zabiele.
Po losowaniu:
1 Grupa:
1. Kolno, 2. Zabiele, 3. Gimnazjum
Zabiele
2 Grupa:
1. Zabiele - Zakaleń, 2. Kozioł, 3.
Janowo
Wyniki w pierwszej grupie
Kolno - Gimnazjum Zabiele 2:0 w
setach
Zabiele - Gimnazjum Zabiele 0:2
w setach
Kolno - Zabiele 2:0 w setach

w gminnym turnieju piłki siatkowej mężczyzn najlepszą drużyną okazał się
zespół Mgła zabiele
gazeta gminna

Wyniki w drugiej grupie
Zabiele - Zakaleń - Janowo 2:1
w setach
Janowo- Kozioł 2:0 w setach
Zabiele - Zakaleń - Kozioł 2:0 w
setach
Po zajęciu drugich miejsc w grupach zespoły Janowo i Gimnazjum
Zabiele walczyły pomiędzy sobą o
trzecie miejsce w Turnieju z wynikiem:
Janowo - Gimnazjum Zabiele 2:0
w setach
Finał to mecz Zabiele - Zakaleń Kolno 2:0 w setach
Klasyfikacja końcowa
1 miejsce Zabiele - Zakaleń
2 miejsce Kolno
3 miejsce Janowo
4 miejsce Gimnazjum Zabiele
5 miejsce Zabiele i Kozioł
Wszystkim zespołom zostały wręczone medale i puchary, a najlepszą
zawodniczką Turnieju została Paulina Karwowska z Zabiela - Zakaleń.
Turniej swą obecnością zaszczycił
Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski
i Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu Ewa Lipnicka.
Turnieje współfinansowane były
z budżetu Gminy Kolno w ramach
dotacji dla GZLZS na zadanie pn.
„Turnieje piłki nożnej i siatkowej”.
GZ LZS w Kolnie składa
wielkie podziękowania Dyrekcji ZSS w Zabielu za udostępnienie hali sportowej na
treningi i turnieje.
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