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W pierwszym naborze wniosków
na budowę i modernizację dróg lokalnych w ramach PROW Gmina Kolno złożyła pięć wniosków i wszystkie
pięć zakwalifikowane zostały do dofinansowania. To duży sukces, bo na
280 złożonych wniosków, 233 zostały ocenione pozytywnie, a tylko sto
pierwszych otrzymało dofinansowanie. Dzięki unijnemu wsparciu wyremontowane zostaną gminne drogi w miejscowościach: Łosewo, Zaskrodzie,
Rydzewo Świątki, Janowo i Czerwone.

wydarzenia

współpraca z gminą
mały płock

str. 8

Mały Płock to kolejny samorząd
z którym Gmina Kolno nawiązała
współpracę w zakresie realizacji inwestycji drogowych. Dzięki porozumieniu podpisanemu przez Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno i Józefa
Dymerskiego, wójta gminy Mały Płock zmodernizowana zostanie droga
Janowo - Kąty ( w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019). Nasza gmina dofinansuje
budowę odcinka tej drogi do granicy z gminą Mały Płock. Prace są już
na ukończeniu.

kultura

półkolonie w naszych
instytucjach kultury

str. 13

Ponad setka dzieci z naszej gminy wypoczywała na półkoloniach
zorganizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle w porozumieniu ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej i przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Nieskończoność” w dniach od 8 do 19 sierpnia br.
Półkolonie dla dzieci rolników zogranizowała również Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem w porozumieniu z Krajową Radą Izb Rolniczych.
Relacja z podsumowania tego wypoczynku na str. 16
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więcej o festiwalu oraz więcej zdjęć na stronie: leman-kurpie.cba.pl
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kilometry nowych dróg
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Wyjątkowo dużo pod względem
inwestycyjnym dzieje się na drogach w naszej gminie, a złożyło się
na to szereg naszych zaplanowanych działań.
Po pierwsze: realizowany jest
fundusz sołecki, w ramach którego
w ponad 30 miejscowościach prowadzone są, będą lub już były inwestycje związane ze żwirowaniem
dróg gminnych, utwardzaniem poboczy, czy budową chodników. Gminna
równiarka i ciągnik z pługiem tylno
- czołowym do rozgarniania żwiru
pracują w zasadzie non stop.
Po drugie: już wyremontowany
został kolejny odcinek drogi wojewódzkiej nr 647 na trasie Zabiele
- Kolno, ale to jeszcze nie koniec.
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ogłosił właśnie
przetarg na modernizację kolejnego

fragmentu tej drogi, więc na trasie
Zabiele - Kolno znów będzie remont. Jesteśmy wdzięczni władzom
województwa za zrozumienie naszych pilnych potrzeb w zakresie
poprawy bezpieczeństwa na tym
odcinku drogi wojewódzkiej, a także
za współpracę, której efektem jest
remont chodników przy tej drodze
w miejscowościach Czernice i Pachuczyn.
Po trzecie: okazaliśmy się skuteczni w sięganiu po unijne dotacje.
W pierwszym naborze do PROW na
lata 2014- 2020 na budowę i modernizację dróg lokalnych złożyliśmy pięć wniosków na drogi gminne
w Łosewie, Rydzewie - Świątkach,
Zaskrodziu, Czerwonem i Janowie i
wszystkie zostały zakwalifikowane
do dofinansowania, a konkurencja
była naprawdę duża.
Po czwarte: współpraca z innymi
samorządami w zakresie drogowych

inwestycji przynosi szereg korzyści.
Dzięki porozumieniu z gminą Mały
Płock nowy asfalt będzie na drodze
gminnej Janowo - Kąty. Zmodernizowany zostanie odcinek łączący Janowo z drogą wojewódzką nr
648. Współpraca z Powiatem Kolneńskim zaowocowała przebudową
drogi powiatowej nr 1879B Bialiki – Górskie, poszerzeniem drogi
powiatowej w Danowie, remontem
mostu na Skrodzie wraz z drogami
dojazdowymi - warto podkreślić, że
położona w granicach naszej gminy droga powiatowa dojazdowa do
mostu będzie zmodernizowana już
w całości.
Jesteśmy otwarci na współpracę,
poszukujemy dodatkowych źródeł
finansowania, sprawdzamy też inne
technologie budowy, stosowane
przez inne samorządy, a wszystko
po to, by nowych dróg w naszej
gminie było jeszcze więcej.

w skrócie
Z sesji Rady Gminy Kolno
Na sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 13 lipca w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni podjęli
następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gazeta gminna

- w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunlanymi, ustalenia
stawki takiej opłaty oraz stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Przed głosowaniem nad projektami uchwał radni i zaproszeni goście
wysłuchali informacji na temat prac
między sesjami i sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Kolno
przedstawionej przez wójta Józefa
Wiśniewskiego.

Pamiętamy o Powstańcach

1 sierpnia w imieniu mieszkańców naszej gminy hołd Powstańcom Warszawskim złożyli sekretarz
Adam Masłowski i Alfred Samul,
radny gminy Kolno zapalając znicze
na grobie Nieznanego Żołnierza.
Obchody w Kolnie zorganizowało
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
PBK w Kolnie.
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miliony dotacji na gminne drogi
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Gmina Kolno pozyskała ok. 3
mln zł z PROW na realizację pięciu wniosków dotyczących przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Łosewo, Zaskrodzie,
Rydzewo Świątki, Czerwone i Janowo. 21 lipca wójt Józef Bogdan
Wiśniewski i pani skarbnik Halina
Boryszewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-

twa Podlaskiego w Białymstoku
umowy na dofinansowanie modernizacji tych dróg. Łącznie, dzięki
dofinansowaniu z PROW zmodernizowanych zostanie ok. 6 km dróg
gminnych.
W ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020 samorządy mogły ubiegać

wójt Józef Wiśniewski podpisał umowy z przedsiębiorstwem budownictwa komunikacyjnego z łomży na modernizację dróg gminnych w ramach prow w trzech
miejscowościach: Zaskrodziu, Rydzewie Świątkach i Łosewie

się o pieniądze na remonty dróg lokalnych po raz pierwszy. Do Urzędu
Marszałkowskiego wpłynęło 280
wniosków, z czego 233 wnioski zostały ocenione pozytywnie, a tylko
sto pierwszych otrzyma dofinansowanie, w tym aż pięć z Gminy Kolno.
- W pierwszym naborze wszystkie
złożone przez nas wnioski nie tylko
oceniono pozytywnie, ale zostały
też zakwalifikowane do dofinansowania – mówi wójt Józef Wiśniewski. – To dowodzi, że dokonaliśmy
dobrej analizy i spośród wielu dróg
gminnych wytypowaliśmy właściwe
odcinki do przebudowy w ramach
tego programu.
Przetarg na modernizację dróg w
Zaskrodziu, Rydzewie Świątkach
i Łosewie już rozstrzygnięto i wójt
podpisał umowy z wykonawcą, który już rozpoczął prace w terenie.
Termin ich zakończenia to 31 października br.
Przebudowy dróg w miejscowościach Janowo i Czerwone zostaną
zrealizowane w roku 2017.

remont drogi Bialiki - Górskie
W połowie października br. ma
zakończyć się remont drogi powiatowej nr 1879B Bialiki – Górskie.
Położona w naszej gminie droga
zostanie wyremontowana w ramach
PROW oraz pieniędzy z budżetu
gminy Kolno (dotacja celowa na
przebudowę drogi w wysokości 251
tys. zł ) i środków z budżetu Powiatu Kolneńskiego.
Prace w terenie trwają. W ramach
tej inwestycji przebudowany zostanie odcinek o długości 1792 m.
Remont drogi Bialiki - Górskie to
jedna z trzech inwestycji drogowych
realizowanych w porozumieniu między samorządami: Gminą Kolno i
Powiatem Kolneńskim.
gazeta gminna

przebudowa drogi powiatowej Nr 1879 B Bialiki - Górskie
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współpraca z gminą Mały płock
Aleksandra szyc - kaczyńska
współpraca ewa jerzyło

- Mały Płock, to kolejny samorząd, z którym podjęliśmy skuteczną współpracę w zakresie inwestycji drogowych - mówi Józef
Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.
Gmina Kolno i Gmina Mały Płock
będą wspólnie realizować inwestycję polegającą na przebudowie
drogi gminnej Janowo - Kąty wraz
z budową zjazdów.
Stosowną umowę określającą warunki realizacji wspólnej inwestycji
wójt Józef Wiśniewski podpisał z
Józefem Dymerskim, wójtem gminy
Mały Płock 27 czerwca br. Przebudowa ok. 3,5 km odcinka drogi
Janowo - Kąty zostanie zrealizowana w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.
Gmina Kolno udzieli na ten cel
Gminie Mały Płock dotacji w wysokości 97 980 tys. zł.
Inwestycja polegać będzie na
przebudowie fragmentu drogi gminnej nr 104423B Janowo - Kąty z
budową zjazdów. Gmina Mały
Płock rozstrzygnęła przetarg na
przebudowę drogi, a wykonawca

prace na drodze janowo - kąty już trwają

już rozpoczął prace w terenie. Po
remoncie szerokość jezdni z betonu
asfaltowego wyniesie 5,0 m, a obustronne pobocza po 0,75 m.
- Ta droga była długo wyczekiwana przez mieszkańców. Myślę,
że wszyscy będą zadowoleni. Tym
bardziej, że przy drodze jest żwirownia i mieszkańcy skarżyli się na
kurz, który unosił się po przejeździe
dużych samochodów’’- mówi Stanisław Podsiad, radny gminy Kolno.

wójtowie podpisują umowę

utwardzone pobocza w danowie

prace na drodze w danowie prowadzą pracownicy PZD w Kolnie
fot. arch. starostwo Powiatowe w kolnie

Dzięki dobrej współpracy między
Gminą Kolno, a Powiatem Kolneńskim na drodze powiatowej w Danowie przeprowadzono inwestycję
polegającą na utwardzeniu poboczy.
Gmina Kolno przekazała Powiatowi
dotację na ten cel w kwocie 11 tys.
zł, prace wykonali pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.
Obustronne utwardzenie poboczy
w sposób znaczący wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników
ruchu na tej drodze.
Inwestycja ta jest jednym z wielu przykładów na to, że w porozumieniu samorządy mogą skuteczniej
zaspokajać potrzeby mieszkańców.
gazeta gminna
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pierwsze forum
przedsiębiorców gminy kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno za nami. W Dworze
Rogiński w Zabielu na zaproszenie Wójta Gminy Kolno spotkały
się osoby prowadzące działalność
gospodarczą w naszej gminie. W
gronie ekspertów rozmowy toczyły
się na temat potencjału gospodarczego Gminy Kolno, możliwości
pozyskiwania funduszy na działalność oraz współpracy samorządu z
przedsiębiorcami.
Po krótkiej prezentacji na temat
Gminy Kolno głos zabrali zaproszeni eksperci. O Stowarzyszeniu
Łomżyńskie Forum Samorządowe,
do którego należy Gmina Kolno,
opowiedziała pani Agnieszka Muzyk, zastępca prezydenta Łomży i
prezes Stowarzyszenia podkreślając w szczególności możliwości jakie ono daje, ale też obszary i cele
jakie sobie stawia, a jednym z nich
jest rozwój przedsiębiorczości.
Pan Dariusz Budrowski, ekspert
krajowy ds. Europejskiego Funduszu Społecznego z 11 letnim
doświadczeniem w pozyskiwaniu
funduszy unijnych streścił wszystkie dostępne na dziś możliwości
pozyskiwania unijnych dotacji dla
przedsiębiorców.
Pani Agnieszka Rutkowska, wiceprezes Stowarzyszenia LGD Kraina

zaproszenie na pierwsze forum przedsiębiorców gminy kolno przyjęło wiele
osób prowadzących działalność gospodarczą w naszej gminie.

Mlekiem Płynąca, którego członkiem jest gmina Kolno, mówiła o
możliwościach jakie przedsiębiorcom daje PROW i RPO WP. Wacław Sójko, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Kolnie streścił
bieżącą sytuację na rynku pracy
w naszej gminie oraz zaprezentował możliwości współpracy PUP z
osobami prowadzącymi działalność
gospodarczą. Z prezentacją wystąpił również pan Marcin Krejszeff,
dyrektor turoślańskiego oddziału
Banku Spółdzielczego w Kolnie.
- Mam nadzieję, że informacje,
jakie Państwo dziś uzyskaliście

okażą się przydatne. To forum jest
pierwszym krokiem do nawiązania
ściślejszej współpracy – zapowiedział Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. – Zachęcam do szukania dróg rozwoju i do korzystania z
dostępnych możliwości, zapewniam
też, że pracownicy gminy oraz fachowcy, z którymi współpracujemy
służyć będą wszelką pomocą.
Jednym z efektów I Forum Przedsiębiorców Gminy Kolno będzie
m.in. stworzenie banku informacji
dla przedsiębiorców, który zostanie
udostępniony na stronie internetowej gminy www.gminakolno.pl

do udziału w pierwszym forum przedsiębiorców wójt gminy kolno zaprosił ekspertów. na zdj. od lewej: wacław sójko,
agnieszka rutkowska, agnieszka muzyk, wójt józef wiśniewski, dariusz budrowski i marcin krejszeff
gazeta gminna
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z wizytą na litwie
Irena Duchowska
Stowarzyszenie Polaków Kiejdan

przedstawiciele gminy kolno z wizytą na litwie

9-10 lipca Kiejdany gościły trzy
autokary rodaków z okolic Kolna z
wójtem Gminy Józefem Bogdanem
Wiśniewskim na czele. Podróż
zorganizował dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno Marcin Sekściński.
Integracyjne spotkanie z rodakami
odbyło się w restauracji „Ausruta”.
Gości witali doradca mera samorządu Kiejdan Vytautas Butkevicius
i Irena Duchowska. Wystąpił wójt
Gminy Kolno p. Józef Bogdan Wiśniewski i dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Marcin Sekściński.
Cieszyli się z nawiązania znajomości i spotkania z rodakami, którzy

utworzyli wysepkę polskości na
dalekiej od Wileńszczyzny Żmudzi,
gratulowali trwania, mimo wszelkich
trudności, bez polskiego otoczenia
na co dzień, bez polskich szkół i
Mszy Św. w języku ojczystym.
Podczas spotkania wystąpił jedyny na Żmudzi polski Zespół Pieśni Ziemi Kiejdańskiej „Issa” (kier.
Waleria Wansewicz) oraz zespół
ludowy „Czerwieniacy” (kier. Józef
Rydzewski). Zespół „Czerwieniacy” z gminy Kolno działa od 2010
roku przy świetlicy w Czerwonem.
Powstał na bazie Klubu Seniora.
Kierownictwo organizacyjne - Maria i Jan Bućko. Swoimi występami zespół uświetnia uroczystości

i imprezy gminne. Czerwieniacy z
powodzeniem prezentują się też na
scenach różnych przeglądów i konkursów poza gminą, powiatem, w
województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.
Zespół ludowy „Zabielanki” (kier.
Helena Walczak) z Zabiela oklaskiwano na starówce Kiejdan na Rynku Wielkim pod pomnikiem Janusza
Radziwiłły.
Grupa zwiedziła Wilno, Kiejdany
i kolebkę powstania 1863 roku –
Podbrzeż. Po muzeum oprowadzała Regina Galvanauskiene, która
szczególnie wzruszająco przybliża
legendarną postać Ziemi kiejdańskiej o. Stanisława.

Będzie droga na zabiele - zakaleń

wójt józef bogdan Wiśniewski z przedstawicielem spółki BIK - PROJEKT - wykonawcy remontu drogi w miejscowości Zabiele - zakaleń

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno podpisał umowę z wykonawcą przebudowy drogi w miejscowości Zabiele - Zakaleń. Mieszkańcy czekali na to od lat.
Realizacja tej inwestycji polegać
będzie na: budowie dwóch odcinków drogi: o długości 220,85 m i
o długości 1 269,82 m, wykonaniu
poboczy z kruszywa naturalnego,
przebudowie i budowie przepustów pod drogą, wykonaniu rowów
odwadniających, budowie jezdni
bitumicznej. Wykonawcą jest BIKPROJEKT z Łomży, przebudowa ma
potrwać do końca października br.
gazeta gminna
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72. rocznica bitwy pod piasutnem
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

72. rocznicę bitwy pod Piasutnem Żelaznym upamiętniliśmy 26
czerwca br. na obchodach zorganizowanych wspólnie przez władze
gminy Kolno, gminy Zbójna oraz
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie.
O godz. 10.30 uczestnicy zgromadzili się pod pomnikiem w Piasutnie Żelaznym, gdzie złożone zostały
kwiaty i zapalone znicze. Następnie
odbyła się msza św. w Kościele pw.
Najświętszego Serca Jezusowego w
Łosewie. Po mszy św. na cmentarzu przy mogile partyzantów, którzy
zginęli w bitwie pod Piasutnem Żelaznym w czerwcu 1944 r. odbył się
apel poległych.
Okolicznościowe
przemówienie
wygłosił wójt gminy Kolno Józef
Bogdan Wiśniewski. Delegacje
władz gminy Kolno, gminy Zbójna,
Powiatu Kolneńskiego, Miasta Kol-

no, Nadleśnictwa Nowogród, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie, Stowarzyszenia Sportowo
- Jeździeckiego im. 10 Pułku Uła-

nów Litewskich w Grabowie oraz
szkół z gminy Kolno i gminy Zbójna
złożyły kwiaty i zapaliły znicze na
mogile Żołnierzy AK na cmentarzu
w Łosewie.

wójt józef Wiśniewski, radny alfred samul i ks. dariusz wizner proboszcz parafii pw. nsj w Łosewie składają kwiaty na mogile żołnierzy ak w Łosewie

strażacy dzeciom

gw
strażacy z osp zabiele postarali się o dofinansowanie
na zorganizowanie atrakcyjnych wakacji dla dzieci i młodzieży

Dzięki strażakom z OSP Zabiele
grupa dzieci i młodzieży z naszej
gminy przeżyła ciekawą wakacyjną przygodę. Była wycieczka i rejs
statkiem po jeziorze, ale też gry i
zabawy sportowe, ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętu strażackiego
gazeta gminna

oraz nauka udzielania pierwszej pomocy. Najmłodsi mieli też wyjątkową okazję do zapoznania się z tym,
na czym polega pełnienie służby w
OSP oraz jaki sprzęt wykorzystują
druhowie w akcjach ratowniczych.
Zrealizowanie tak ciekawego pro-

jektu propagującego sportowy, zdrowy, aktywny tryb życia nie byłoby
możliwe bez finansowego wsparcia
udzielonego jednostce OSP Zabiele przez Gminę Kolno i Powiat
Kolneński, za co strażacy ochotnicy
składają serdeczne podziękowania.
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części
terenów wsi Wincenta
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr
IX/45/2015 Rady Gminy Kolno z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 26 września 2016 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w godzinach 7:30-15:30, w pokoju nr 212,
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Wincenta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt planu dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno: http://bip.ug.kolno.
wrotapodlasia.pl/ zakładka Akty prawne Plany Zagospodarowania przestrzennego
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, Czerwone 50, 18-500 Kolno, o godzinie 10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.
1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie
planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do Wójta Gminy Kolno należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 12 października 2016 r. Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno,
pokój nr 212.

- w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ugkolno@
gminakolno.pl
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11, 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 22.08.2016 r. do dnia 12.09.2016 r.
wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych na sprzedaż. Niniejszy wykaz
zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń
u sołtysa wsi Lachowo.
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

gazeta gminna

ciekawostki
OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części
terenów wsi Wincenta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.)
Wójt Gminy Kolno podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:
Projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Wincenta oraz Prognozą oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Wincenta
Projekt tego Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 26 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska
Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 212 i jest dostępny w godzinach 7:30-15:30.
Projekt Planu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ zakładka Akty prawne Plany Zagospodarowania przestrzennego
Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, Czerwone 50, 18-500 Kolno, o godzinie 10:00.
Zainteresowani mają możliwość zapoznania się z projektem tego dokumentu oraz składania uwag.
Uwagi do Wójta Gminy Kolno należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2016 r.
Uwagi mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;

- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój
nr 212.

- w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o
którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ugkolno@gminakolno.pl
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.
U. 2016 r. poz. 353 ze zm.), uwagi złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kolno.
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

w skrócie
10 Zeszyty Kolneńskie
30 czerwca w Kolnie odbyło się
spotkanie na którym Towarzystwo
Jan z Kolna zaprezentowało 10
już numer „Zeszytów Kolneńskich”.
Gmina Kolno jest jednym z mecenasów tego wyjątkowego wydawnictwa. Statuetkę - podziękowanie
za wsparcie otrzymał wójt Józef Wiśniewski (na zdj.). W jubileuszowym
numerze nie zabrakło informacji
dotyczących naszej gminy, w tym
gazeta gminna

m.in.: „Jedno życie” - druga część
wojennych wspomnień spisanych
przez Antoniego Nadarę.

Koncert w Kościele
W ramach XXIII Muzycznego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo Łomża 10 lipca w Kościele pw. św.
Jana Ewangelisty w Zabielu odbyła się artystyczna oprawa mszy i
koncert wokalny pt. „Niech zabrzmi
Hosanna”.
Gmina Kolno była jednym z mecenasów tego wydarzenia. Galeria
zdjęć z koncertu dostępna jest na
stronie internetowej www.zabiele.pl
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warsztaty z choreografem
Maria Bućko
zespół ludowy czerwieniacy

„Tradycja lokalna – warsztaty teatralno – wokalne” to tytuł warsztatów choreograficznych Zespołu
Ludowego „Czerwieniacy”, które zrealizowano w dniach 13-15
czerwca w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
Warsztaty prowadziła pani Justyna Wawrzyniak, choreograf z Łomży. Wzięło w nich udział 26 uczestników i troje wolontariuszy. Zajęcia
polegały na przekazaniu wiedzy z
zakresu choreografii na potrzeby
występu Zespołu Ludowego „Czerwieniacy” oraz dzieci uczestniczących w zajęciach. Opracowano
układy taneczno – ruchowe do poszczególnych utworów.
Dorośli i dzieci w ramach zajęć
nabyli umiejętności poruszania się
na scenie. Zajęcia trwały po 4 godziny dziennie z przerwą na herbatkę i ciastko.
Dzięki udziałowi dzieci w projekcie wzmocniła się nasza współpraca ze Szkołą Podstawową im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w

praca nad ruchem scenicznym połączyła młodsze i starsze pokolenia

Czerwonem.
Uczestnicy warsztatów spędzili aktywnie czas, a dzieci poznały
tradycje ludowe i zintegrowały się
z dorosłymi.
Gmina Kolno wsparła grupę w
promocji działań przy opracowaniu
plakatów, zaproszeń itp. oraz przy
pisaniu wniosku do FIO, z którego
to udało się pozyskać fundusze na
zorganizowanie warsztatów teatralno - wokalnych w Czerwonem.

Nieformalne grupy z naszej
gminy zrealizowały w ostatnim
czasie już 8 projektów dofinansowanych z FIO, cztery kolejne
są w trakcie realizacji

fundusz sołecki w kossakach

budowę ogrodzenia boiska i placu zabaw w kossakach realizuje ekipa budowlana z urzędu gminy Kolno, na zdjęciu z sołtysem edwardem murawskim

Prace przy realizacji inwestycji w
ramach funduszu sołeckiego w naszej gminie idą pełna parą. Zadań
jest bardzo dużo, bo niemal w każdym sołectwie mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczą pieniądze
w ramach tego funduszu.
W Kossakach mieszkańcy podjęli
decyzję, by za kwotę z funduszu sołeckiego powstało ogrodzenie boiska do gry w piłkę nożną i placu
zabaw dla dzieci.
Prace przy budowie ogrodzenia
trwają, a wykonują je pracownicy z
gminnej ekipy budowlanej.
W tym roku w ramach funduszu
sołeckiego inwestycje zostaną zrealizowane w 39 sołectwach w naszej gminie.
gazeta gminna

kultura

wakacyjny wypoczynek z ckgk
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

115 dzieci uczestniczy w półkoloniach zorganizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
w porozumieniu ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Stowarzyszeniem
Nieskończoność.
Od 8 sierpnia dzieci i młodzież
mają zapewnioną nie tylko opiekę i
posiłki, ale też wiele atrakcji i trochę nauki m.in. na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Są
wyjazdy na basen i do kina, ciekawe spotkania, ale przede wszystkim
mnóstwo dobrej zabawy.

uczestnicy półkolonii z ckgk w koźle, więcej zdjęć na facebooku ckgk

powiatowa stacja sanitarno epidemiologiczna w kolnie

600 lecie
Ten rok jest wyjątkowy dla mieszkańców Janowa, ponieważ wieś obchodzi 600-lecie istnienia. W związku z tym jej przedstawiciele wyszli
z inicjatywą organizacji jubileuszu.
Jednym z już podjętych kroków
było złożenie wniosku do Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich i otrzymanie dofinansowania na realizację
projektu związanego z jubileuszem.
Obecnie w Janowie trwają prace nad uporządkowaniem terenu
przy czterech kamiennych tablicach
upamiętniających rozwiązanie 110
zapasowego pułku Ułanów z 28
września 1939 r. i tworzenie trzech
oddziałów w tym m.in. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i ppłk.
Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”.
Gmina Kolno wykupiła grunt przylegający do pomnika, dzięki czemu
to miejsce pamięci będzie można
estetycznie zagospodarować. W
wyrównanie terenu zaangażowali
się również mieszkańcy Janowa.
- W przyszłym tygodniu około 15
wywrotek przywiezie jeszcze ziemie
- poinformował radny Stanisław
Podsiad.
Jednym z głównym elementów obchodów 600 - lecia Janowa ma być
odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
Ewa Jerzyło, praktykantka w CKGK

gazeta gminna
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safari w krainie
wielkich jezior mazurskich
Wykowska Krystyna, Wiśniewska Grażyna,
Jakubowski Grzegorz, SP Wykowo

17 czerwca wcześnie rano pożegnaliśmy rodziców i szkołę i we
wspaniałych nastrojach ruszyliśmy
na długo oczekiwaną wycieczkę.
Autokarem z Wykowa do Rucianego Nidy, gdzie nad malowniczym
jeziorem oczekiwał nas statek Żeglugi Mazurskiej.
Kapryśna pogoda zaskoczyła
wszystkich pięknym słońcem. W
czasie rejsu mogliśmy podziwiać
nie tylko urokliwe krajobrazy ale
również piękno przyrody Puszczy
Piskiej. Najmłodszych uczestników
zachwyciły dostojne łabędzie, czarne kormorany i wspaniale nurkujące perkozy. Przejażdżka statkiem
po jeziorze Nidzkim zakończyła
się szybko ale to nie był koniec
atrakcji. Po powrocie do autokaru udaliśmy się do Kadzidłowa do
Parku dzikich zwierząt. Spotkanie
z przedstawicielami fauny polskich
lasów zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. Zobaczyć z bliska orła
bielika – symbol naszej szkoły to
nie zdarza się codziennie. Spotkanie z rysiem, żbikiem, danielami i
wspaniałym łosiem też pozostawiły
niezatarte wrażenia. Najmłodszym
uczestnikom wycieczki najbardziej

uczniowie z wykowa w parku dzikich zwierząt w kadzidłowie

podobała się możliwość karmienia
niektórych ze spotkanych zwierząt.
Chyba każdy chciał mieć zdjęcie z
sympatycznymi, łagodnymi osiołkami i kózkami.
Po ponad godzinnym zwiedzaniu
i na zakończenie zakupieniu pamiątek ruszyliśmy w dalszą drogę
do Mikołajek – żeglarskiej stolicy
Mazur. Zwiedzanie wioski żeglarskiej, spacer po pięknie odnowionym rynku miasteczka dostarczył
wielu atrakcji. Jednak to pogoda
dostarczyła nam największą z nich.
Ulewa, która się nagle rozpętała

przemoczyła nas do przysłowiowej
„suchej nitki”. Musieliśmy szybko,
przemoczeni wrócić do autokaru.
Wróciliśmy do Rucianego, gdzie
oczekiwały na uczestników wycieczki smakowite kiełbaski z grilla.
Po zasłużonym odpoczynku przeplatanym zabawą i dokarmianiem
pływających po przystani łabędzi i
kaczek wróciliśmy do Wykowa.
Chcieliśmy gorąco podziękować
za tak wspaniałą wycieczkę Panu
Wójtowi Gminy Kolno bez którego
wsparcia nasza wycieczka mogła
się nie odbyć.

uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez szkołę podstawową im. orła białego w wykowie

gazeta gminna

ciekawostki

nowoczesne gospodynie
ewa jerzyło
praktykantka w CKGK

Czy zastanawiałaś się kiedyś,
co może robić kobieta w średnim
wieku mieszkająca na wsi? Czy
tylko ogranicza się do własnego
podwórka i jest przysłowiową kurą
domową? Mieszkanki Zabiela nie
zamierzają i biorą sprawy w swoje
ręce. Działają nie tylko na rzecz
własnego gospodarstwa, ale czują
się odpowiedzialne za całą miejscowość.
W 2007 roku z inicjatywą powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu wyszły żony strażaków, które
regularnie się spotykały, gotowały
i rozmawiały i tak zostało do dzisiaj. Przewodniczącą jest żona sołtysa- Pani Irena Pisiak nadzorująca
prace i podejmująca najważniejsze
decyzje. Jest osobą życzliwą i gościnną o czym świadczy fakt, że na
czas remontu remizy cotygodniowe
spotkania członkiń odbywały się u
niej w domu. Po podzieleniu obowiązków, każda z pań realizowała
dane zadanie we własnym domu.
Teraz spotkania i przygotowywanie
potraw odbywa się w wyremontowanej i wyposażonej remizie.
W zespole jest równy podział
obowiązków dzięki czemu nikt się
nie nudzi. Współpraca przyczynia

się do powstania licznych, smacznych potraw, które są nieodłącznym
elementem regionalnych uroczystości m.in. wianków w Koźle, dożynek gminnych. O tym, że przez
żołądek trafia się do serca świadczy chociażby uśmiechnięty sołtys
wsi, który nie może obejść się bez
zupy ze świeżych ogórków przygotowywanej przez żonę. Panie otrzymały wielokrotnie liczne pochwały
ze strony lokalnej społeczności, ale
również władz. Nie spoczęły jednak
na laurach i nadal ciężko pracują,
a przy okazji rozwijają swoją pasję.
Uczestniczą w wielu konkursach
kulinarnych, często otrzymując nagrody ( m.in. w Brzozowie, w Stawiskach w ramach imprezy „7 gmin w
jednej krainie”), organizują Dni Rodziny w Zabielu. Kilka lat temu ich
motywacja sięgnęła zenitu, kiedy
zaangażowały się w konkurs ,,Piękna i estetyczna podlaska wieś’’. Na
sukces musieli jednak zapracować
wszyscy mieszkańcy Zabiela,
- Wzięłyśmy całą wieś w obroty żeby jeden drugiemu pomagałmówi Przewodnicząca Irena Pisiak.
Dzięki udziałowi w tym konkursie miejscowość zyskała nie tylko
sławę, ale również pieniądze. W
końcu nie codziennie zostaje się

wyróżnionym i otrzymuje się puchar w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Płeć piękna włączyła się również w
projekt dla dzieci „Pożyteczne wakacje”. Obecnie w Kole Gospodyń
Wiejskich w Zabielu jest kilkanaście kobiet. Nadal jednak jest ono
otwarte na nowe członkinie i ich
pomysły. Warto wspomnieć, że panie mogą liczyć nie tylko na uznanie ze strony rodziny, ale również
pomoc mężów.
Koło Gospodyń Wiejskich
w Zabielu:
Irena Pisiak, przewodnicząca
Hanna Pieklik , zastępca
przewodniczącej; Bolesława
Sekścińska, skarbnik; Ewa
Braun, sekretarz; Komisja
Rewizyjna: Sylwia Bazydło,
Barbara Zduńczyk, Mariola
Sekścińska, oraz członkinie:
Jolanta Kowalczyk, Wiesława
Góralczyk, Bożena Borys,
Renata Paliwoda, Danuta
Góralczyk, Ewa Filipkowska,
Elżbieta Śliwka, Agnieszka
Smaka, Barbara Ruchała,
Agata Kopacz, Magdalena
Najda

panie z koła gospodyń wiejskich w zabielu często spotykają się w świetlicy centrum kultury gminy kolno w zabielu, tu też
można zobaczyć wszystkie nagrody i puchary, które zdobyły w licznych konkursach.
gazeta gminna
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gra terenowa „chrzest polski”
Marzena Banach
gbp w czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem po raz pierwszy zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem do
wzięcia udziału w grze terenowej
zorganizowanej w ramach projektu „1050 rocznica Chrztu Polski w
legendach i podaniach”.
W grze wzięło udział 19 dzieci z
klas IV-VI, którzy zostali podzieleni
na 4 zespoły. Każda grupa otrzymała kartę z poleceniami do wykonania na czas, które sprawdzały nie
tylko wiedzę dotyczącą początków
państwa polskiego, przyjęcia chrztu
przez Mieszka I, ale także topografię terenu wokół szkoły oraz budynku biblioteki.
Nie zabrakło zadań sprawnościowych, np. uczestnicy mieli zjechać
na zjeżdżalni na placu zabaw, rzucać obręczami do celu. Niektóre
zadania były ukryte, niektóre zaś
otrzymać można było od agentów
ustawionych w poszczególnych
punktach gry. ra terenowa miała na
celu nauczyć młode osoby współpracy ze sobą, zdrowej rywalizacji,
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, a poprzez zabawę poznanie historii narodu polskiego oraz

uczestnicy pierwszej gry terenowej w czerwonem

lokalnej tradycji i kultury. Żywa reakcja uczniów, ich uśmiech na twarzy, dowodzi, że nietypowa lekcja
historii połączona z zabawą, przeprowadzona na świeżym powietrzu
okazała się doskonałym pomysłem,
dlatego postaramy się, by tego typu
zajęcia organizować częściej.

Oto wyniki gry:
I miejsce zajął zespół w składzie:
Wiktoria Jermacz, Piotr Kozioł, Jakub Charubin, Jan Ferenc, Victoria
Piwowarska.
II miejsce, skład drużyny: Gabrysia Siebuła, Aleksandra Popielarz,
Hubert Bajkowski, Artur Bystry,

Emilia Malska.
III miejsce, skład drużyny: Ola
Długozima, Bartek Smaka, Łukasz
Bazydło, Olaf Mazurowski, Wiktoria Borys.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i serdecznie dziękujemy za
udział w grze terenowej. Podziękowania za pomoc w organizacji gry
składamy także naszym agentom:
Barbarze Patalan, Barbarze Siwik,
Januszowi Nowak, Wojciechowi
Nodzewskiemu, Bogusławowi Pietruszce.

półkolonie w bibliotece
wójt józef wiśniewski wręczył dzieciom dyplomy wzorowego uczestnika i podziękował organizatorom i kadrze za zorganizowanie półkolonii

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem 11 sierpnia podsumowała półkolonie zorganizowane w
porozumieniu z Krajową Radą Izb
Rolniczych. Dzięki prezentacjom
multimedialnym i występom poszczególnych grup mogliśmy dowiedzieć się jak atrakcyjnie i pożytecznie dzieci i młodzież z Czerwonego,
Janowa oraz Wykowa spędziła czas
na zajęciach, które dobywały się w
dniach od 1 do 11 sierpnia.
Więcej zdjęć i szczegółów spotkania na www.gminakolno.pl
gazeta gminna

kultura

szlakiem pierwszych piastów
Marzena Banach
gbp w czerwonem

25 czerwca tuż po zakończeniu
roku szkolnego, laureaci konkursów historycznego oraz plastycznego z okazji 1050 lecia Chrztu
Polski wyruszają na dwudniową
wycieczkę Szlakiem Piastowskim
do Biskupina, Gniezna, Ostrowa
Lednickiego oraz Kruszwicy w
ramach realizowanego w Gminnej Bibliotece Publicznej projektu
„1050 rocznica Chrztu Polski w
legendach i podaniach”.
Wczesnym rankiem grupa 38
uczniów, ze szkół z terenu gminy
Kolno, mimo doskwierającego upału, uzbrojona w dobry humor komfortowym autokarem wyruszyła w
podróż, w celu poznania historycznych początków państwa polskiego.
Ta wycieczka to prawdziwa lekcja
historii, każdy choć zmęczony, ale
z uśmiechem na twarzy wrócił do
swojego domu.
Wyjazd niewątpliwie wpłynął na
poczucie naszej narodowej tożsamości oraz pozwolił ujrzeć na żywo
ważne miejsca związane z tworze-

jednym z elementów wycieczki były warsztaty z pieczenia toruńskich pierników

niem państwowości polskiej, o których do tej pory wiedzieliśmy jedynie z podręczników.
Podróżowanie wyjątkowym szlakiem turystycznym, urozmaiconym
pięknem przyrody i bogactwem
krajobrazów, było możliwe dzięki
wpłatom od uczestników projektu, dofinansowaniu z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Sponsorem był Bank Spółdzielczy
w Kolnie, a wkład własny zapewnił
Wójt Gminy Kolno.
Szersza relacja z wycieczki Szlakiem Pierwszych Piastów oraz więcej zdjęć z tej wyprawy znajdują się
na stronie internetowej www.gminakolno.pl

młodzież z Łotwy w koźle

w koźle gościliśmy grupę młodzieży z Łotwy, która do polski przyjechała w
ramach światowych dni młodzież, by spotkać się z papieżem
gazeta gminna

Wierni z Łotwy, którzy przed spotkaniem z Ojcem św. Franciszkiem
gościli w Parafii pw. Św. Anny w
Kolnie w środę 20 czerwca odwiedzili Kozioł. Łotysze modlili się na
Górze św. Brunona, aktywnie – na
sportowo - spędzili czas na terenie
harcówki, oraz posilili się w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle. Z mieszkańcami Rygi spotkali się również przedstawiciele
lokalnych władz. Na pamiątkę tego
wyjątkowego spotkania Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno
i jeden z ambasadorów Światowych
Dni Młodzieży w Diecezji Łomżyńskiej wręczył każdemu uczestnikowi
zestaw upominkowy promujący naszą gminę.
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sport

walczyli o puchar wójta gminy
katarzyna milanowska
sp w lachowie

21 czerwca bieżącego roku na
boisku przy Szkole Podstawowej
w Lachowie odbył się Czerwcowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Kolno.
Do rozgrywek przystąpiło pięć
drużyn. Mecze rozegrano metodą
każdy z każdym. Poszczególne zespoły składały się z pięciu zawodników i bramkarza. W zawodach
wzięły udział także dziewczęta, ponieważ w drużynie musiał znaleźć
się choćby jeden zawodnik płci żeńskiej.
Na podium stanęli uczniowie:
Szkoły Podstawowej w Lachowie
-I miejsce, Szkoły Podstawowej w
Czerwonem-II miejsce oraz Szkoły
Podstawowej w Wykowie-III miejsce.
Turniej zorganizowała Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lachowie,
pani Jadwiga Filipkowska wraz z
nauczycielką wychowania fizyczne-

w czerwcowym turnieju piłki nożnej o puchar wójta gminy kolno rywalizowało
pięc drużyn. w każdej drużynie musiała znaleźć się chociaż jedna zawodniczka.
Najlepszym zespołem okazała się drużyna gospodarzy

go, panią Katarzyną Milanowską.
Szczególne podziękowania należą
się Wójtowi Gminy Kolno, panu Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu
za ufundowanie nagród ze środ-

ków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

piknik rodzinny w lachowie
16 czerwca w Szkole Podstawowej w Lachowie od rana trwały
przygotowania do Pikniku Rodzinnego będącego podsumowaniem całorocznej pracy i nauki.
W tym szczególnym dniu na
uczniów czekało wiele atrakcji, m.in.
gry i zabawy sportowe z udziałem
rodziców, dmuchane zjeżdżalnie
oraz pokaz rycerski przygotowany
przez grupę animatorów.
Dzieci i dorośli z zaciekawieniem
przyglądali się rycerskiej walce
oraz podziwiali kilka rodzajów średniowiecznej broni.
Piknik Rodzinny upłynął w miłej
atmosferze i sprzyjał integracji społeczności szkolnej.
W organizację zaangażowali się
uczniowie, nauczyciele i rodzice
pokaz rycerski był atrakcją pikniku rodzinnego w szkole w lachowie

Szkoła Podstawowa
w Lachowie
gazeta gminna

ciekawostki

letnie kino nadziei w borkowie
Łukasz niksa
radio nadzieja

Wtorkowy (19.07.) wieczór był
ostatnim, w którym Letnie Kino
Nadziei zawitało do Borkowa koło
Kolna. Pogoda dopisała i widownia bez żadnych niespodzianek
mogła spokojnie zobaczyć w kinie
„pod chmurką” amerykańską komedię z przesłaniem pt. „Wychodne mamusiek”. Film zgromadził
około 150 osób. Wśród nich byli
nie tylko mieszkańcy wsi, ale też
okolicznych miejscowości, którzy
przyjechali do Borkowa, specjalnie na to wydarzenie.
Film opowiada perypetie Allyson
i jej przyjaciółek, które postanawiają odpocząć od „bycia mamą” przez
jeden wieczór. Zostawiają dzieci
pod opieką mężczyzn i wyruszają
w miasto, przeżywając wiele przy-

trzy seanse w borkowie w ramach letniego kina nadziei cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem, dlatego już dziś zapraszamy za rok!
fot. S. nicewicz

gód, które na zawsze odmienią oraz
wzbogacą ich spojrzenie na macierzyństwo i samą wspólnotę rodziny.
Wśród widzów, znalazła się również pani Ania, która podobnie jak
filmowe mamy, także „wyrwała się”
na jeden wieczór właśnie po to, aby
spędzić go z Letnim Kinem Nadziei.
– Wychowanie dziecka, to jest na-
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prawdę trudna rzecz, ale najważniejsza dla kobiety – mówiła tuż po
seansie – Tak samo jak szczęśliwa
rodzina – dodała.
Mimo iż w ciągu dnia pogoda
była niepewna i istniała możliwość
przeniesienia seansu do sali gimnastycznej, to wieczór przywitał przybyłych niebem wolnym od chmur.
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