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Przebudowa dróg gminnych w
Łosewie, Zaskrodziu i Rydzewie
Świątkach, na które Gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 już jest realizowana. W pierwszym naborze wniosków do PROW na operacje typu
„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” złożyliśmy pięć wniosków i na
pięć otrzymaliśmy dofinansowanie. Kolejne dwa - dotyczące budowy dróg
w Czerwonem i Janowie zrealizowane zostaną w przyszłym roku.

wydarzenia

stypendyści wójta
gminy kolno
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Pierwszymi Stypendystami Wójta
Gminy Kolno zostali Sylwia Pijanowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu i Przemysław Maciej
Bogdański z Gimnazjum w Lachowie. 30 sierpnia odbyła się uroczystość
nadania aktów stypendialnych i podpisania umów. Na mocy uchwały
Rady Gminy Kolno z 27 listopada 2015 r. uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych i klas I-III gimnazjum - prowadzonych przez gminę Kolno mogą ubiegać się o stypendia lub nagrody, jeśli sepłniają określone
kryteria. Warto się postarać!

ciekawostki

lubią pomagać,
dlatego są w OSP

str. 15

Anna Patrycja Przytuła i Paula
Rogińska, to dwie wyjątkowe młode kobiety, które w historii OSP Zabiele zapiszą się jako pierwsze, które
ukończyły kurs szeregowych pierwszego i drugiego stopnia zakończony
komorą dymową w Łapach. Trud przygotowań i stres związany z egzaminem otworzył im drogę do udziału w akcjach. Kilka mają już za sobą. Jak
odnajdują się w tej roli? - Na akcje jedziemy jako strażak, nie kobieta, po
prostu jest dowódca i wykonujemy rozkaz jak każdy – zgodnie podkreślają.
Najważniejsze dla nich jest to, że będąc strażakiem pomagają innym.
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zdjęcie miesiąca
Czerwone sprzed stu lat
zdjęcie archiwalne ze zbiorów prywatnych pana
Zbigniewa Majkrzaka
gazeta gminna

wydarzenia

dotacje na edukację
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
W nowy rok szkolny wchodzimy
z dużymi edukacyjnymi projektami,
które za unijne pieniądze realizować
będziemy w gminnych szkołach. To
nasz zbiorowy wysiłek, poczynając
od napisania wniosków o dofinansowanie, poprzez ich realizację, na
rozliczeniach kończąc. Stworzenie
odpowiednich warunków rozwoju,
uatrakcyjnienie edukacyjnej oferty,
zapewnienie nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, organizowanie edukacyjnych wyjazdów dla naszych
uczniów wymaga zaangażowania
i wysiłku urzędników, nauczycieli i dyrektorów szkół. Podejmujemy to wyzwanie i trud, bo zależy
nam, by dzieci i młodzież z Gminy
Kolno miała solidne podstawy edukacji, by bez kompleksów i barier
mogła wkraczać na wyższe poziomy
kształcenia.
W pierwszym konkursowym na-

borze wniosków z działania 3.1.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- „Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację
projektu pt. „Rozwój wychowania
przedszkolnego w gminie Kolno”.
Projekt dotyczy wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego skierowanego do przedszkolaków w siedmiu naszych placówkach.
Będziemy rozwijać kompetencje
kluczowe, wprowadzimy zajęcia
wyrównawcze. Duży nacisk położymy na budowanie postaw i umiejętności: uczenia się kreatywności,
innowacyjności, przedsiębiorczości
oraz pracy zespołowej. W ramach
projektu nauczyciele podniosą swoje kompetencje, zakupione zostaną
też pomoce dydaktyczne i sprzęt
niezbędne do realizacji zaplanowa-

nych działań. Wartość projektu to
163 238,10 zł
O dofinansowanie staraliśmy się
też w konkursowym naborze z działania 3.1.2 RPO WP - „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. Aż cztery złożone przez Gminę Kolno wnioski dotyczące szkół w
Czerwonem, Janowie, Lachowie (SP
i Gimnazjum) oraz ZSS Zabiele są
już w trakcie negocjacji, co oznacza,
że na ich realizację również otrzymamy unijne pieniądze. W ramach
tych projektów zaplanowaliśmy:
rozwijanie kompetencji kluczowych,
zajęcia dodatkowe dla uczniów,
doposażenie pracowni w sprzęt z
zakresu technologii informacyjno –
komunikacyjnych i pracowni matematyczno przyrodniczych. Wartość
czterech projektów to 710 989,55 zł
z czego 95 % to dofinansowanie.

UWAGA!!! ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 sierpnia 2016 r. uległy zmianie numery telefonów do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
Poniżej podajemy aktualny spis telefonów.
Pokój nr 1 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie - 86 278 26
31
Pokój nr 2 Dział Pomocy Społecznej Rejon 1, 2, 3 - 86 278 20 72
Pokój nr 3 Dział Pomocy Społecznej Rejon 4, 5 - 86 278 20 63
Pokój nr 4 Dział Księgowości i Sprawozdawczości - Główna Księgowa - 86 223
84 79 - NOWY
Pokój nr 5 Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń
Wychowawczych - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 86 278 20 76
Pokój nr 11 - Stypendia Szkolne, Usługi Opiekuńcze, Zespół Interdyscyplinarny 86 223 84 00 - NOWY
Pokój nr 12 - Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Wychowawczych - Świadczenia wychowawcze - 86 223 84 01 - NOWY
FAX - 86 278 20 58 - NOWY
gazeta gminna
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wydarzenia

nowe Drogi w ramach prow
Aleksandra szyc - kaczyńska
współpraca ewa jerzyło

Przebudowa dróg gminnych w
Łosewie, Zaskrodziu i Rydzewie
Świątkach, na które Gmina Kolno
otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata już jest realizowana. W pierwszym naborze
wniosków do PROW na operacje
typu „Budowa lub modernizacja
dróg lokalnych” złożyliśmy pięć
wniosków i na pięć otrzymaliśmy
dofinansowanie. Kolejne dwa - dotyczące budowy dróg w Czerwonem
i Janowie zrealizowane zostaną w
przyszłym roku.
Wykonawcą budowy dróg w Łosewie, Zaskrodziu i Rydzewie Świątkach, wyłonionym w przetargu,
zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego z Łomży.
Prace nad realizacją inwestycji rozpoczęły się we wrześniu i potrwać
mają do końca października br.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno wraz z Andrzejem Jarzyło i Andrzejem Kleczyńskim kierownikami referatów w Urzędzie
Gminy Kolno, przewodniczącym
Rady Gminy Kolno Wojciechem
Jermaczem oraz radnymi i sołtysami z poszczególnych miejscowości

W ramach projektu „Budowa drogi w miejscowości Łosewo” powstanie 1,446 km
drogi o nawierzchni bitumicznej

Bogusławą Gardocką, Ryszardem
Orłowskim, Alfredem Samulem i
Stanisławem Banachem sprawdzali
postępy prac w terenie.
- Pogoda sprzyja drogowym inwestycjom, więc projekty są realizowane - mówi wójt Józef Wiśniewski. - To ogromna satysfakcja, że
wszystkie wnioski z Gminy Kolno
otrzymały dofinansowanie i że już
widać efekty naszej pracy.
Kluczem do skuteczności Gminy
Kolno w sięganiu po pieniądze na
drogowe inwestycje z PROW było
wytypowane odpowiednich odcinków dróg gminnych do przebudowy.

projekt „Budowa dróg w miejscowości Rydzewo Świątki” w
trakcie realizacji

Wnioski musiały spełniać ściśle
określone konkursowe kryteria, liczył się każdy punkt, a konkurencja
była ogromna.
Przebudowa dróg gminnych w
Łosewie, Zaskrodziu, Rydzewie
Świątkach, Czerwonem i Janowie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii” - PROW
na lata 2014-2020.

w Zaskrodziu projekt polega na budowie dwóch odcinków
dróg gminnych w tym m.in. na drogi przy szkole
gazeta gminna
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z sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W trakcie XIX sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 14 września br., radni przyjęli pięć uchwał
i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kolno za pierwsze
półrocze 2016 r. W obradach
uczestniczyli również zaproszeni
goście, którzy przedstawili zebranym kilka istotnych kwestii.
Po wysłuchaniu informacji z działań między sesjami, które przedstawił Józef Wiśniewski, wójt gminy
Kolno radni przyjęli następujące
uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2016 - 2025
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie zmian trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
- w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Kolno służebnościami przesyłu

radni w trakcie xix sesji Rady Gminy Kolno

- w sprawie zmiany uchwały w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
Gminy Kolno
W trakcie XIX zwyczajnej sesji
radni przyjęli też sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Kolno
za pierwsze półrocze 2016 r. O problemach związanych z wirusem ASF
mówił na sesji pan Marek Karwowski, powiatowy lekarz weterynarii.
Dyrektor i pracownicy Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kolnie zapraszali na konferencję
„W rodzinie siła” oraz propagowali
rodzicielstwo zastępcze.
Pan Andrzej Narbutowicz z firmy Promag International sp. z o.o.
przedstawił możliwości związane z
montażem kolektorów słonecznych
i mikroelektrowni fotowoltaicznych
na preferencyjnych warunkach szczegóły na stronie internetowej
Gminy Kolno www.gminakolno.pl.

fundusz sołecki w kowalewie

mieszkańcy kowalewa zdecydowali, by w ramach funduszu sołeckiego utwardzić pobocza drogi gminnej, dzięki czemu będzie tu bezpieczniej
gazeta gminna

Kowalewo to kolejna miejscowość,
w której pracownicy gminnej ekipy
budowlanej zakończyli realizację
zadania w ramach funduszu sołeckiego. Utwardzone obustronnie pobocza drogi gminnej w Kowalewie
sprawią, że będzie bezpieczniej i
wygodniej poruszać się tą drogą
zarówno kierowcom, jak i pieszym.
Obecnie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Kolno rozpoczęli pracę nad budową
płyty pod wiatę przystankową w
miejscowości Truszki Zalesie - to
również jest zadanie realizowane w
ramach tegorocznego funduszu sołeckiego.
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wydarzenia

stypendyści wójta gminy kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Pierwszymi Stypendystami Wójta Gminy Kolno zostali Sylwia Pijanowska z Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu i Przemysław
Maciej Bogdański z Gimnazjum w
Lachowie. 30 sierpnia odbyła się
uroczystość nadania aktów stypendialnych i podpisania umów.
W sali konferencyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem
na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno,
spotkali się: stypendystka Sylwia
Pijanowska z rodzicami, rodzice
stypendysty Przemysława Macieja
Bogdańskiego, Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kol-

no, Kazimierz Kowalewski, przewodniczący komisji praworządności,
oświaty i spraw społecznych w Radzie Gminy Kolno, Stanisław Szymańczyk, dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie,
Ewa Lipnicka, dyrektor Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu,
Elżbieta Banachowska, dyrektor
Gimnazjum w Lachowie oraz sekretarz Adam Masłowski.
Wręczając
akty
stypendialne wójt Józef Bogdan Wiśniewski
podkreślał, że uczniowie spełnili naprawdę wysokie wymagania,
jakie stawia przed nimi Uchwała
Nr XI/63/15 Rady Gminy Kolno z
dnia 27 listopada 2015 r. w spra-

stypendia wójta gminy kolno przyznane zostały w tym roku po raz pierwszy

wie określenia zasad przyznawania
stypendium Wójta Gminy Kolno
i Nagrody Wójta Gminy Kolno za
wybitne osiągnięcia uczniom szkół
prowadzonych przez Gminę Kolno.
- Pokazaliście, że można to zrobić, a skoro Wam się udało, to inni
też mogą się postarać i zapracować
na stypendium lub nagrodę - mówił
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Zgodnie z decyzją Wójta Gminy
Kolno, oraz umowami stypendialnymi podpisanymi z rodzicami uczniów
Sylwia i Przemek od września br. do
czerwca 2017 r. otrzymywać będą
co miesiąc 250 zł.
Otrzymanie stypendium, to najwyższa forma uznania zasług ucznia
klas IV-VI szkół podstawowych i
klas I- III gimnazjów prowadzonych
przez Gminę Kolno. Nieco niższe,
choć też wysokie kryteria trzeba
spełnić, by zapracować na Nagrodę
Wójta Gminy Kolno. W obu przypadkach liczą się średnia ocen, ocena
z zachowania, tytuł laureata bądź
finalisty konkursu przedmiotowego,
olimpiady lub turnieju wskazanych
w uchwale. Na progu nowego roku
szkolnego warto o tym wiedzieć i
brać przykład z pierwszych stypendystów w Gminie Kolno: Sylwii Pijanowskiej i Przemysława Macieja
Bogdańskiego. Gratulujemy!

Koło gospodyń z janowa
Od kilku miesięcy działa Koło
Gospodyń Wiejskich w Janowie. W
chwili obecnej w jego skład wchodzi
14 pań, ale wciąż jest ono otwarte
na nowe członkinie i ich pomysły.
Kobiety przygotowywały już razem palmy, uczestniczyły w wycieczce na Litwę, ale to dopiero
początek.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
czekają na zakończenie remontu

remizy w Janowie, bo wtedy będą
miały nie tylko dogodne miejsce do
spotkań, ale też więcej możliwości,
by zorganizować coś dla siebie i lokalnej społeczności.
Nie znaczy to, że działalność została zawieszona, wręcz przeciwnie.
Ostatnio panie piekły ciasta na dożynki parafialne i przygotowywały
się do obchodów 600 - lecia Janowa.
Ewa Jerzyło

panie z koła gospodyń wiejskich
przed remontowaną remizą w janowie. obecnie przygotowują się do
jubileuszu 600 - lecia janowa
gazeta gminna
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Remont dróg dojazdowych
i mostu na rzece skroda
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Po starym moście na rzece Skroda nie ma już śladu. Zmotoryzowanych obowiązuje objazd, a ruch
pieszy odbywa się po prowizorycznej kładce.
9 sierpnia postępy prac przy
realizacji projektu „Przebudowa
mostu wraz z dojazdami na rzece
Skroda w ciągu drogi powiatowej
nr 1860B Rudka – Zaskrodzie –
Wścieklice” oceniali wspólnie Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński, Robert Nadara, wicestarosta
kolneński, Ryszard Orłowski, radny
gminy Kolno, Wiesław Dąbrowski,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kolneńskiego , Andrzej Kleczyński,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno
oraz przedstawiciele wykonawcy i
okoliczni mieszkańcy.

nowy most na rzece skroda i drogi dojaZdowe to inwestycja realizowana dzięki
porozumieniu władz gminy kolno i powiatu kolneńskiego

- Zrobiliśmy wszystko, co do nas
należało w kontekście tej inwestycji
– podkreśla Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. – Współfinansujemy
budowę drogi w całości znajdującej
się w obrębie gminy Kolno.
Budowa nowego mostu i remont
dróg dojazdowych to inwestycja

współfinansowana przez Gminę
Kolno ( dotacja 200 tys. zł). Ok 30
procent to wkład Powiatu Kolneńskiego, a 50 procent to pieniądze z
rezerwy subwencji ogólnej na 2016
rok. Remont mostu i dróg dojazdowych ma zakończyć się do 15 listopada br.

mieszkańcy sołectw decydują
Na co wydać pieniądze w ramach przyszłorocznego funduszu
sołeckiego - to główne pytanie, jakie zadawali sobie mieszkańcy 45
sołectw w naszej gminie w trakcie

zebrań wiejskich w tej sprawie. Do
końca września sołtysi mają czas
na złożenie stosownych wniosków
do Urzędu Gminy Kolno. W więk-

spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego w brzozowie
gazeta gminna

szości spotkań, w miarę możliwości,
uczestniczył wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
- Realizacja inwestycji w ramach
funduszu sołeckiego trwa, a my już
planujemy zadania na przyszły rok
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Bogatsi o tegoroczne doświadczenia omawiamy
najpilniejsze potrzeby i możliwości
ich realizacji. To właśnie mieszkańcy mają decydujący głos, na
co przeznaczyć fundusz sołecki w
danej miejscowości. Cieszy mnie,
że tak odpowiedzialnie i rozsądnie
korzystają z tego prawa, bo dzięki
temu gmina systematycznie, rok po
roku, rozwijać się będzie zgodnie z
potrzebami mieszkańców poszczególnych sołectw.
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po wakacyjnej przerwie
sP im. kardynała stefana wyszyńskiego
w janowie

1 września po wakacyjnej przerwie wróciliśmy do szkoły. Nowy
rok szkolny 2016/2017 rozpoczęliśmy mszą święta prowadzoną
przez nowego proboszcza parafii
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie– ks. doktora Dariusza Wiznera w intencji pomyślności w nauce, w pracy dla całej
społeczności szkolnej.
Po nabożeństwie odbył się uroczysty apel poświęcony początkowi
roku szkolnego, przygotowany pod
kierunkiem p. Beaty Górskiej.
Nie mogło zabraknąć części dotyczącej upamiętnienia 77 rocznicy
wybuchu II wojny światowej. Pani
dyrektor Bożena Duda i uczniowie
w formie rysu historycznego i poezji
przypomnieli o tym tragicznym wydarzeniu w dziejach naszej Ojczyzny.
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego towarzyszyli licznie zgromadzeni rodzice oraz goście. Po raz
pierwszy w murach naszej szkoły
przebywał ksiądz proboszcz dr Dariusz Wizner oraz dzielnicowy gminy Kolno p. Paweł Rudnicki, który
odczytał list od komendanta wo-

początek nowego roku szkolnego w szkole w janowie, w którym po raz pierwszy
uczestniczył m.in. ks. dariusz wizner, nowy proboszcz parafii w Łosewie

jewódzkiego skierowany do szkół.
Swoją obecnością zaszczycił nas
radny gminy Kolno p. Alfred Samul.
Pani dyrektor odczytała życzenia
od Wójta Gminy Kolno p. Bogdana
Józefa Wiśniewskiego i przekazała życzenia od siebie, skierowane
do uczniów, rodziców i nauczycieli.
Przekazała także informacje dotyczące organizacji roku szkolnego
oraz projektu unijnego dla dzieci z
oddziału przedszkolnego.
Dzięki inicjatywie rodziców już

we wrześniu uczniowie pojadą na
wycieczkę Tykocin-Białystok, która
została dofinansowana ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pani dyrektor złożyła
podziękowania Radzie Rodziców za
pomoc przy remoncie sal lekcyjnych
podczas wakacji, a p. Mariuszowi
Cempie za sfinansowanie materiałów.
Po akademii uczniowie udali się
na spotkania informacyjne z wychowawcami.

wyczekiwana droga w budowie

wójt józef bogdan wiśniewski z pracownikami sprawdza postęp prac przy budowie drogi gminnej w miejscowości zabiele - zakaleń

Trwa budowa drogi w miejscowości Zabiele - Zakaleń. Mieszkańcy
na ten remont czekali od lat. Rozpoczęte w sierpniu prace prowadzone są na długości ok. 1500 m.
Wykonano już koryto pod podbudowę drogi oraz przepusty, obecnie
nawożona jest nawierzchnia podbudowy drogi.
Po zakończeniu prac droga będzie
miała 5 metrów szerokości i asfaltową nawierzchnię.
Zgodnie z harmonogramem robót
inwestycja ma zostać wykonana do
końca października br.
gazeta gminna
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podziękowaliśmy za plon
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Msza św. dziękczynna, korowód
dożynkowy, dzielenie się chlebem,
pokaz młócenia zboża na żywo,
premiera filmu „Jak dawniej bywało - żniwa w Borkowie”, pokaz kulinarny - smaki Gruzji, liczne koncerty, loteria z nagrodami, pokaz
sztucznych ogni, a na zakończenie
gwiazda wieczoru - Jacek Stachursky - to tylko skrót tego, co działo się na Dożynkach Gminnych w
Borkowie!
Tegoroczne dożynki rozpoczęliśmy
mszą św. w Kościele pw. Świętej
Trójcy w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy przemaszerował
na plac przy SP im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie. Tu wszystkich gości, w tym m.in. posłankę na
Sejm RP Bernadetę Krynicką, posła na Sejm RP Lecha Antoniego
Kołakowskiego, Roberta Nadarę,
wicestarostę kolneńskiego, radnych
Powiatu Kolneńskiego z przewodniczącym Andrzejem Mieczkowskim
na czele, Andrzeja Dudę, burmistrza
Kolna, Józefa Dymerskiego, wójta
gminy Mały Płock, Krzysztofa Ra-

wyjątkowym elementem tegorocznych dożynek był pokaz młócenia zboża przygotowany przez mieszkańców borkowa, do którego aktywnie przyłączyli się
pani poseł bernadeta krynicka i wójt józef Wiśniewski

fałowskiego, burmistrza Stawisk,
Stanisława Derehajło, wójta gminy
Boćki, Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady gminy Kolno
z radnymi, gości z Litwy, przedstawicieli Nadleśnictw Łomża i Nowogród, dyrektorów licznych instytucji
i stowarzyszeń, naszych sołtysów,
poczty sztandarowe, delegacje z
wieńcami, oraz starostę i starościnę tegorocznych dożynek - Bożenę
i Krzysztofa Wieczorek w Borkowa
powitał wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski. Po przemówieniu pana

lampy solarne

uliczne lampy solarne w gietkach
gazeta gminna

Pierwsze uliczne lampy solarne w
naszej gminie oświetlają kapliczkę
w Gietkach. To miejsce szczególne
dla mieszkańców okolicy i wiernych z parafii w Łosewie. Mieszkańcy Gietek gromadzą się tu, by
wspólnie się modlić. Przy kapliczce odprawiana bywa msza św., jak
np. w 2012 r., kiedy to na zakończenie Parafialnych Misji Świętych
15 czerwca odprawiona została
msza św. i poświęcony krzyż misyjny ufundowany przez mieszkańców
Gietek, który po mszy został przeniesiony do kościoła w Łosewie.

wójta i po tradycyjnym podzieleniu
się chlebem rozpoczął się rodzinny
festyn. Obszerna relacja z Dożynek Gminnych w Borkowie na www.
gminakolno.pl
Sponsorami
Dożynek
Gminnych w Borkowie byli:
Wójt Gminy Kolno; Bank Spółdzielczy w Kolnie; Hotel Colnus
w Kolnie, P U H Grzegorz Zegarowicz, Borkowo; PPHU OLMET,
Marcin Olender, Rupin; PPHU
Kuar Artur Kukliński, Nowe Rakowo; Usługi Transportowe Alfred Święczkowski, Stary Gromadzyn; BGŻ BNP Paribas oddział
w Kolnie; Skład opału u Pawła,
Edyta i Paweł Czerwińscy, Kolno;
Dwór Rogiński, Monika i Michał
Rogińscy, Zabiele; Karczma pod
Dobrym Aniołem, Zabiele; Koma
Trans Teresa Kozikowska i Robert Pisiak; Krzysztof Skrodzki;
Marek Baczewski, radny gminy
Kolno; Auto naprawa Rafał Piwowarski Zabiele Zakaleń; Lecznica
zwierząt w Kolnie Marek Samul;
Dariusz Olszak, sklep spożywczy
w Niksowiźnie; Marta Kobryś,
firma Dantex; ADMOR Usługi transportowe Adam Falkowski, Warszawa; Studio Nagrań
Dźwiękowych Łukasz Sienicki;
Centrum Kultury Gminy Kolno
serdecznie dziękuje za wsparcie.
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Śladami skarbów podlasia
bożena duda
dyrektor sp w janowie

Dzięki pozyskanym środkom na
projekt dla grup nieformalnych
pt. „Skarby Podlasia” w ramach
Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji pod opieką
rodziców i nauczycieli uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie zwiedzili stolicę i atrakcyjne
zakątki Podlasia.
W piękny, słoneczny dzień 16
września odwiedziliśmy Tykocin
– miasto dwóch kultur. Zobaczyliśmy Alumnat (wzniesiony w latach
1633-1647 Zakład dla Inwalidów
Wojennych – obecnie zajazd turystyczny), Synagogę z 1642 r.,
podziwialiśmy piękne wnętrze Kościoła Świętej Trójcy i rokokowe organy. W najmłodszym polskim zamku, który został zrekonstruowany
na ruinach XVI wiecznego zamku
króla Polski Zygmunta Augusta od
przewodnika poznaliśmy historię tej
budowli w Tykocinie na tle dziejów
Rzeczypospolitej. Z dozą niepewności wchodziliśmy na wieżę więzienną – najwyższy punkt widokowy, z
którego obserwowaliśmy okoliczną
panoramę.
Z Tykocina udaliśmy się do Białegostoku, obserwując po drodze
malownicze, pełne uroku i ciepła
drewniane domy i zagrody charakterystyczne dla podlaskich wsi.
Pierwszym punktem zwiedzania w
Białymstoku było Muzeum Motoryzacji i Techniki na Węglowej.
Wizyta w nim stanowiła okazję do
podziwiania pieczołowicie odrestaurowanych samochodów z lat 19301981 oraz zabytkowych motocykli i
pojazdów dawnej komunikacji miejskiej. Ogromną furorę wśród dzieci
zrobił słynny polonez policyjny z

uczniowie z janowa odkrywali skarby podlasia

Królowego Mostu, pochodzący z filmu „U Pana Boga za piecem”. Dzieciaki mogły zająć miejsce kierowcy
„na niby” w historycznych samochodach, motocyklach i popisać na
starych maszynach. Trafną niespodzianką ponadplanową okazała się
wizyta na profesjonalnym placu zabaw. Uczniowie ponad godzinę hasali na zjeżdżalniach, torach przeszkód i różnych huśtawkach.
Następnie na chwilę relaksu udaliśmy się do białostockiego ZOO,
gdzie na nowoczesnych wybiegach
zobaczyliśmy 12 gatunków ssaków,
m. in. niedźwiedzie brunatne, wilki, jelenie, daniele i króla Puszczy
Białowieskiej – żubra oraz wiele
gatunków ptaków. Kolejnym punktem programu był zespół pałacowo-parkowy Branickich. Podziwialiśmy rezydencję rodu Branickich,
często zwaną Wersalem Podlaskim.
Bezpośrednio z pałacem styka się
piękny, zaaranżowany w stylu francuskim ogród, charakteryzujący się

licznymi fontannami, klombami różnobarwnych kwiatów. Aleje zdobią
duże, kamienne rzeźby. Z zachwytem spacerowaliśmy ulicami Białegostoku. Zobaczyliśmy także sobór
prawosławny, zbudowany w I połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym, który obecnie jest katedrą Diecezji Białostocko-Gdańskiej
pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy.
Po kilku godzinach intensywnego
zwiedzania udaliśmy się na ciepły
posiłek.
Trochę zmęczeni, ale radośni wróciliśmy szczęśliwie do domu.
Było to już kolejne przedsięwzięcie na rzecz społeczności szkolnej
zrealizowane pod patronatem Towarzystwa „Jan z Kolna”. Dzięki
zaangażowaniu rodziców i szkoły
uczniowie mogli poznawać na żywo
historię swego regionu i kraju, rozwijać wrażliwość na inne kultury,
na sztukę, uczyć się właściwych
postaw i zachowań w miejscach publicznych i historycznych.

gazeta gminna
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pani wandzie życzymy 200 lat!
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Pani Wanda Gąsiewska z Wincenty skończyła 100 lat. Z tej okazji 14 września odwiedziła ją nie
tylko Rodzina, ale też delegacja
władz gminy Kolno i przedstawiciele KRUS.
Pamiątkowy grawerton i najserdeczniejsze życzenia złożył Jubilatce Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno, radna Jadwiga Kołowajtys i
sołtys Wincenty Stefan Pisiak wręczyli pani Wandzie kwiaty i tort,
a pan sekretarz Adam Masłowski
przekazał życzenia od Premier RP
Beaty Szydło i Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego.
Z życzeniami do Jubilatki przybyli również przedstawiciele KRUS:
pan Krzysztof Jaworowski dyrektor
Oddziału Regionalnego KRUS w
Białymstoku i pan Jerzy Chaberek,

pani wanda gąsiewska przyjęła mnóstwo życzeń z okazji 100 urodzin

kierownik PT KRUS w Kolnie. Pani
Wanda Gąsiewska, choć przeżyła
wiele dziś cieszy się dobrym zdrowiem i Rodziną w tym m.in.: trzema

córkami, 6 wnukami, 7 prawnukami
i 8 praprawnukami. Pani Wandzie
Gąsiewskiej gratulujemy i życzymy
zdrowia i pogody ducha

jubileusz i awanse
Jubileusz
Andrzej Kleczyński, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej w

zabrakło też serdecznych życzeń
na przyszłość: satysfakcji z pracy,
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Gratulujemy!

Awanse nauczycieli
Pani Elwira Sikora, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu

Urzędzie Gminy Kolno otrzymał podziękowania z okazji 20 lecia pracy zawodowej. Wójt Józef Bogdan
Wiśniewski wspólnie z sekretarzem
Adamem Masłowskim gratulowali
jubileuszu doceniając dotychczasowe zaangażowanie w wykonywanie służbowych obowiązków. Nie
gazeta gminna

Szkół Samorządowych w Zabielu odebrała z rąk Józefa Bogdana

Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno
awans na nauczyciela mianowanego. W spotkaniu uczestniczyła pani
Ewa Lipnicka, dyrektor ZSS w Zabielu oraz Stanisław Szymańczyk,
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
W Łomży awanse na nauczycieli
dyplomowanych odebrali pani Joanna Sekścińska i Grzegorz Serafin, nauczyciele z ZSS w Zabielu.
Gratulujemy!
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zawody sportowo - pożarnicze
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W niedzielę 18 września na boisku w Borkowie odbyły się zawody sportowo - pożarnicze zorganizowane przez Gminę Kolno pod
nadzorem druha Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G
ZOSP RP w Kolnie. W rywalizacji
udział wzięło 11 drużyn: 7 drużyn
w grupie A z czego sześć to drużyny z OSP w gminie Kolno i jedna
z OSP Kolno, 1 drużyna w grupie
C - kobieca drużyna pożarnicza z
OSP w Zabielu i trzy drużyny w
grupie MDP - młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców z OSP
Czerwone, Lachowo i Zabiele.
Zawody rozegrane zostały w
konkurencjach: ćwiczenia bojowe
i sztafeta pożarnicza 7 X 50 m z
przeszkodami, a oceniała je komisja powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie w
składzie: mł. bryg. Adam Trzonkowski - sędzia główny zawodów, mł.
bryg. Tomasz Sielawa, pkt. Mariusz
Mieczkowski, kpt. Wojciech Ptak i
mł. asp. Piotr Truszkowski.
Klasyfikacja generalna zawodów
przedstawia się następująco:

Grupa A
1. miejsce OSP Borkowo
2. miejsce OSP Lachowo

w zawodach uczestniczyły trzy młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców

3.
4.
5.
6.
7.

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce

OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

Kolno
Kumelsk
Zabiele
Wykowo
Janowo

Grupa C
1 miejsce kobieca drużyna pożarnicza OSP Zabiele

Grupa MDP - drużyny pożarnicze chłopców
1. miejsce OSP Lachowo
2 miejsce OSP Czerwone
3 miejsce OSP Zabiele

Najlepsze drużyny w poszczególnych grupach z gminy Kolno
otrzymały puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno,
a drużyna OSP Kolno - puchar i
nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Kolno.
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno oraz mł. bryg. Lech
Kowalczyk, komendant powiatowy
PSP w Kolnie podsumowując zawody docenili organizację oraz wyjątkową atmosferę, na którą wpływ
mieli nie tylko zawodnicy, ale też
licznie zgromadzona publiczność.
Więcej zdjęć na stronie www.gminakolno.pl

na zawodach sportowo - pożarniczych osp w borkowie była wyjątkowa atmosfera
gazeta gminna
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centrum kultury gminy kolno
z dotacją na projekt
aleksandra szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, w którym do
podziału na lokalne projekty edukacyjne było 120 tys. zł wpłynęło
29 wniosków. Do dofinansowania
jury wybrało 14 projektów, jednym
z nich był złożony przez Marcina
Sekścińskiego, dyrektora Centrum
Kultury Gminy Kolno projekt pn.
„Warsztaty muzyczno - taneczne w
gminie Kolno”.
Finansowanie lokalnych projektów edukacyjno - kulturalnych dla
dzieci i młodzieży to kolejny element trzyletniego projektu Podlaski Pomost Kultury, realizowanego
przez WOAK w ramach programu
„Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum
Kultury. Konkurs przebiegał w
dwóch etapach. Wnioski oceniało
jury składające się z dwóch przed-

stawicieli WOAK-u i trzech ekspertów zewnętrznych. Centrum Kultury
Gminy Kolno pozyskało 11 tys. zł jedną z wyższych kwot przyznanych
przez członków jury.
W ramach projektu „Warsztaty
muzyczno - taneczne w gminie Kolno” zaplanowano zajęcia taneczne i
wokalne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez wykwalifikowanych
instruktorów. Projekt realizowany
będzie we współpracy ze szkołami
i ludowym zespołem śpiewaczym
„Czerwieniacy”. Efekty warsztatów
muzyczno - tanecznych zobaczyć
będzie można w trakcie Festynu
zaplanowanego na zakończenie
projektu.
- Udział w projekcie Podlaski Pomost Kultury to dla nas nie tylko
szansa na pozyskanie pieniędzy
na realizację projektów - podkreśla Marcin Sekściński, dyrektor
CKGK - To też możliwość udziału w

szkoleniach i warsztatach dla animatorów i instruktorów, okazja do
wymiany doświadczeń i współpracy
z innymi instytucjami kultury w regionie, czy korzystanie ze wsparcia
doświadczonej kadry WOAK-u, co
jest nam, młodej instytucji kultury,
bardzo potrzebne.
Nad realizacją wybranych do sfinansowania 14 projektów czuwać
będą, poza lokalnymi koordynatorami, instruktorzy z WOAK-u.

nowy dyrektor w wykowie
1 września 2016 roku w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/17 Dyrektor ZOPO Pan Stanisław Szymańczyk w obecności Pani Ewy
Sielawy, rodziców i uczniów wręczył nominację nowo powołanemu
dyrektorowi szkoły Panu Grzegorzowi Jakubowskiemu. Symboliczne
klucze do szkoły przekazała długoletnia dyrektor Pani Ewa Irena
Romatowska. Dyrektor Stanisław
Szymańczyk raz jeszcze złożył podziękowanie Pani Dyrektor za 25
lat pracy na stanowisku dyrektora
oraz zaangażowania na rzecz szkoły i środowiska.
Swoją wdzięczność za długoletnią pracę wyrazili uczniowie, rodzigazeta gminna

ce, nauczyciele i pracownicy szkoły
na uroczystym zakończeniu roku
szkolnego w czerwcu 2016r. Wiele
gorących, serdecznych słów padło z
ust Wójta Gminy Kolno Pana Józefa
Bogdana Wiśniewskiego. Pan Wójt
gościł na uroczystym zakończeniu
pani Ewa Romatowska przekazuje
klucze do szkoły nowemu dyrektorowi grzegorzowi jakubowskiemu

roku i w swoim wystąpieniu podkreślił wielki wkład Pani Dyrektor
na rzecz działań edukacyjnych, która potrafiła stworzyć odpowiednie
warunki pracy, a kierując szkołą
jako nadrzędny cel stawiała dobro
swoich wychowanków.
Rodzice i uczniowie dziękowali
za to, ze w szkole stworzyła drugi dom, do którego przychodziło się
bardzo chętnie i z wielką radością.
Szkoła pod jej kierunkiem stała się
miejscem bezpieczeństwa i ciepła.
Przez 25 lat kierowania placówką, Pani Dyrektor zapisała się w
historii szkoły złotymi zgłoskami,
a uwieńczeniem pracy dyrektora i
pedagoga było wręczenie Nagrody
Wójta Gminy Kolno
SP Wykowo
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badania w truszkach - zalesiu
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W Truszkach - Zalesiu studenci z
Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, pod okiem dr Ewy
Marczak - Łukaszewicz prowadzili
badania w ramach obowiązkowych
praktyk studenckich. Od lat, imponujących rozmiarów zespół osadniczy
z okresu wczesnego średniowiecza
w skład którego wchodzą: grodzisko „Okop” otoczone trzema osadami, położony w Truszkach - Zalesiu
jest w kręgu zainteresowań i badań
archeologów. Dzięki dotychczasowej ich pracy udało się ustalić m.in.
na podstawie dendrochronologii, że
początki grodu sięgają 926 roku.
Gmina Kolno wspiera działania
naukowców i propaguje wiedzę o
odkryciach w Truszkach - Zalesiu
m.in. wśród naszych gimnazjalistów,
dla których, dr Ewa Marczak - Łukaszewicz wystąpiła z prelekcją.

studenci instytutu archeologii uw w trakcie prac badawczych na stanowisku w
truszkach - zalesiu

w skrócie
Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem oraz Zespołu Szkół
Samorządowych w Zabielu uczestniczyli w XVI Międzynarodowym

Marszu Żywej Pamięci Polskiego
Sybiru. W marszu pod hasłem „Nauczyciele polscy - zesłańcy Sybiru”
przeszło przez Białystok tysiące
uczestników. Wyjazd dzieci i młodzieży z Gminy Kolno, miasta Kolna, Stawisk, Turośli i Grabowa na

uroczystości do Białegostoku zorganizowało koło terenowe Związku
Sybiraków w Kolnie, a dofinansowały samorządy, w tym m.in. Gmina
Kolno.

Konkurs „Jesień w poezji”
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zaprasza do udziau w
VIII edycji Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji”. Szczegóły oraz
regulamin konkursu dostępne są na
stronie www.gminakolno.pl.

Apel do osób (i ich rodzin)
aresztowanych przez Niemców
w czerwcu 1944 r. w Kolnie i
okolicach.
Dział Naukowo- Badawczy Muzeum Gross - Rosen w porozumieniu z Towarzystwem „Jan z Kolna”
prowadzi badania dotyczące losów
osób aresztowanych w czerwcu

1944 r. w Kolnie i okolicach. Badanie polega m.in.: na zebraniu szczegółowych informacji dotyczących
przyczyn i okoliczności aresztowań,
miejsca uwięzienia po aresztowaniu oraz dalszych represji (pobyt
w obozie koncentracyjnym, obozie pracy, robotach przymusowych,
itp.). Interesują nas również dalsze
losy osób, które przeżyły wojnę, ze
szczególnym uwzględnieniem powojennych represji ze strony władz
komunistycznych.
Ankieta dostępna jest na stronie
Towarzystwa „Jan z Kolna”- www.
janzkolna.pl w zakładce Czerwiec
1944. Tam również będziemy zamieszczać dodatkowe informację o
przebiegu prac badawczych.
Zwracamy się zatem z prośbą do
rodzin osób aresztowanych w czerwcu 1944 r. o kontakt w tej sprawie
- telefonicznie: 604529612 lub mailem: czerwiec1944@janzkolna.pl
Towarzystwo Jan z Kolna
gazeta gminna

ciekawostki

lubią pomagać, dlatego są w OSP
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Anna Patrycja Przytuła i Paula
Rogińska, to dwie wyjątkowe młode kobiety, które w historii OSP
Zabiele zapiszą się jako pierwsze,
które ukończyły kurs szeregowych
pierwszego i drugiego stopnia zakończony komorą dymową w Łapach. Trud przygotowań i stres
związany z egzaminem otworzył im
drogę do udziału w akcjach. Kilka mają już za sobą. Jak odnajdują
się w tej roli? - Na akcje jedziemy
jako strażak, nie kobieta, po prostu
jest dowódca i wykonujemy rozkaz
jak każdy – zgodnie podkreślają.
Najważniejsze dla nich jest to, że
będąc strażakiem pomagają innym.
Anna, w której rodzinie, poza strażakiem pradziadkiem, nie ma tradycji mundurowych, do OSP trafiła,
bo zauroczył ją ten świat.
- Kiedy byłam dzieckiem zawsze
podobało mi się gdy na Boże Ciało
strażacy szli z procesją i myślę, że
to z takiego zapatrzenia zapragnęłam do nich dołączyć – opowiada
Anna. - Mając 14 lat w Zabielu
utworzono drużynę młodzieżową,
w której była Paula. Pamiętam jak
dziewczyny trenowały i już wtedy
chciałam tak jak one być w drużynie. Gdy skończyłam 16 lat i już

OSP Zabiele
Rok założenia 1927. Jednostka liczy 45 strażaków czynnych, młodzieżową drużynę
chłopięca i drużynę żeńską.
Jednostka typu S najprężniej
działająca. W 2009 r. włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada remizę, sam. poż. typu
Mercedes GBA 2,6 sprzęt
do ratownictwa drogowego
i medycznego oraz sztandar.
Prezesem jest druh Andrzej
Sekściński.

gazeta gminna

paula rogińska i anna patrycja przytuła druhny z osp zabiele

mogłam się zapisać, to wszystko
jakoś ucichło, nikt nie jeździł na zawody i zapomniałam o tym. Dopiero w 2014 roku zapisałam się jako
druhna, a w 2015 rozpoczęły się
przygotowania do kursu.
Paula do OSP Zabiele poszła
śladami starszego brata, który też
jest strażakiem ochotnikiem.
- To na niego patrzyłam, że czy
w dzień, czy w nocy jak zawyła syrena to cały dom był poruszony,
bo on miał akcje – mówi Paula. –
Kiedy miałam 16 lat zebrało się 12
dziewczyn ochotników i tworzyłyśmy żeńską drużynę pożarniczą
Warto podkreślić, że OSP Zabiele, to pierwsza w gminie Kolno
jednostka, przy której działa drużyna żeńska. Dziś to właśnie Anna i
Paula angażują się najbardziej. Za
nimi trudne szkolenie i jak mówi
Paula „mega radość, że udało się je
zaliczyć”. Razem z nimi szkolenie to
przeszła jeszcze druhna Anna Nicewicz z OSP w Borkowie.
- Szkolenie było wyczerpujące,
ale ciekawe. Nastawiałam się na to,
że może być ciężko, ale w sumie dobrze byłyśmy przygotowane przez
strażaków z PSP w Kolnie – opowiada Paula. – W komorze dymowej momentami było ciężko, ciasno,
zmienna temperatura, pomieszcze-

nia zadymione i nie wiadomo w
którą stronę klapa się otworzy, a
butla na plecach utrudniała to zadanie, ale poradziłyśmy sobie. Trzeba przyznać, że kurs odbyłyśmy na
tym samym poziomie co mężczyźni,
bez żadnej taryfy ulgowej.
Sprawdzian w komorze dymowej
to też swoisty test na współdziałanie, przechodzi się go w parach, tak
jak w parach działa się na akcji w
terenie. Anna i Paula uczestniczyły już w kilku akcjach OSP Zabiele. Za każdym razem jest stres, ale
kiedy słyszą alarm, dziewczyny nie
wahają się ani chwili. Razem były
na dwóch akcjach. Panie chcą też
jak najwięcej się szkolić, ćwiczyć i
rozwijać, by jak najlepiej działać w
swojej jednostce.
- Teraz czekamy na szkolenie z
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
jesteśmy już zapisane na listę - cieszą się.
Anna, kiedy skończy studia inżynieryjne, rozważy czy nie pójść na
pożarnictwo. Póki co obie aktywnie,
w miarę możliwości angażują się
w działania OSP Zabiele, bo jak
zgodnie stwierdzają chcą pomagać
innym.
- Ta bezinteresowna pomoc to
jest to! – przyznają Anna Patrycja
Przytuła i Paula Rogińska.
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narodowe czytanie w czerwonem
barbara sielawa
gbp w czerwonem

Rekordową liczbę, bo 27 lektorów zgromadziło Narodowe Czytanie w gminie Kolno. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem,
3 września, przedstawiciele władz
gminy Kolno, radni gminy Kolno,
dyrektorzy i pracownicy jednostek,
członkowie stowarzyszeń: „KaFCuki”, „Integracja”, OSP w Czerwonem, zespoły „Czerwieniacy” i
„Zabielanki”, uczniowie i studenci, czytali fragmenty „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza.
W tym roku zaproszenie biblioteki do współorganizowania imprezy
przyjęło Centrum Kultury Gminy
Kolno. Spotkanie z Sienkiewiczem
zainaugurował Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno, czytając początek rozdziału pierwszego.
W dalszej części rozdziałów I
i II w role rozmówców wcieli się:
Wiesława Wiśniewska, Alfred Samul, Marcin Sekściński i Marzena
Szczech.
Wątek
romansowy
powieści,
dzieje miłości Winicjusza i Ligii,
przedstawili w dialogach: Barbara Siwik, Kazimierz Koter, Grze-

27 lektorów uczestniczyło w narodowym czytaniu 2016 w naszej gminie

gorz Okurowski, Tadeusz Połomski,
Agata Połomska, Marzena Banach,
Stanisława Chmielewska, Mateusz Konstanty, Barbara Jackiewicz,
Magdalena Chylińska i Krystyna
Narowska. Scenę „Rzym się pali”
zaprezentowali w dialogu: Krystyna
Kajko, Marek Góralczyk, Wojciech
Zakrzewski, Grzegorz Okurowski
i Adrianna Zielińska. Narrację o
zakończeniu igrzysk i zwycięstwie
chrześcijaństwa nad złem pogańskiego świata wygłosili: Henryk
Duda, Janina Duda, Jadwiga Kołowajtys, Anna Góralczyk, Janina Gó-

ralczyk i Anna Przytuła.
Już po raz czwarty gmina Kolno
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania, odbywającej
się pod Honorowym Patronatem
Pary Prezydenckiej. Józef Bogdan
Wiśniewski kończąc Narodowe
Czytanie w Czerwonem podziękował zarówno lektorom jak i słuchaczom za zaangażowanie w przebieg spotkania. Była to znakomita
okazja, by na nowo odkryć artyzm
słowa polskiego noblisty i wspólnie
przeżyć przygody Sienkiewiczowskich bohaterów.

piknik rodzinny w wykowie
Z inicjatywy mieszkańców odbył
się pierwszy Piknik Rodzinny w
Wykowie, który, jak większość tego
typu przedsięwzięć w naszej gminie, został sfinansowany w oparciu o środki pozyskane z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich. Na placu
przy Szkole Podstawowej im. Orła
Białego bawili się starsi i młodsi.

piknik rodzinny w wykowie był znakomitą okazją do integracji
gazeta gminna
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warsztaty linowe - zabiele 2016
zarząd osp
w Zabielu

W dniach 20-21 sierpnia 2016
roku w Bazie Harcerskiej w Koźle odbyły się Warsztaty linowe
- Techniki linowe w autoratownictwie i ratownictwie „Zabiele
2016”. Zostały one zorganizowane
przez OSP Zabiele przy współpracy z Fundacją Anikar oraz udziale
OSP Wyszonki Kościelne.
Celem ćwiczeń było zapoznanie
i nauczenie uczestników warsztatów autoratowania i ratowania
poszkodowanych z wysokości oraz
podejmowania poszkodowanych ze
studni przy użyciu technik linowych
i sprzętu stosowanego w ratownictwie wysokościowym.
Warsztaty przeprowadziła grupa
instruktorów z Fundacji Anikar, którym serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do koleżanek i kolegów z OSP Wyszonki
Kościelne za wspólne ćwiczenia.
Swoją obecnością zaszczycili nas
Wójt Gminy Kolno i jednocześnie
Prezes ZMGOSP RP w Kolnie,

jednym z elementów warsztatów „zabiele 2016” była nauka ratowania poszkodowanych z wysokości przy użyciu technik linowych i odpowiedniego sprzętu

Józef Bogdan Wiśniewski oraz Komendant MGOSP RP w Kolnie,
Antoni Lewandowski.
Dziękujemy także Panu Dariuszowi Zielińskiemu za udostępnie-

nie parku linowego, harcerzom za
udostępnienie swojej bazy w Koźle
oraz Komendantowi PSP w Kolnie,
Lechowi Kowalczykowi za użyczenie sprzętu.

uczestnicy warsztatów „techniki linowe w autoratownictwie i ratownictwie „zabiele 2016” , więcej zdjęć na www.zabiele.pl
gazeta gminna
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Gminna Liga Piłki Nożnej
Andrzej Ałajko
prezes GZLZS w Kolnie

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie w lipcu
i sierpniu zorganizowało Gminną
Ligę Piłki Nożnej. Do tych zawodów zgłosiło się dziesięć zespołów
z gminy Kolno.
W rozgrywkach udział wzięły
drużyny:
1.
Lachowo
2.
Kumelsk
3.
Czerwone
4.
Borkowo seniorzy
5.
Borkowo juniorzy
6.
Zabiele
7.
Gromadzyn Wykno
8.
Zabiele - Zakaleń
9.
Janowo
10. Kozioł
Na boisku w Lachowie, a także w
Borkowie, przez kolejne cztery niedziele zespoły walczyły w grupach.
Po bardzo wyrównanych spotkaniach do półfinału wywalczyły sobie awans zespoły z Lachowa, Janowa, Zabiela - Zakaleń i Kozła.
Piąta niedziela zmagań to spotkania półfinałowe i finałowe. W
pierwszym półfinale spotkały się
zespoły z Janowa i Kozła. Po bardzo wyrównanym spotkaniu i po
remisie 1:1 Janowo wygrywa w rzutach karnych 5:4.
W drugim spotkaniu Zabiele –

Najlepsza drużyna gminnej ligi piłki nożnej - zabiele - Zakaleń

Zakaleń wygrywa po dogrywce 3:2
z Lachowem.
Ostatnie dwa spotkania tych rozgrywek to mecz o trzecie miejsce
pomiędzy Lachowem i Kozłem. W
tym meczu także oglądaliśmy dogrywkę, Kozioł wygrał 2:1
Finał to spotkanie Zabiela – Zakaleń z Janowem. W tym spotkaniu
górą byli zawodnicy z Zabiela –
Zakaleń wygrywając, także po dogrywce, 3:1
Klasyfikacja ostateczna:
1 Zabiele – Zakaleń
2. Janowo

3. Kozioł
4. Lachowo
Dla wszystkich zawodników tych
czterech zespołów zostały ufundowane medale oraz puchar dla drużyny, która zajęła pierwsze miejsce.
Gminna Liga Piłki Nożnej zorganizowana została w ramach zadania publicznego pn. „Turnieje piłki
nożnej i siatkowej” na realizację
którego Gminne Zrzeszenie LZS w
Kolnie otrzymało dotację z budżetu
Gminy Kolno w ramach otwartego
konkursu ofert.

gminna liga piłki nożnej zorganizowana była przez gz lzs w kolnie
gazeta gminna
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wakacyjne wspomnienia z ckgk

Ponad 130 dzieci wypoczywało na półkoloniach zorganizowanych przez Centrum Kultury Gminy Kolno w porozumieniu ze
Związkiem Młodzieży Wiejskiej i Stowarzyszeniem Nieskończoność. Przez dwa tygodnie uczestnicy mieli zapewnione nie tylko
atrakcje, ale też posiłki. W programie półkolonii znalazły się m.in. wyjazdy na basen, do kina, czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Na zakończenie letniego wypoczynku wójt Józef Bogdan Wiśniewski wręczył każdemu uczestnikowi półkolonii szkolną
wyprawkę, a kadrze dyplomy uznania, za serce i zaangażowanie włożone w pracę z dziećmi. podsumowanie półkoloni odbyło
się w świetlicy ckgk w lachowie.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Reklama

ZABIELE 170 a
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