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otwarcie remizy
w janowie
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Wyremontowana remiza OSP w
Janowie została oficjalnie oddana do użytku. W uroczystości, która odbyła
się 20 maja br., uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminy Kolno,
miasta Kolno i powiatu kolneńskiego. Obiekt poświęcił ks. Dariusz Wizner,
proboszcz parafii pw. NSJ w Łosewie. Mieszkańcy Janowa długo czekali na
to, by móc w pełni korzystać z remizy OSP. Obiekt kilka lat temu przeszedł
remont zewnętrzny w ramach projektu dofinansowanego z PROW, ale wnętrze wciąż pozostawiało wiele do życzenia.

wydarzenia

Nowa droga na
zabiele - zakaleń

str. 7

Jest szeroka, asfaltowa, a od 18
maja br. też poświęcona i oficjalnie
oddana do użytku - nowa droga w miejscowości Zabiele - Zakaleń.
Mieszkańcy czekali na nią od wielu lat. 18 maja ks. Stanisław Śliwowski
proboszcz Parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu przed poświęceniem
nowej drogi pomodlił się o bezpieczeństwo jej użytkowników.

wydarzenia

Jubileusz osp zabiele

3 maja w Zabielu zbiegły się
obchody Święta Narodowego
Trzeciego Maja, jubileuszu 90 lecia OSP Zabiele oraz odpustu parafialnego. Uroczystościom w Kościele pw. Św. Jana Ewangelisty przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Skuza,
Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Po mszy św.
strażacy ochotnicy przemaszerowali do remizy OSP w Zabielu, gdzie odbyły się uroczystości związane z wyjątkowym jubileuszem tej jednostki,
które poprowadził druh Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP RP
w Kolnie
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Patrycja Korwek, tuż przed wyjazdem na Mistrzostwa Polski w
Taekwondo Olimpijskim odbiera z rąk Józefa Wiśniewskiego, wójta
gminy Kolno życzenia powodzenia i nowy sportowy strój, a jej rodzice gratulacje. Trzymamy kciuki za Patrycję!
gazeta gminna
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Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Tak się złożyło, że w maju - miesiącu ochrony przeciwpożarowej i
strażackiego święta - bardzo wiele działo się w naszej gminie wydarzeń związanych z działalnością
Ochotniczych Straży Pożarnych i
na rzecz naszych jednostek. O najważniejszych, w tym m.in. pozyskaniu dotacji na sprzęt, oddaniu do
użytku wyremontowanej remizy czy
strażackim jubileuszu przeczytacie
Państwo na dalszych stronach Gazety Gminnej i chociaż życzenia na
Dzień Strażaka publikowaliśmy już
w poprzednim wydaniu to dziś, raz
jeszcze chcę podziękować wszystkim naszym Druhom za codzienną
gotowość do ratowania życia i mienia, do niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi.

Przekonaliśmy się o tym 22 maja
w Bialikach, gdzie strażacy ochotnicy z naszych jednostek przez kilka godzin ratowali dobytek jednej
z Rodzin. Mimo sprawnej akcji dom
nie nadaje się do użytku, a Rodzina potrzebuje wsparcia (więcej na
str. 5 Gazety). Gaszenie pożarów
i uczestnictwo w akcjach ratowniczych to główne zadania do jakich
powołane są OSP. Staramy się, by
nasi druhowie byli odpowiednio
wyszkoleni, umundurowani, wyposażeni w niezbędny sprzęt, bo bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
jest najważniejsze.
Nasze jednostki OSP to też historia i tradycja tych ziem, nasze
bogactwo. W niektórych miejscowościach funkcjonują już od ponad 90
lat zapisując się nie tylko w historii
Gminy Kolno, ale też w historiach

poszczególnych rodzin, gdzie strażackie tradycje i wartości przekazywane są z pokolenia na pokolenie.
Przekonaliśmy się o tym ostatnio w
Zabielu, gdzie świętowaliśmy 90 lecie istnienia jednostki.
Znakiem czasów jest, że w szeregach OSP jest coraz więcej kobiet
i co nas bardzo cieszy coraz więcej
młodych (nowe drużyny młodzieżowe w OSP Lachowo i Kumelsk,
obok istniejących w Czerwonem i
Zabielu), a druhowie coraz odważniej sięgają po dotacje na realizację
projektów dla lokalnej społeczności.
Doceniam to zaangażowanie i
aktywność naszych Druhów w tak
wielu obszarach i życzę, by nasze
jednostki rozwijały się w oparciu o
siłę, jedność i wartości od lat tworzące OSP.

umowa na sprzęt dla osp

pamiątkowe zdjęcie po podpisaniu umowy na dotację na sprzęt dla osp
źródło fot. wzasiegu.pl
gazeta gminna

Umowę na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP podpisali 24 maja w Łomży Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno z
Jerzym Leszczyńskim, marszałkiem
województwa podlaskiego i Stefanem Krajewskim, członkiem zarządu
województwa podlaskiego. To jedna
z czterdziestu umów podpisanych
tego dnia w Starostwie Powiatowym w Łomży przez przedstawicieli
samorządów z regionu. Umowy dotyczą udzielenia z budżetu województwa pomocy finansowej samorządom na zakup sprzętu dla OSP
w wysokości od 2 do 6 tys. zł. Wójtowi Gminy Kolno towarzyszył Antoni Lewandowski, komendant M-G
ZOSP RP w Kolnie. Przyznane
Gminie Kolno 6 tys. zł wystarczy na
zakup 5 kompletów specjalistycznego umundurowania dla strażaków z
OSP Zabiele.
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rusza realizacja projektów
aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

Umowę na budowę nowych
dróg w naszej gminie podpisał 27
kwietnia wójt Józef Wiśniewski. W
Janowie i Czerwonem w ramach
dwóch projektów dofinansowanych
z PROW na lata 2014 – 2020
przybędzie łącznie ponad 3 km asfaltowych nawierzchni. Inwestycje
mają być zrealizowane do września br.
Drogi w Janowie i Czerwonem to
dwie z pięciu inwestycji drogowych,
na które Gmina Kolno zdobyła dofinansowanie w ramach PROW na
lata 2014 – 2020. W ubiegłym roku
zrealizowane zostały przebudowy i
budowy dróg w Zaskrodziu, Łosewie
i Rydzewie Świątkach.
-Wykorzystaliśmy maksymalnie
szansę, jaką dawał samorządom nabór wniosków na drogi lokalne w
ramach PROW - podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Dzięki pozyskanym środkom w pierwszym etapie
wykonaliśmy ponad trzy kilometry
nowych dróg w trzech miejscowościach. W tym roku nowe drogi służyć będą mieszkańcom kolejnych
dwóch miejscowości.
Wykonawcą inwestycji z Janowie
i Czerwonem jest Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunikacyjnego sp.
z o.o. z Łomży. Łącznie w ramach
pięciu drogowych inwestycji dofinansowanych z PROW w gminie
Kolno powstanie ponad 6 kilometrów nowych dróg.

wójt gminy kolno, pani skarbnik i prezes PBK w Łomży podpisują umowy na drogi

przygotowania do inwestycji na drodze gminnej w czerwonem

gazeta gminna
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pomóżmy mieszkańcom bialik
odbudować dom
Aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski zwraca się z prośbą o
pomoc dla Rodziny z Bialik, która
w pożarze straciła dach nad głową.
Zdarzenie miało miejsce 22 maja
2017 i mimo sprawnej akcji kilkudziesięciu strażaków z jednostek
OSP z gminy Kolno oraz funkcjonariuszy z PSP w Kolnie zniszczenia
okazały się tak wielkie, że dom nie
nadaje się do użytku. Poszkodowani objęci zostali przez Gminę Kolno
wsparciem przewidzianym stosownymi przepisami, ale bez pomocy
ludzi dobrej woli trudno im będzie
odbudować dom.
Wsparcie rzeczowe przekazywać
można za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kolnie, ul. Sienkiewicza 5, 18 – 500
Kolno, tel. 86 278 26 31
Pomoc finansową można przeka-

rodzina z bialik potrzebuje pomocy, by odbudować spalony dom

zywać na wskazany przez Rodzinę
poszkodowaną wyodrębniony indywidualny rachunek bankowy w
Banku Spółdzielczym w Kolnie:
06 8754 0004 0009 0825 3000
0010

z dopiskiem: „Pomoc dla pogorzelców”
Za wszelkie wsparcie, okazane
potrzebującym pomocy mieszkańcom Bialik w gminie Kolno, z góry
serdecznie dziękujemy.

podlaski pomost kultury
Centrum Kultury Gminy Kolno
było gospodarzem jedynego w powiecie kolneńskim spotkania informacyjnego organizowanego przez
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kul-

tury w Białymstoku. To bardzo ważne spotkanie, bo jego uczestnicy
będą mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach II edycji konkursu „Zapraszamy do Gry – Lokal-

szczegóły konkursu omawiał damian dworakowski z woak na zdj. z lewej
obok marcin sekściński dyrektor ckgk

gazeta gminna

ne Projekty Edukacji Kulturowej”
realizowanego w ramach projektu
Podlaski Pomost Kultury.
W pierwszej edycji tego konkursu
CKGK otrzymało dofinansowanie
na realizację warsztatów taneczno muzycznych dla dzieci i młodzieży.
Efektem tej pracy było powstanie
nowego młodzieżowego zespołu w
naszej gminie. Fakt, że to właśnie
Centrum Kultury Gminy Kolno zostało przez WOAK wybrane jako
instytucja w której promowana była
druga edycja konkursu świadczyć
może tylko o tym, że realizacja naszego projektu spodobała się nie
tylko uczestnikom, ale też instytucji dotującej i rozliczającej projekt.
Teraz CKGK powalczy o dotację w
tegorocznej edycji konkursu.
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informacje z ostatniej sesji
rady gminy kolno
Aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

28 kwietnia w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem odbyła się XXVI
zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał obszerną informację o
pracy między sesjami przedstawił
wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
W trakcie dzisiejszych obrad radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2017 r.
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2017 – 2027
-podjęcie uchwały
o zmianie
uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
- w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- w sprawie powołania Komisji
inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji
Radni przyjęli również sprawozdania za 2016 rok z działalności:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii - przedstawione przez
inspektora Krzysztofa Murawskiego
z Urzędu Gminy Kolno

nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przedstawił radnym andrzej
kleczyński, kierownik referatu gospodarki komunalnej w UG kolno

- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kolnie - przedstawione przez panią Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie
- Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem - prezentowane przez
panią Teresę Skrodzką, dyrektor
GBP w Czerwonem
- Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle - zaprezentowane przez
pana Marcina Sekścińskiego, dyrektora CKGK
- z działalności jednostek gminnych OSP przedstawione przez

sprawozdanie z działalności przedstawił m.in. marcin sekściński dyrektor ckgk

pana Antoniego Lewandowskiego,
komendanta M-G Z OSP RP w
Kolnie.
Po wysłuchaniu sprawozdań na
ręce prelegentów, ale dla wszystkich zaangażowanych w realizację
poszczególnych działań gorące podziękowania złożył wójt Józef Bogdan Wiśniewski i Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno.
Tuż przed Dniem Strażaka nie zabrakło tez życzeń dla druhów i druhen z naszej gminy, które złożyli:
komendant Antoni Lewandowski,
wójt Józef Wiśniewski i przewodniczący Wojciech Jermacz.
Zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy Kolno nr XXVI/162/17
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
od 1 lipca 2017 r. w Gminie Kolno wchodzi w życie
nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
- cena 1 m sześc. wody - 2,78 zł
netto + należny podatek VAT
- miesięczna opłata abonamentowa - 4,69 zł netto +
należny podatek VAT

gazeta gminna
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zabiele-zakaleń z nową drogą
Aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

Jest szeroka, asfaltowa, a od 18
maja br. też poświęcona i oficjalnie
oddana do użytku - nowa droga w
miejscowości Zabiele - Zakaleń.
Mieszkańcy czekali na nią od
wielu lat. 18 maja ks. Stanisław
Śliwowski proboszcz Parafii pw. św.
Jana Ewangelisty w Zabielu przed
poświęceniem nowej drogi pomodlił
się o bezpieczeństwo jej użytkowników.
Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
proboszcz, radni gminy Kolno Jan
Pieklik i Marek Bazydło oraz sołtys Zabiela - Zakaleń pan Waldemar Ałajko.
W krótkim przemówieniu wójt Józef Wiśniewski podziękował radnym
z Zabiela, ale także całej Radzie

symboliczne przecięcie wstęgi na drodze w miejscowości zabiele - zakaleń

Gminy Kolno za dobrą współpracę,
której efektem jest m.in. ta inwestycja drogowa, słowa podziękowania
za zaangażowanie skierował również do sołtysa miejscowości Zabiele - Zakaleń, a wszystkim miesz-

kańcom życzył, by droga służyła
bezpiecznie. Sołtys Waldemar Ałajko w imieniu mieszkańców podziękował tym wszystkim, dzięki którym
nowa jezdnia powstała w miejscowości Zabiele - Zakaleń.

realizacja funduszu sołeckiego
Trwa utwardzanie poboczy drogi gminnej na odcinku 1100 m. w
Czerwonem. - To jedna z pierwszych inwestycji realizowanych w
ramach funduszu sołeckiego na
2017 rok - mówi Józef Wiśniewski,

wójt gminy Kolno.
Prace przy drodze gminnej wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno. Asfaltowa droga gminna

pobocze drogi gminnej w Czerwonem poszerzone zostanie na odcinku 1100 m
gazeta gminna

zyska utwardzone pobocze na całej
długości od drogi krajowej nr 63 do
końca asfaltu. Już dzięki jednostronnemu utwardzeniu pobocza droga
stanie się bezpieczniejsza i bardziej
komfortowa dla użytkowników.
W ramach tegorocznego funduszu sołeckiego podobne inwestycje
polegające na utwardzeniu poboczy gminnych dróg zrealizowane
zostaną jeszcze w następujących
miejscowościach: Lachowo, Waszki,
Wykowo, Stary Gromadzyn i Zabiele.
W 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego w naszej gminie zrealizowane zostaną inwestycje na łączną kwotę ponad 530 tys. zł. Obok
utwardzania poboczy i żwirowania
dróg wykonane zostaną m.in. remonty świetlic, montaż ogrodzeń placów
gminnych, czy zakup elementów do
wyposażenia placu sportowo - rekreacyjnego.
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reklama

zapraszamy
do borkowa

Jeśli szukasz noclegu dla siebie, rodziny, czy grupy do 25
osób np. gości weselnych lub pracowników, zapraszamy do
Agroturystyki w Borkowie pod Kolnem, przy drodze krajowej
nr 63.
Oferujemy komfortowe, wyposażone pokoje, łazienki i aneks
kuchenny. Dysponujemy transportem w cenie oraz wystawiamy faktury VAT.

Czekamy na Ciebie
Barbara: tel. 608 073 348,
Grzegorz: tel. 604 205 282.

gazeta gminna
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Otwarcie wyremontowanej
remizy w janowie
Aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

Wyremontowana remiza OSP w
Janowie została oficjalnie oddana
do użytku. W uroczystości, która
odbyła się 20 maja br., uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz
gminy Kolno, miasta Kolno i powiatu kolneńskiego. Obiekt poświęcił ks. Dariusz Wizner, proboszcz parafii pw. NSJ w Łosewie.
Mieszkańcy Janowa długo czekali na to, by móc w pełni korzystać z
remizy OSP. Obiekt kilka lat temu
przeszedł remont zewnętrzny w ramach projektu dofinansowanego z
PROW, ale wnętrze wciąż pozostawiało wiele do życzenia.
Szansa na remont pomieszczeń
wewnątrz budynku pojawiła się w
2015 roku, kiedy to obecny Wójt
Gminy Kolno i Rada Gminy Kolno
wprowadzili fundusz sołecki. Mieszkańcy Janowa zdecydowali, że w
2016 i 2017 roku inwestycjami w
ramach funduszu sołeckiego będzie
właśnie remont wnętrza remizy. W
ramach tych inwestycji wymieniono
podłogi, sieć elektryczną, zamontowane zostało centralne ogrzewanie, wyrównano i pomalowano
ściany oraz zakupiono sprzęt AGD

przecięcie wstęgi jako symbol uroczystego oddania do użytku remizy osp janowo po remoncie wewnątrz budynku

do aneksu kuchennego. Dodatkowe
inwestycje np. remont łazienek, wykonane zostały za pieniądze z budżetu Gminy Kolno. Prace w większości wykonali pracownicy Urzędu
Gminy Kolno zatrudnieni w Referacie Gospodarki Komunalnej.
W efekcie obiekt w Janowie jest
nie tylko estetyczny i funkcjonalny,
ale też dostatecznie wyposażony,
by mieszkańcy mogli realizować w
nim różne projekty i przedsięwzięcia.
Po poświęceniu wyremontowanej

strażacy z osp janowo na otwarciu wyremontowanej remizy
gazeta gminna

remizy symbolicznego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonali:
ks. Proboszcz Dariusz Wizner, Józef Wiśniewski, wójt Gminy Kolno,
Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, Stanisław
Podsiad, radny gminy Kolno, Jerzy
Samul, sołtys Janowa, Ewa Kordal
z Koła Gospodyń Wiejskich w Janowie i Leszek Kordal, prezes OSP
w Janowie.
Multimedialną prezentację pt.
„Janowo wczoraj i dziś” przedstawił
Marcin Sekściński, dyrektor CKGK
w Koźle.
Podziękowania za remont remizy
złożyli w imieniu mieszkańców Janowa radny Stanisław Podsiad i
sołtys Jerzy Samul i wręczyli wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu pamiątkowy grawerton.
W związku z ważną uroczystością otwarcia remizy wicestarosta
kolneński Robert Nadara na ręce
sołtysa Janowa przekazał lokalnej
społeczności pamiątkowy grawerton.
Uroczystość w Janowie zorganizowana została przez sołtysa wsi Janowo, Koło Gospodyń Wiejskich z
Janowa, strażaków z OSP Janowo i
przy współpracy z Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle.
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9 tysięcy metrów sześciennych
żwiru na drogi gminne
Aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

Trwa żwirowanie dróg gminnych
w ramach bieżącego ich utrzymania
lub w ramach funduszu sołeckiego.
W tym roku w Gminie Kolno na
drogi gminne i dojazdowe do pól
wykorzystanych zostanie ponad 9
tys. metrów sześciennych żwiru.
- Prace te wykonujemy naprzemiennie, albo realizujemy inwestycje w ramach funduszu, albo w
ramach bieżącego utrzymania dróg
- mówi Andrzej Kleczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno.
Przy profilowaniu, utwardzaniu,
czy żwirowaniu dróg gminnych wykorzystywany jest sprzęt gminny.
Obsługę równiarki czy koparki zapewniają pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej. Żwir dowozi
wyłoniona w przetargu firma.
Dotychczas w ramach funduszu
sołeckiego wyprofilowania i wyżwirowana została droga w Zabielu. Rozpoczęto prace na drodze w
Obiedzinie.
W ramach tegorocznego funduszu
sołeckiego w kilkunastu miejscowościach naszej gminy zrealizowane

w ramach bieżącego utrzymania dróg wyżwirowano m.in. drogę w czernicach

zostaną zaplanowane zadania polegające na żwirowaniu dróg.
Zakupiony żwir wykorzystywany jest również do tzw. bieżącego
utrzymania dróg. W ramach tego
typu prac wyżwirowana została
m.in. droga w Czernicach.
- Potrzeby w tym zakresie są
duże, ale już dziś, po roku doświadczeń z realizacją w naszej gminie
funduszu sołeckiego widać, że zaplanowane i konsekwentne dzia-

łania przynoszą pożądane efekty
- podkreśla Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. - Bardzo istotną kwestią jest przy tej okazji wytyczanie
dróg i oznaczanie pasa drogowego,
bo to porządkuje kwestie związane
z drogami i jestem przekonany, że
coraz mniejszym problemem będzie
u nas worywanie się w drogę, czy
pas drogowy. Wszystkim nam zależy, by drogi były w jak najlepszym
stanie.

nowa kapliczka w budowie
Trwa budowa nowej kapliczki w
Czerwonem, do której przeniesiona
zostanie figura ze starej rozpadającej się już przydrożnej kapliczki.
Prace wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno. Nowa kapliczka
powstaje etapami. Jakiś czas temu
wykonano fundament, obecnie stawiana jest budowla z cegły klinkierowej. Mieszkańcy Czerwonego
zobowiązali się do odrestaurowania
figury, która znajdzie godne miejsce
w nowym obiekcie.
gazeta gminna
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Jubileusz osp zabiele
aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

3 maja w Zabielu zbiegły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, jubileuszu 90 lecia OSP
Zabiele oraz odpustu parafialnego. Uroczystościom w Kościele pw.
Św. Jana Ewangelisty przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Skuza,
Wicerektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Łomży.
Po mszy św. strażacy ochotnicy
przemaszerowali do remizy OSP w
Zabielu, gdzie odbyły się uroczystości związane z wyjątkowym jubileuszem tej jednostki, które poprowadził druh Antoni Lewandowski,
komendant M-G ZOSP RP w Kolnie. W obchodach jubileuszu 90 lecia OSP Zabiele uczestniczyli m.in.
Kazimierz Gwiazdowski, poseł na
Sejm RP, Stefan Krajewski, członek
zarządu województwa podlaskiego,
Robert Nadara, wicestarosta kolneński, Artur Żebrowski, komendant
powiatowy policji w Kolnie, Lech
Kowalczyk komendant powiatowy
PSP w Kolnie, Andrzej Duda, burmistrz Kolna i prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w
Kolnie, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno wraz z
radnymi Markiem Bazydło i Janem
Pieklikiem oraz wójt gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski.
Po powitaniu gości, którego do-

wójt józef wiśniewski i wicestarosta kolneński robert nadara wręczają
odznaki młodzieżowej drużynie osp zabiele

konał prezes OSP Zabiele druh
Andrzej Sekściński, krótki rys historyczny jednostki przedstawił
druh Władysław Kowalczyk. Przypomniano, że inicjatorami założenia OSP w Zabielu byli ówczesny
sekretarz gminy Antoni Bajkowski
oraz miejscowi gospodarze m.in.:
Władysław Podeszwik, Stanisław
Muzyk, Władysław Ptak, Stanisław
Grzech i Antoni Sielawa. Pierwszy
oddział strażacki liczył 20 osób,
podstawowy sprzęt trzymano w pomieszczeniu użyczonym przez Franciszka Piekarskiego. Budowę remizy
rozpoczęto w 1971 r. Komendantem
OSP i majstrem budowy był wówczas Wacław Sekściński. Remizę
ukończono w 1973 r. W tym samym roku strażacy otrzymali swój

pamiątkowe zdjęcie z jubileuszu 90 rocznicy funkcjonowania osp zabiele

gazeta gminna

pierwszy wóz – Żuk. Od 2007 roku
OSP Zabiele ma swój sztandar. W
grudniu 2009 r. jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dziś
OSP Zabiele liczy 45 czynnych
strażaków w tym 6 kobiet, posiada młodzieżową drużynę pożarniczą
chłopięcą oraz żeńską drużynę pożarniczą, dysponuje rozbudowaną i
wyremontowaną remizą oraz używanym średnim wozem strażackim
Mercedes GBA.
Po przedstawieniu rysu historycznego druh Władysław Kowalczyk
zaprezentował wiersz napisany z tej
okazji. Kolejnym punktem obchodów
jubileuszu było wręczenie odznaczeń. Więcej informacji na stronie
internetowej www.gminakolno.pl

11

12

ciekawostki

młodzi przeciw przemocy
Agnieszka Magda Bałdyga
przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego

18 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbył się
Gminny Międzyszkolny Konkurs
Teatralny pt. „Zapobieganie Przemocy rówieśniczej” organizowany
przez Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolnie.
Konkurs skierowany był do grup
dzieci i młodzieży szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu Gminy Kolno i przeprowadzony był
w dwóch kategoriach: uczniowie
klas IV – VI szkół podstawowych,
uczniowie gimnazjów.
Do rywalizacji przystąpiły 2 grupy ze szkół podstawowych w Janowie i w Lachowie, oraz dwie grupy:
z Gimnazjum w Lachowie i Zabielu.
Głównymi celami konkursu było
propagowanie prawa do życia bez
przemocy i poniżania; promowanie
wśród dzieci i młodzieży postaw
wyrażających empatię, koleżeństwo,
współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka; edukacja dzieci
i młodzieży w zakresie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
współdziałania i zysków płyną-

spektakle w międzyszkolnym konkursie oceniało pięcioosobowe jury

cych z budowania dobrego klimatu w swoim środowisku; zachęcenie
dzieci i młodzieży do poszerzenia
wiedzy o prawnych skutkach zachowań agresywnych; inspirowanie
środowiska szkolnego do działań w
zakresie profilaktyki agresji i przemocy poprzez formy aktywne, w tym
formy teatralne.
Występy grup oceniała komisja w
składzie: Bogumiła Ranik–instruktor
Kolneńskiego Ośrodka Kultury i
Sportu w Kolnie, Krystyna Kajko - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie, Woj-

w konkursie zaprezentowały się cztery grupy teatralne

ciech Zakrzewski- Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kolnie, Monika Gołaś - Bazydło- terapeuta Specjalistycznego Ośrodka
Wsparcia - Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie oraz
Stanisław Szymańczyk – dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
Wśród podstawówek liderem
okazała się drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Lachowie, drugie
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Spośród gimnazjów najlepszą okazała
się również grupa gimnazjalistów z
Lachowa, na drugim miejscu uplasowali się uczniowie Gimnazjum w
Zabielu.
Na zakończenie konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz statuetki, które
były współfinansowane ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Organizatorzy
składają podziękowania nauczycielom za przygotowanie dzieci
do konkursu, a także dyrektorowi
ZOPO Stanisławowi Szymańczykowi za umożliwienie uczestnikom
dojazdu do GBP w Czerwonem.
gazeta gminna
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rozwijamy talenty

ważne!

aleksandra szyc
centrum kultury gminy kolno

warsztaty muzyczne dla dzieci w janowie zorganizowane przez ckgk

Centrum Kultury Gminy Kolno
współpracuje nie tylko ze szkołami, ale też innymi podmiotami.
Efektem współpracy z Parafią pw.
Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie jest rozśpiewana i
muzykalna grupa blisko 30 dzieci,
która pod okiem instruktorów uczy
się śpiewu i gry na instrumentach.
Inicjatywa zorganizowania warsztatów muzycznych w Janowie wyszła od ks. Dariusza Wiznera, proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie,
a zorganizowaniem zajęć dla dzieci
zajęło się Centrum Kultury Gminy
Kolno w porozumieniu z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w

Kolnie w ramach projektu „Aktywne wsparcie drogą do zmian”. Spotkania z instruktorami odbywają
się w gościnnych progach Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Anna
Podeszwik uczy śpiewu, a Paweł
Podeszwik gry na gitarach i keybordzie. Jakie efekty przynosi taka
współpraca wszyscy zainteresowani będą mogli ocenić już niedługo.
Grupa rozśpiewanych dzeci wystąpi
na w trakcie Nocy Świętojańskiej
w Koźle - imprezy organizowanej
przez Centrum Kultury Gminy Kolno, która w tym roku odbędzie się
18 czerwca.
Serdecznie zapraszamy!

Jak wiecie Centrum Kultury Gminy Kolno realizuje projekt w ramach
programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 dofinansowany
przez Narodowe Centrum kultury.
W ramach projektu organizowaliśmy
spotkania i prowadzilismy diagnozę
potrzeb mieszkańców w obszarze
kultury. Efektem jest opracowanie
diagnozy, ktora mówi o zasbach i
potrzebach w tym zakresie.
Teraz wchodzimy w drugą bardzo
istotną fazę realizacji projektu. Już
wkrótce ogłosimy konkurs grantowy na realizację zadań kulturalnych w naszej gminie.
O dotację na ich realizację ubiegać się będą mogły organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.
Zaglądajcie na naszą stronę www.
ck.gminakolno.pl!

takiego grania jeszcze nie było!

zespół smoothni (rock) i bright ophidia (progressive metal) po raz pierwszy dali koncert w czerwonem na zaproszenie ckgk
fot. S. nicewicz - więcej zdjęć na www.fotonicewicz.pl
gazeta gminna
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szkoły

„sąd ekologiczny” w czerwonem
Bogusława Góralczyk oraz
Krystyna Kajko sp czerwone

Na całym świecie 22 kwietnia
obchodzony jest jako Dzień Ziemi.
To wspaniała okazja, aby pomyśleć, co każdy z nas może zrobić
dla swojej planety, aby była zdrowa, piękna i czysta.
24 kwietnia w naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Odbył się SĄD EKOLOGICZNY. Na wokandzie znalazła się
sprawa dotycząca obywatela, który
wyrzucił do lasu zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny. W tej
sprawie wypowiedzieli się świadkowie wezwani przez Sędzię Przyrodę
Polską: Leśniczy, Ekolog, Policjantka i Lekarz. Każdy z nich w swoich
zeznaniach przedstawił szkodliwy
wpływ na środowisko przyrodnicze
wyrzuconych przez oskarżonego do
lasu śmieci.
Niektóre śmieci nie ulegają naturalnemu rozkładowi w przyrodzie.
Zagrażają środowisku i ludzkiemu

uczniowie z sp w czerwonem prezentują proekologiczne hasła na dzień ziemi

zdrowiu, a większość śmieci może
być ponownie przetworzona i wykorzystana przez przemysł. Należy
je tylko odpowiednio segregować
np.: papier, plastik, szkło, metal lub
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Na koniec uczniowie z każdej klasy przygotowali hasła proekologiczne nawołujące do troski o przyrodę,
do segregowania śmieci, ponieważ
dbałość o najbliższe środowisko jest
przejawem szacunku do planety, na
której żyjemy.

Święto patrona szkoły

święto patrona szkoły w czerwonem to lekcja patriotyzmu, ale też zabawa

Tegoroczne Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
zapisze się wyjątkowo w historii
palcówki. Powiązane było z otwarciem „wojskowego” toru przeszkód
i rozstrzygnięciem konkursów ogłoszonych w ramach projektu „Literackie i historyczne wspomnienie
Józefa Piłsudskiego w 150 rocznicę
urodzin Marszałka”, który realizuje
GBP w Czerwonem.
Uroczystość odbyła się w obecności wyjątkowych gości: przedstawicieli władz parlamentarnych,
samorządowych, duchowieństwa i
wojskowych. Święto Patrona Szkoły honorowym patronatem objął
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej Pan Michał
Dworczyk. Pełna relacja z uroczystości na www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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odkrywanie naszej stolicy
bożena duda
dyrektor sp w janowie

19 maja br. po raz kolejny byliśmy z wizytą w Warszawie. Tym
razem nasza podróż odbyła się w
ramach realizowanego w naszej
szkole projektu, pn. „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków EFS w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej III, Priorytet III –
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie, 3.1 – Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
Pierwszy punkt naszej wycieczki
stanowił spacer po warszawskiej
Starówce. Pogoda była piękna,
słońce przygrzewało, a pan przewodnik opowiadał nam o zabytkowych kamienicach i związanych z
nimi historiach, np. o legendarnym
Bazyliszku, który został zamieniony
w kamień i do dziś tkwi na ścianie jednej z kamienic, czy też znaną
wszystkim legendę o warszawskiej
syrenie. Spotkanie z zabytkami
upamiętniliśmy wspólnym zdjęciem
przy Kolumnie Króla Zygmunta III
Wazy.
Następnie udaliśmy się do Szkoły Głównej Handlowej na zaplanowaną specjalnie dla nas „lekcję
przedsiębiorczości”. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Już na początku uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety, a następnie doktorant
Albert Tomaszewski poprowadził
wykład nt. „Jak być przedsiębiorczym?”, przywołując kilka świetnie
dobranych przykładów ludzi, którzy
w swym życiu osiągnęli sukces.

gazeta gminna

uczniowie z sp w janowie na wycieczce w warszawie

Z uczelni, po raz pierwszy, pojechaliśmy do Muzeum Narodowego
na spotkanie ze sztuką historyczną.
Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Dzieci młodsze uczestniczyły w
lekcji muzealnej pt. „Świat świętych,
rycerzy i księżniczek”. Z przemiłą
panią przewodnik obejrzały dzieła
powstałe w czasach średniowiecza.
W dostosowany do wieku uczestników sposób dowiedziały się, jak
wyglądało życie rycerzy i księżniczek, z wykorzystaniem elementów
dawnych strojów, w które zostały
ubrane wytypowane dzieci. Grupa
uczniów klas IV-VI poznała legendy i fakty związane z panowaniem
polskich władców podczas lekcji pt.
„Królowie Polski”.
Bogatsi o ciekawe tajemnice przeszłości pojechaliśmy do Centrum
Nauki Kopernik, gdzie przez ponad dwie godziny każdy uczestnik
sam mógł dotykać, sprawdzać, doświadczać i obserwować zjawiska,
jakie występują w otaczającym nas
świecie. Dzieci młodsze wspólnie z
opiekunami bawiły się w majsterkowanie, a uczniowie starsi poznawali

tajniki nauki. Ciekawostek było tak
wiele, że nie możliwym było poznać
je w tak krótkim czasie. Dużo emocji dostarczył dzieciom symulator
tonącego statku. Mimo strachu i
przerażenia niektóre osoby wracały
tam kilkukrotnie. Na pewno jeszcze
odwiedzimy to miejsca.
Naładowani dobrą energią udaliśmy się na ciepły posiłek. Ostatnim
miejscem, które zobaczyliśmy był
Stadion Narodowy. Każdy z nas po
uruchomieniu wyobraźni miał możliwość poczuć się jak kibic na prawdziwym meczu Polska – Niemcy z
Robertem Lewandowskim na murawie. Ogromna przestrzeń i wielkość
tego miejsca chyba na każdym wywarła niesamowite wrażenie.
Trochę zmęczeni, ale z przekonaniem, że warto podróżować, poznawać swoją ojczyznę i z bogatymi
doświadczeniami wróciliśmy szczęśliwie do Janowa. Kolejny wspólny
wyjazd był nie tylko atrakcyjną formą poznawania naszej stolicy, ale
także okazją do budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
społeczności szkolnej.
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światowy dzień książki
w szkole w borkowie
Uczniowie kl. VI
sp w borkowie

25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie obchodzony
był Światowy Dzień Książki.
Do naszej szkoły zawitała pani
Książka w pięknym kapeluszu i długiej sukni z koszem pełnym ciekawych książek. W tej roli wystąpiła
Katarzyna Kosiewicz z kl. VI, która
rozmawiała z publicznością. Pytała
dzieci: „Czy lubią czytać książki?,
„Jakie najbardziej?”, „Jak należy obchodzić się z książką?”. Następnie
koleżanki z klasy V zaprezentowały
wiersz Hanny Łochockiej „Książka
czyta”.
Po obejrzeniu teledysku „Cała
Polska czyta dzieciom”, w którym
występują piosenkarze i aktorzy
(słowa Jacek Cygan), przystąpiliśmy do konkursu wiedzy o książce
w kategorii klas 0-III i IV-VI. Drużyny były podzielone na trzy kolory: żółty, niebieski i czerwony. W
kategorii klas młodszych wygrała
drużyna niebieska, a klas starszych
czerwona. Uczestnicy otrzymali
wspaniałe nagrody.

konkurs wiedzy o książce w szkole w borkowie przygotowała i prowadziła pani
beata szewczyk

Przez cały czas wszyscy świetnie
się bawili. Publiczność dopingowała drużyny bardzo, bardzo głośno.
Pytania były trudne, wymagały od
nas znajomości wielu lektur i autorów oraz wiedzy dotyczącej książek
i słowników. Niektóre musieliśmy
rozwiązywać bardzo szybko w okre-

obchody światowego dnia książki w borkowie

ślonym czasie, np. 3 minut.
Obchody Światowego Dnia Książki w naszej szkole były bardzo ciekawe. Z przyjemnością weźmiemy w
nich udział za rok.
Konkurs przygotowała i prowadziła nasza pani od języka polskiego Beata Szewczyk.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony jest 23 kwietnia. Doroczne święto organizowane
przez UNESCO pierwszy raz
ocbhodzono w 1995 r.
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majowe święta w janowie
Bożena duda
dyrektor sp w janowie

W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie przygotowania do Święta
Flagi oraz 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęliśmy od udekorowania w barwach
biało-czerwonych szkolnych korytarzy, sal lekcyjnych oraz zewnętrznej ściany budynku szkoły.
W ten sposób chcieliśmy podkreślić, że to święto jest dla nas
ważne. 4 maja odbył się uroczysty
apel.
Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego przy
udziale całej społeczności szkolnej
i reprezentacji rodziców.
Uczniowie z klas IV-V w montażu słowno-muzycznym przypomnieli
podstawowe założenia historycznej
Konstytucji, najważniejszego aktu
prawnego uchwalonego przez Sejm
Wielki. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie.
Jak podkreśliła dyrektor szkoły,
powinniśmy być dumni, że jako naród już ponad 200 lat temu stworzyliśmy własną konstytucję, która

obchody święta flagi i rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja w janowie

do dziś w świadomości Polaków
upamiętniła się jako symbol dążeń
do odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.
Miłą atmosferę do świętowania
wprowadziły wspólnie śpiewane
pieśni patriotyczne oraz wyróżniające się, odświętne stroje uczniów z

symbolicznymi kotylionami i falującymi flagami.
Kultywowanie obchodów świąt
narodowych i pamięć o pięknych
kartach naszej historii jest ważnym
elementem wychowywania patriotycznego w naszej szkole.

podsumowanie konkursów

podsumowanie konkursów o marszałku Józefie Piłsudskim było jednym z elementów obchodów święta patrona szkoły w czerwonem
gazeta gminna

W GBP w Czerwonem odbył się
Konkurs Wiedzy „Rok 2017 rokiem
Marszałka Józefa Piłsudskiego” oraz
rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Marszałek Józef Piłsudski:
człowiek, który dał nam wolność”
ogłoszonych w ramach projektu „Literackie i historyczne wspomnienie
Józefa Piłsudskiego w 150 rocznice
urodzin Marszałka”.
W konkursie wiedzy uczestniczyło
14 uczniów, a na konkurs plastyczny
wpłynęlo 50 prac. Lista laureatów,
którzy nagrody odebrali w trakcie
Święta Patrona Szkoły w Czerwonem jest na stronie internetowej
gbp.gminakolno.pl
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szkoły

święto szkoły w wykowie
D. Rybak ; A. Grzymała
SP w Wykowie

Dnia 8 maja w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie obchodziliśmy Święto Szkoły.
Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 8.00 w obecności całej społeczność szkolnej uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły została
wciągnięta na maszt szkolny flaga
państwowa i odśpiewany Mazurek
Dąbrowskiego.
Główne uroczystości Święta
Szkoły rozpoczęły się punktualnie
o godzinie 11.00 wprowadzeniem
Sztandaru szkoły i odśpiewaniem
Hymnu Państwowego.
Pierwszym punktem akademii
było odczytanie przez ucznia klasy szóstej Szymona Gnatowskiego
krótkiego referatu o historii naszej
szkoły.
Młodsi i starsi uczniowie mogli
się dowiedzieć, że po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku
zajęcia odbywały się w specjalnie
przystosowanym namiocie, a dopiero 2 września 1958 roku uczniowie
rozpoczęli rok szkolny w pięknym

święto szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie

murowanym budynku.
Następnie Pan dyrektor Grzegorz
Jakubowski przypomniał wszystkim uczniom, że dziewięć lat temu
5 września 2008 roku nasza szkoła
otrzymała sztandar imieniem Orła
Białego. Symbol, który ma charakter ponadczasowy i dotyczy każdego
Polaka, podkreśla naszą tożsamość
narodową. Omówił symbolikę i motto znajdujące się na sztandarze.
Ostatnim i najważniejszym punktem naszego święta była inscenizacja słowno-muzyczna „Jestem
Polką i Polakiem”. Młodzi aktorzy

w bardzo ciekawy sposób przybliżyli wszystkim naszego Patrona.
Pokazali jak ważną rolę odegrał
Orzeł Biały w kształtowaniu burzliwej państwowości na przestrzeni
wieków do czasów nam współczesnych. Przedstawienie zakończyło
się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Szkoły „Nadziei”.
Po zakończeniu programu zabrał
głos Pan dyrektor Grzegorz Jakubowski. Podziękował uczniom biorącym udział w przedstawieniu i
nauczycielom odpowiedzialnym za
przygotowanie uroczystości.

warsztaty teatralne
Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu zawsze niecierpliwie czeka na zajęcia teatralne prowadzone przez instruktora
z Centrum Kultury Gminy Kolno.
Zajęcia rozwijające i sprawność ruchową, emisję głosu i kreatywność
sprawiają dzieciom dużo radości.
Grupa w Zaskrodziu to nie jedyna
grupa teatralna z którą pracuje instruktor Kazimierz Koter. Podobne
sptkania odbywają się w szkołach
w Janowie, Zabielu, czy Wykowie.

zajęcia w ramach warsztatów teatralnych w szkole w zaskrodziu
gazeta gminna

kultura

wykład historyczny o marszałku
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem włączyła się w obchody Roku Piłsudskiego, realizując
projekt ministerialny „Literackie
i historyczne wspomnienie Józefa
Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka”.
W związku z tym do biblioteki
zaprosiliśmy dr Waldemara Brendę Naczelnika Delegatury IPN w
Olsztynie, który w autorskim wykładzie przybliżył postać „architekta niepodległej Polski”. Barwna
opowieść o charyzmatycznym przywódcy wzbudziła żywe zainteresowanie, licznie zgromadzonych w
sali konferencyjnej GBP słuchaczy.
Prelekcji towarzyszyła wystawa
sprowadzona z Muzeum Wojska w
Białymstoku, pn. „Józef Piłsudski
– od zesłańca do marszałka”, która
dokumentuje kolejne etapy życia i
działalności Pierwszego Marszałka

biblioteka w czerwonem włączyła się w obchody roku józefa piłsudskiego

Polski. Chociaż dzieło życia Józefa Piłsudskiego ciężko zamknąć w
jednej wystawie to ekspozycja ta
rzetelnie oraz wyczerpująco pogłębia naszą wiedzę historyczną o tym
wielkim człowieku.
Kolejnym wydarzeniem związanym z projektem były warsztaty historyczne adresowane do uczestników konkursu wiedzy o Piłsudskim.
Wykład poprowadził Jacek Bagiński – nauczyciel historii. Prelegent
bardzo przejrzyście i zrozumiale

przedstawił życie Piłsudskiego od
narodzin aż do śmierci. Szczególne
zainteresowanie wzbudziło wśród
uczestników odsłuchanie jedynego
istniejącego nagrania głosu Piłsudskiego, pochodzącego prawdopodobnie z 1924 r. Wiedza zdobyta
na warsztatach umożliwi uczniom,
biorącym udział w konkursie historycznym w maju, ugruntować i
uporządkować wiadomości o Marszałku.

dotacje dla organizacji
wójt gminy Kolno i skarbnik gminy podpisują umowy z organizacjami

gazeta gminna

Pięć umów na realizację zadań
publicznych gminy Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej podpisał z przedstawicielami trzeciego sektora Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Dotacje na realizację tegorocznych zadań o łącznej wartości 19
tys. zł otrzymali: Towarzystwo Jan
z Kolna, OSP Zabiele, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie, GZ
LZS i UKS Sprint z Zabiela.
W trakcie spotkania z członkami
stowarzyszeń i klubów sportowych
Wójt Gminy Kolno podziękował za
zaangażowanie w działania na rzecz
mieszkańców naszej gminy.
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CYKL KONCERTÓW NAD PISĄ

MUZYKA NA FALI
Kozioł, 08 czerwca 2017 r., godz. 19:00
plac przy CKGK
Wystąpią muzycy Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
PASSION SEPTET ENSEMBLE

to zespół, którego skład tworzą muzycy Filharmonii Kameralnej
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, których połączyła miłość do muzyki
kameralnej. Repertuar zespołu obejmuje wszystkie epoki muzyczne: od
baroku i klasycyzmu, poprzez romantyzm aż do muzyki rozrywkowej i jazzu.
Fantastyczne brzmienie, wirtuozostwo wykonawcze oraz oryginalne
aranżacje kontrabasisty Bogdana Szczepańskiego to niezaprzeczalne atuty zespołu.

