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Gmina Kolno będzie współpracowała z Wyższą Szkołą Agrobiznesu
w Łomży w zakresie utworzenia koła Uniwersytetu Złotego Wieku dla
naszych seniorów. Umowę o współpracy partnerskiej podpisali 3 października, tuż po zakończeniu inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu
Złotego Wieku 2017/2018 przy Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,
wójt Józef Bogdan Wiśniewski i prof. nadzw. dr hab. Roman Engler, rektor
WSA w Łomży

gmina kolno pamięta

wydarzenia

W niedzielę 1 października w Janowie obchodziliśmy 78. rocznicę
rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. W uroczystości udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, mieszkańcy Janowa i okolic.
Gościem szczególnym była pani Halina Harmułowicz z rodziną - córka
ppłk. Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”. Przy pomniku w Janowie odbyła
się msza św. polowa, pod pomnikiem delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze, a na zakończenie obserwować można było zawody kawaleryjskie.

wydarzenia

90 - lecie osp kumelsk

Jednostka OSP Kumelsk obchodziła jubileusz 90 - lecia funkcjoniwania. Z tej okazji odbyła się
uroczystość poprzedzona mszą św. odprawioną w kaplicy w Kumelsku. OSP
Kumelsk to jedna z 12 jednostek OSP funkcjonujących w naszej gminie. Od
kilku lat prężnie się rozwija. W tym roku „powiększyła się” o Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą. Druhny i druhowie dla gości zaproszonych na jubileusz przygotowali kilka niespodzianek m.in.: film ze wspomnieniami historii
OSP Kumelsk i fotoksiążkę zawierającą zdjęcia z ważnych wydarzeń.
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Zespół Zabielanki wyśpiewał wyróżnienie w trakcie X Festiwalu
Pieśni Maryjnej w Wąsewie 21 października br.
gazeta gminna

wydarzenia

i forum gospodarcze
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Gmina Kolno, z racji tego, że jest
członkiem stowarzyszenia Łomżyńskie Forum Samorządowe, uczestniczyła w projekcie pt. „Subregion
Łomżyński najbardziej innowacyjny w woj. podlaskim i wiarygodny
partner w biznesie” dofinansowanym w ramach środków Ministra
Spraw Zagranicznych. Dwudniowa
konferencja „Forum Gospodarcze
Subregionu Łomżyńskiego” z udziałem gości z zagranicy, folder promujący subregion, wizyty studyjne
u przedsiębiorców - to tylko kilka
elementów tego projektu.
Do udziału w Forum Gmina Kolno
zaprosiła partnerów z zagranicy z
miast Mosty i Iwanowo na Białorusi i miasta Troki na Litwie oraz
naszych przedsiębiorców.
Udział w tym przedsięwzięciu

zmobilizował nas członków Łomżyńskiego Forum Samorządowego do
spojrzenia na to co nas może połączyć, ale też na to co każdego z nas
wyróżnia w obszarze gospodarki.
Stowarzyszenie zrzeszające 18 samorządów z regionu to spory potencjał. Pod względem gospodarczym
trudno jest nam konkurować z tak
dużym ośrodkiem jak miasto Łomża,
czy bogatymi gminami jak Wysokie
Mazowieckie, ale my, największa
gmina w powiecie kolneńskim, też
mamy coś do zaproponowania.
Jednym z elementów projektu były
wizyty studyjne w zaledwie kilku
wybranych przedsiębiorstwach z
powiatów łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego i wysokomazowieckiego. Jednym z nich była firma
z Zabiela - AimControllers specjalizująca się w ulepszaniu kontrolerów/padów do komputerów, konsol
Xbox oraz PlayStation. Okazuje

się, że to właśnie firma z Zabiela jest jedną z zaledwie kilku firm
na świecie, która zajmuje się tego
typu produkcją. Klientom z Europy,
ale też Stanów Zjednoczonych czy
Chin oferuje nowoczesne produkty
związane z dynamicznie rozwijającą
się branżą e-sportu. Młodzi przedsiębiorcy z entuzjazmem opowiadali
o swoim biznesie kilkudziesięcioosobowej delegacji przedstawicieli
różnych państw, samorządów i instytucji. Dziękuję im za otwartość,
współpracę i wysiłek włożony w
przygotowanie się do przyjęcia tak
niecodziennych gości oraz za przygotowanie stoiska wystawienniczego w trakcie Forum. Dziękuję również panu Sylwestrowi Nicewiczowi
właścicielowi Zakładu Stolarskiego
z Kozła za zaprezentowanie firmy
w trakcie Forum. To była doskonała promocja przedsiębiorstw, ale też
Gminy Kolno.

żwirowanie dróg gminnych

droga w zaskrodziu wyżwirowana w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok
gazeta gminna

Rozpoczęło się żwirowanie dróg
gminnych w Kolimagach i Zaskrodziu, ale pogoda nie ułatwia zakończenia inwestycji drogowych
zaplanowanych w ramach funduszu
sołeckiego na 2017 r. Z tego samego powodu, nieco później niż palanowano rozpoczeły się prace przy
budowie ogrodzenia placu gminnego w Truszkach Zalesiu. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno wykorzystują
każdą chwilę bez deszczu, by dokończyć zaplanowane inwestycje.
Do wypełnienia wszystkich zadań z funduszu sołeckiego na ten
rok pozostało jeszcze tylko wyżwirowanie dróg w Borkowie, Brzózkach, Filipkach Dużych, Glinkach i
w miejscowości Górskie.
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Potencjał naszego subregionu
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Za nami pierwsze dwudniowe
Forum Gospodarcze Subregionu
Łomżyńskiego. Ważne wydarzenie
odbiło się szerokim echem, a jednym z powodów była m.in. firma
AimControllers z Zabiela produkująca ulepszone pady i kontrolery. Wizyta studyjna w siedzibie
firmy i stoisko wystawowe w trakcie konferencji w Łomży wzbudziło
zainteresowanie mediów, ale też
prelegentów i uczestników I Forum
Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego. – Udział w tym wyjątkowym projekcie to szansa na promowanie Gminy Kolno i naszych
przedsiębiorców, a jak się okazuje
nawet w tak specyficznym obszarze
jak innowacyjność mamy się czym
pochwalić – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
W dwudniowym wydarzeniu zorganizowanym przez Łomżyńskie
Forum Samorządowe i Powiat
Łomżyński w ramach projektu „ pt
„Subregion Łomżyński najbardziej
innowacyjny w woj. podlaskim i
wiarygodny partner w biznesie” dofinansowanym ze środków Ministra
Spraw Zagranicznych uczestniczyło
m.in. 60 delegatów z 9 państw. Na
zaproszenie Gminy Kolno – członka stowarzyszenia ŁFS przyjechały
reprezentacje z miast Mosty i Iwanowo na Białorusi oraz Troki na Litwie. To kontynuacja współpracy z

wizyta delegatów i gości z zagranicy w siedzibie aimcontrollers w zabielu

zagranicznymi partnerami nawiązanej m.in. przy wspólnym składaniu
wniosków do Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś Ukraina 2014 - 2020.
Temat przewodni pierwszego dnia
Forum to „Oblicza innowacyjności
subregionu Łomżyńskiego. Wizja
Rozwoju”. Po uroczystym otwarciu
i przedstawieniu założeń programu,
którego Forum było częścią, zgromadzeni w auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wysłuchali
czterech wykładów. Po konferencji
delegaci i zaproszeni goście wyjechali na wizyty studyjne m.in. do
Zabiela, gdzie w siedzibie Aim-

Uczestnikami forum byli m.in. goście z zagranicy oraz przedstawiciele parlamentu rp, ministerstwa spraw zagranicznych, władz samorządowych

Controllers właściciel - pan Maciej
Góralczyk opowiedział o początkach firmy, która jest jedną z kilku
tego typu firm na świecie i mimo, że
działa od kilku lat to już jest znana
i uznana na świecie, głównie w środowisku graczy. W Zabielu można
było zobaczyć jak przebiega proces
ulepszania i personalizowania padów. Po wizycie w Zabielu uczestnicy Forum pojechali do Domczaru
w Kolnie, a następnie do firmy Zakrem w Grajewie.
Drugi dzień Forum upłynął pod
hasłem „Małe i średnie przedsiębiorstwa Subregionu Łomżyńskiego.
Możliwości współpracy”. Głównym
punktem była debata z udziałem przedsiębiorców z Subregionu
Łomżyńskiego. W ramach targów
wymiany doświadczeń stoiska wystawowe zaprezentowały m.in. AimControllers z Zabiela i Zakład Stolarski Nicewicz z Kozła. O własnych
doświadczeniach w zdobywaniu
światowych rynków opowiedziała
pani Monika Żochowska z Drozdowa pod Łomżą – prezeska firmy
Phenicoptere – pierwszej w świecie
firmy stosującej mikrowłókna w kosmetyce – producenta rękawicy do
demakijażu Glove. Tego dnia goście
Forum zwiedzili również UniGlass
w Łomży i Prefbet Śniadowie.
gazeta gminna

wydarzenia
Dwudniowe pierwsze Forum Gospodarcze Subregionu
Łomżyńskiego było jednym z
elementów szerszego projektu w ramach którego wydany
został folder promujący Subregion Łomżyński, w tym też
Gminę Kolno oraz film promocyjny. Na stronie www.gminakolno.pl dostępne są linki do
kilku relacji z Forum w lokalnych mediach

przedstawicielki z miasta mosty na białorusi przyjechały na forum gospodarcze subregionu łomżyńskiego na zaproszenie gminy kolno

współpraca z miastem iwanowo na białorusi rozpoczęła się od wspólnego projektu w ramach programu współpracy transgranicznej, zaproszenie na forum
to kontynuacja tej współpracy

pan sylwester nicewicz na stoisku
promującym zakład stolarski
nicewicz z kozła produkujący m.in.
drzwi zewnętrzne

w firmie domczar w kolnie od prawej pan jarosław narkiewicz, szef komisji ds.
współpracy z ue z litwy obok wójta józefa wiśniewskiego, który zaprosił do
udziału w forum delegację z miejscowości troki na litwie

debata przedsiębiorców w trakcie forum gospodarczego w Łomży
gazeta gminna

pani Agnieszka muzyk, prezes
stowarzyszenia Łomżyńskie forum
samorządowe i lech szabłowski,
wicestarosta łomżyński
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gmina kolno ma już
lokalny program rewitalizacji
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie XXIX sesji Rady
Gminy Kolno, która odbyła się
27 września br. radni podjęli trzy
uchwały. Jedna z nich - uchwała w
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno
na lata 2017 – 2023 otwiera przed
władzami gminy możliwość ubiegania się o dofinansowanie zapisanych w nim przedsięwzięć.
– Dzięki temu programowi mamy
szansę na wyższą dotację na przykład na remont remizy w Wincencie
zamiast 85 procent możemy otrzymać 95 procent właśnie dlatego,
że mamy uchwalony program rewitalizacji – mówi Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Jak tylko ruszy
nabór będziemy składać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania
Kraina Mlekiem Płynąca wniosek
o dofinansowanie rozbudowy tej remizy.
W Programie zapisano trzy podobszary z przeznaczeniem do rewitalizacji to Wincenta, Kozioł i
Borkowo. Dla każdego obszaru wyznaczono główne przedsięwzięcia,
których realizacja ma przyczynić się

w trakcie XXIX sesji rady gminy kolno radni obradowali m.in. nad lokalnym programem rewitalizacji gminy kolno na lata 2017 - 2023

do poprawy jakości życia mieszkańców. Główne założenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023 przedstawiła na sesji pani dr Joanna Róg
– Ilnicka. Andrzej Jarzyło, kierownik referatu Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego w Urzędzie Gminy
Kolno mówił o procesie powstawania Programu, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z
UE. Na projekt pt. „Przygotowanie
Programu Rewitalizacji Gminy Kol-

no” ze środków Pomocy Technicznej
na lata 2014 – 2020 Gmina Kolno
pozyskała dotację w kwocie 54 090
zł.
Na ostatniej sesji radni podjęli
również uchwałę w sprawie zmian
w budżecie Gminy Kolno na 2017 r.
oraz uchwałę o z mianie uchwały w
sprawie przekształcenia publicznej
placówki wychowania przedszkolnego prowadzonej w formie zespołu wychowania przedszkolnego w
punkt przedszkolny.

nagrody dla najlepszych

Nagrody z okazji dnia edukacji narodowej wręczone zostały 13 października br.

Pani Jadwiga Filipkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie, pani Monika Bągart, nauczycielka SP w Lachowie oraz Jacek
Bagiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odebrali z rąk wójta Józefa
Wiśniewskiego nagrody w uznaniu
osiągnięć w obszarze zarządzania
szkołą oraz nauczania. W spotkaniu uczestniczył również pan Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO
w Kolnie. Wyróżnionym serdecznie
gratulujemy!
gazeta gminna
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współpraca gminy z uczelnią
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gmina Kolno będzie współpracowała z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży w zakresie utworzenia
koła Uniwersytetu Złotego Wieku
dla naszych seniorów. Umowę o
współpracy partnerskiej podpisali 3 października wójt Józef Bogdan Wiśniewski i prof. nadzw. dr
hab. Roman Engler, rektor WSA w
Łomży tuż po zakończeniu inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Złotego Wieku 2017/2018
przy Wyższej Szkole Agrobiznesu
w Łomży.
WSA ma wieloletnie doświadczenie w organizowaniu zajęć dla
seniorów. Wczorajsza uroczystość
rozpoczyna już 19. rok akademicki Uniwersytetu Złotego Wieku w
Łomży. Obok studentów – seniorów
w inauguracji uczestniczyli rektor
Roman Engler, prorektor dr inż.
Andrzej Borusiewicz , pani Bożena
Święszkowska, pełnomocnik rektora ds. Uniwersytetu Złotego Wieku
oraz wójt Józef Bogdan Wiśniewski
i Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.
O oprawę artystyczną wydarzenia

umowę o współpracy podpisali
wójt józef Bogdan Wiśniewski i
roman engler rektor WSa w Łomży

zadbała pani Magdalena Sinoff i jej
podopieczny ze Studia Wokalnego
eMDeK, który wzruszył obecnych
pięknym wykonaniem m.in. „Powrócisz tu..” Mowę inauguracyjną
wygłosił rektor Roman Engler, natomiast wykład inauguracyjny - ks.
dr Tomasz Olszewski, dyrektor Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup w Łomży.
- Podpisane porozumienie o
współpracy z uczelnią o tak du-

żym doświadczeniu w prowadzeniu
Uniwersytetu Złotego Wieku daje
gwarancje, że naszym seniorom zaproponujemy ofertę najlepszą z możliwych, a zapotrzebowanie jest, co
potwierdza m.in. diagnoza potrzeb
kulturalnych mieszkańców naszej
gminy, przeprowadzona w ramach
projektu realizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno – mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

nowa droga kossaki - lachowo

droga gminna kossaki - lachowo w przebudowie
gazeta gminna

Trwa przebudowa drogi gminnej
Lachowo - Kossaki. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o. o.
z Łomży.
Na ważnym, trakcie z uwagi m.in.
na dowóz dzieci do szkół, asfalt położony został na kilometrowym odcinku.
To kolejna już w tym roku drogowa inwestycja zrealizowana przez
Gminę Kolno.
Drogi gminne w Czerwonem i
Janowie zbudowane zostały dzięki
dofinansowaniu z UE pozyskanemu
przez Gminę Kolno.
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fundusz sołecki na 2018 rok
już zaplanowany
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wrzesień to w naszej gminie czas
spotkań związanych z funduszem
sołeckim. W każdym z 45 sołectw
mieszkańcy wspólnie decydują jakie inwestycje zostaną zrealizowane w jego ramach w 2018 roku.
Mimo, że schemat zebrań jest
wszędzie taki sam, to jednak ich
przebieg jest bardzo zróżnicowany. Atmosfera spotkania zależna
jest od liczby uczestników, kwoty
jaką do rozdysponowania ma dane
sołectwo, czy od istoty spraw bieżących. Bywają takie zebrania, że
kilka osób od razu decyduje na co
przeznaczyć pieniądze, a bywa i
tak, że kilkadziesiąt mieszkańców
przez dłuższy czas spiera się o to,
co dla danej społeczności jest najpilniejszą potrzebą. Najważniejsze,
że zakończeniem każdego z nich
jest wniosek zawierający informację
o inwestycjach do zrealizowania w
ramach funduszu sołeckiego w przyszłym roku przyjęty przez większość
obecnych.
- Mieszkańcy wnioskują o wiele

mieszkańcy zabiela w trakcie spotkania w sprawie zadań w ramach funduszu
sołeckiego na przyszły rok

różnych spraw, głównie o żwirowanie dróg, utwardzanie poboczy, ale
zwracają też uwagę na inne kwestie na przykład w Glinkach, gdzie
sołtys zaproponował, by z budynku
po gimnazjum wyodrębnić i przystosować pomieszczenie do użytku
głównie z myślą o dzieciach i młodzieży – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Ważne, że w poszczególnych
sołectwach ludzie wspólnie podej-

mują decyzje, które w efekcie zmieniają ich miejscowości, a co za tym
idzie całą naszą gminę na lepsze.
Inwestycje zaplanowane w ramach
przyszłorocznego funduszu sołeckiego znajdą swoje odzwierciedlenie
w budżecie Gminy Kolno na 2018
rok. Po zakończeniu prac nad jego
konstruowaniem projekt uchwały
budżetowej zostanie przedstawiony
Radzie Gminy Kolno.

nagroda dla biblioteki

biblioteka w czerwonem odebrała nagrodę za projekt związany ze 150 rocznicą
urodzin marszałka j. Piłsudskiego zrealizowany w partnerstwie ze stowarzyszeniem na rzecz rozwoju gminy kolno integracja i stowarzyszeniem kafcuki

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem otrzymała I miejsce w
wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Książnicę Podlaską w
Białymstoku, pn. „Ślady sławnych
Polaków - jubilaci 2017 roku w bibliotekach”. Należało zgłosić ciekawe inicjatywy podejmowane przez
biblioteki województwa podlaskiego akcentujące jubilatów 2017 roku,
z uwzględnieniem działań zarówno
dla dzieci i młodzieży, jak i osób
dorosłych.
Szczegółowa relacja z uroczystości wręczenia nagród na www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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Dotacja dla Centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno
znalazło się w wąskim gronie beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2017. Edycja jesienna.
Narodowe Centrum Kultury rozpatrzyło 482 wnioski, z czego dofinansowanie przyznano tylko 28
podmiotom na łączna kwotę 1 mln
zł. Centrum Kultury Gminy Kolno otrzyma 31 tys. zł na realizację zadania pt. „Muzyczne Barwy
Podlasia”.
- W ramach projektu chcemy pokazać bogactwo kulturowe województwa podlaskiego w oparciu o
twórczość muzyczną ludzi z różnych
regionów Podlaskiego od muzyki
cerkiewnej, folkowej po muzykę rozrywkową w powiązaniu z twórczością Polaków za naszą wschodnią
granicą – mówi Marcin Sekściński,
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno. – W planach mamy nie tylko
przygotowanie dwudniowego festiwalu Muzyczne Barwy Podlasia,
ale też cykl audycji radiowych poruszających temat wielokulturowości Podlasia.
To kolejna dotacja z NCK po-

w trakcie dyskusyjnego forum kultury w wojewodzinie marcin sekściński dyrektor ckgk mówił o aktywnym wykorzystaniu świetlic
źródło fot. www.gminagrajewo.pl

zyskana przez CKGK w tym roku.
Centrum jest w trakcie realizacji
projektu pt. „Nasz mały świat zmieniamy go na lepsze” (kwota dotacji
30 tys. zł). Ponadto CKGK realizuje projekty dofinansowane z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
– Cieszy również fakt aktywności
organizacji pozarządowych z naszej
gminy, które przy współpracy z na-

szym Centrum organizują różnorakie zadania głównie finansowane z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
– mówi Marcin Sekściński.
Aktywność kulturalna gminy Kolno została doceniona przez WOAK
w Białymstoku i w trakcie Dyskusyjnego Forum Kultury 17 października w Wojewodzinie CKGK
pokazane zostało jako przykład dobrych praktyk w obszarze animacji
świetlic wiejskich.

pracownicze jubileusze

józef banach odebrał gratulacje z okazji 35 - lecia pracy od
wójta józefa wiśniewskiego i kierownika referatu gospodarki
komunalnej w ug kolno andrzeja kleczyńskiego
gazeta gminna

gratulacje z okazji 30 lat pracy pani marzenie
szczech składali: wójt józef wiśniewski, skarbnik
halina boryszewska i sekretarz adam masłowski
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gmina kolno pamięta ...
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W niedzielę 1 października w
Janowie obchodziliśmy 78. rocznicę rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów. W uroczystości
udział wzięli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, mieszkańcy Janowa i okolic. Gościem
szczególnym była pani Halina
Harmułowicz z rodziną - córka
ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”. Przy pomniku w Janowie odbyła się msza św. polowa,
pod pomnikiem delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze, a na zakończenie obserwować można było
zawody kawaleryjskie.
Pomnik w Janowie - cztery kamienie upamiętniają rozwiązanie 110
Zapasowego Pułku Ułanów i utworzenie się dwóch oddziałów partyzanckich pod wodzą mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i ppłk
Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”
oraz grupy pod wodzą rtm. Witolda
Bilińskiego, które z Janowa ruszyły w dalszy bój. Od lat w kolejną
rocznicę wydarzeń z 28 września
1939 r. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie przy wsparciu Wójta
Gminy Kolno organizuje w Janowie
patriotyczną uroczystość, którą zawsze rozpoczyna msza św. W tym
roku koncelebrowana była przez
ks. Dariusza Wiznera, proboszcza
Parafii pw. NSJ w Łosewie oraz ks.
Marcina Loba, zastępcę dyrektora
Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Tradycyjnie już mszy św. i uroczystości
towarzyszyły poczty sztandarowe.
Znaczenie wydarzeń sprzed 78
lat podkreślali w okolicznościowych
przemówieniach: Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno, Bernadeta Krynicka, poseł na Sejm RP, Lech Antoni Kołakowski, poseł na sejm RP,
Sybirak pochodzący z Janowa, Ireneusz Mieczkowski, prezes Związku
Oficerów Rezerwy im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Kolnie oraz
Stefan Krajewski, członek zarządu

pani halina harmułowicz córka ppłk j. dąbrowskiego co roku przyjeżdża na obchody do janowa i jest serdecznie witana przez władze gminy i stowarzyszenia

województwa podlaskiego.
Pan Andrzej Szymański, prezes
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie wręczył podziękowania
wszystkim tym, którzy wspierają
działalność na rzecz kultywowania tradycji oręża polskiego i dziedzictwa narodowego. Ułan Kamil
Dęby odebrał mianowanie na stopień kaprala ochotniczej kawalerii.
To pierwszy członek Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie, który ukończył 16 dniowe szkolenie
Wojsk Obrony Terytorialnej.
Kolejnym punktem programu było
składanie wieńców i zapalanie zniczy pod pomnikiem przez liczne delegacje w tym m.in. przedstawicieli
Gminy Kolno, Miasta Kolno, Powiatu Kolneńskiego, Zarządu Województwa Podlaskiego, Jednostki
Wojskowej 1248 w Bartoszycach,
13 Batalionu Lekkiej Piechoty
Wojsk Obrony Terytorialnej w Łomży, Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Łomży, Warsztatów Technicznych
w Łomży, Komendy Powiatowej
PSP w Kolnie i Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń kawaleryjskich,
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
szkół z gminy Kolno, koła gospo-

dyń w Janowie, sołtysa, radnego i
OSP w Janowie oraz panią Halinę Harmułowicz. Muzyczną oprawę
uroczystości zapewnił zespół ludowy Czerwieniacy oraz trębacz pan
Piotr Gębarski.
Na zakończenie uroczystości odbyły się zawody kawaleryjskie,
gdzie jednym z fundatorów nagród
była firma D&D Land Technika.
Najlepsi w zawodach to Przemysław Fidura ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. PBK w Kolnie,
Kamil Tararuj ze Stowarzyszenia
Miłośników Kawalerii im. 1 Pułku
Ułanów Krakowieckich 3 Szwadron
i Arkadiusz Jarosław Przestrzelski
ze Starego Gromadzyna. Najmłodszym zawodnikiem był 16 letni Arkadiusz Szymanowski ze Stowarzyszenia 9 Pułku Strzelców Konnych
Szwadron Biała Piska.
Uroczystość i zawody zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu ze Starostwa Powiatowego i
Gminy Kolno w ramach otwartych
konkursów na realizację zadań publicznych.
Wszyscy zgromadzeni na obchodach mogli posilić się wojskową
grochówką, kiełbaską z grilla oraz
daniami i słodkościami przygotowanymi przez koła gospodyń z Janowa
i Borkowa
gazeta gminna

wydarzenia
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie składa
serdeczne podziękowania:
- Pani Halinie Harmułowicz,
córce ppłk J. Dąbrowskiego;
- ks. Dariuszowi Wiznerowi;
- Józefowi Wiśniewskiemu,
Wójtowi Gminy Kolno;
- Zarządowi Powiatu Kolneńskiego ze Starostą Stanisławem Wiszowatym na czele;
- służbom mundurowym;
- parlamentarzystom;
- Jerzemu Samul, sołtysowi
wsi Janowo;
- pocztom sztandarowym;
- organizacjom pozarządowym;
- Bankowi Spółdzielczemu w
Kolnie;
- Kołom Gospodyń z Janowa
i Borkowa
- wszystkim uczestnikom
obchodów

pomnik w janowie stanął w 2011 r.

Arkadiusz szymanowski - najmłodszy uczestnik zawodów kawaleryjskich

delegacje składały kwiaty i znicze pod pomnikiem w janowie

poczty sztandarowe to nieodzowny element uroczystości patriotycznej w janowie

gazeta gminna
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90 lat funkcjonowania
jednostki osp kumelsk
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Jednostka OSP Kumelsk funkcjonuje już od 90 lat. Z tej okazji
w niedzielę 24 września br. odbyła
się jubileuszowa uroczystość.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, Zenon
Białobrzeski, wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Białymstoku, Robert Nadara, wicestarosta kolneński, mł. bryg. Tomasz Sielawa, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, mł.
bryg. Adam Trzonkowski, dowódca
Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
PSP w Kolnie, Wiesław Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie i skarbnik Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kolnie,
Waldemar Witkiewicz, zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża, Antoni Lewandowski, komendant
M-G ZOSP RP w Kolnie i Marcin
Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.
Obchody jubileuszu rozpoczęła
msza św. odprawiona w kapliczce w
Kumelsku przez ks. Krzysztofa Ma-

linowskiego, proboszcza Parafii pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie. Po
mszy uczestnicy obchodów przemaszerowali pod remizę OSP w Kumelsku, gdzie po złożeniu meldunku
Wójtowi Gminy Kolno rozpoczęto
dalsze obchody. Zebranych gości
powitał Leszek Góralczyk, prezes
OSP Kumelsk. Następnie wręczone
zostały odznaczenia:
Odznakę „Podlaski Krzyż Floriański” otrzymali:
- Henryk Leoszewski
- Stanisław Domański
- Marek Zajączkowski
- Antoni Zagroba
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Leszek
Andrzej Góralczyk
Brązowy Medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymali:
- Mariusz Janusz Klimek
- Grzegorz Żebrowski
- Adam Lewicki
- Jacek Leoszewski
- Kamil Chodnicki
Odznakę „Strażak wzorowy”
otrzymali:
- Joanna Salachowska
- Justyna Góralczyk
- Wojciech Zduńczyk

- Krzysztof Salachowski
- Krzysztof Włodkowski
- Mariusz Jagielski
- Cezary Parda
- Jakub Parda
Brązową odznakę „ Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza” otrzymali:
- Weronika Salachowska
- Klaudia Włodkowska
- Magdalena Salachowska
- Natalia Włodkowska
- Bartosz Góralczyk
- Jakub Zejer
- Kamil Kołakowski
- Łukasz Marchelski
- Bartosz Mieczkowski
- Paweł Domański
- Dominik Borzymowski
Po wręczeniu medali i odznaczeń
nadszedł czas na przemówienia, podziękowania i gratulacje od władz
gminy Kolno, powiatu kolneńskiego i Komendy Powiatowej PSP w
Kolnie. Członkowie OSP Kumelsk
również składali podziękowania za
wsparcie wręczając gościom fotoalbumy i proporce przygotowane specjalnie z okazji 90 – lecia istnienia
OSP Kumelsk. Ciekawą niespodzianką dla wszystkich był też film
o historii jednostki.

pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszowego spotkania z okazji 90. rocznicy funkcjonowania osp w kumelsku

gazeta gminna

ciekawostki

wakacje z archeologią
Ewa Łukaszewicz
uniwersytet warszawski

Dla większości z nas wakacje to
czas odpoczynku i dalekich podróży. Natomiast dla archeologów to
okres intensywnej pracy w terenie.
Na wielu stanowiskach archeologicznych w Polsce rozpoczynają
się wówczas badania naukowe,
głównie wykopaliska. Ich celem
jest zdobycie nowych źródeł, dzięki którym będziemy mogli lepiej
poznać naszą przeszłość.
Od wielu lat okolice Kolna są
obiektem zainteresowania archeologów. Głównym celem badań stał
się duży zespół osadniczy z okresu
wczesnego średniowiecza we wsi
Truszki-Zalesie w gminie Kolno.
Systematyczne prace rozpoczęte
przez prof. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego i kontynuowane przez
dr Ewę Marczak-Łukaszewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego dostarczyły wielu
interesujących znalezisk. Wynika
z nich, że badane grodzisko wraz z
przyległymi osadami to pozostałość
ważnego ośrodka osadniczego na
pograniczu mazowiecko-pruskim w
X-XI wieku.
Tegoroczne badania przeprowadzono na osadzie otwartej położonej u podnóża dawnego grodu, w
miejscu o nazwie „Siedlisko”. Dzięki wcześniejszym pracom wiemy, że
była to osada mieszkalno-gospodarcza. Odkryto na niej m.in. paleniska,
piecowiska, pracownię rogowiarską
i miejsca związane z przetwórstwem
żywności, np. wędzarnię. Niezwykle
interesującymi obiektami są występujące na tym stanowisku niewielkie skupiska kamieni, pomiędzy którymi umieszczano żuchwę
zwierzęcą (dużego przeżuwacza lub
świni), fragment glinianego naczynia i inny przedmiot, np. przęślik.
Niestety, funkcji tych obiektów nie
udało się dotąd wyjaśnić w sposób
jednoznaczny. Specyfiką badań archeologicznych jest bowiem to, że
kolejne sezony badawcze przynoszą
nie tylko rozwiązanie istniejących
problemów, ale i następne pytania.
gazeta gminna

Badania wykopaliskowe IA UW w Truszkach-Zalesiu, gm. Kolno w 2017 roku.
Fot. Adam Łukaszewicz

Może dlatego wykopaliska są tak
ciekawe.
Tegoroczne prace na „Siedlisku”
należą do najciekawszych. W niewielkim wykopie odkryto m.in. fragment ziemianki, obok której znajdowało się palenisko. Duża liczba
kości zwierzęcych wskazuje na to,
że było to miejsce, gdzie pieczono i
spożywano (?) mięso. Zaskoczeniem
były też liczne przedmioty codziennego użytku, w tym narzędzia, np.
fragment kamiennej osełki, szydło i
przekłuwacz zrobione z kości zwierzęcych czy przęśliki z gliny. Ciekawe są też dwa żelazne groty strzał.
Znaleziono również fragment okładziny grzebienia, którą wykonano z
poroża jelenia i kolejny paciorek z
masy szklanej o pięknej niebieskiej
barwie. Najliczniejszymi znaleziskami są fragmenty glinianych naczyń,
które służyły wówczas głównie do
przechowywania, przygotowywania
i podawania pożywienia. Niektóre z nich nadal zachwycają swoją
estetyką - proporcjami i pięknym,
starannie wykonanym ornamentem.
Nieoczekiwaną rewelacją sezonu w
2017 roku są właśnie trzy fragmen-

ty glinianych naczyń: kawałek talerza i dwa dna z odciskami znaków
garncarskich – znaleziska należące
do rzadkości nie tylko w skali omawianego stanowiska. Ich obecność
w materiałach archeologicznych z
Truszek-Zalesia potwierdza wysoką rangę omawianego ośrodka we
wczesnym średniowieczu.
Nasze wakacyjne podróże w czasie nie mogłyby się odbywać bez
życzliwości i pomocy mieszkańców
Truszek-Zalesia oraz miejscowych
Władz, za co bardzo dziękujemy. Po
opracowaniu wydobyte z ziemi archeologiczne skarby wrócą na północne Mazowsze i będzie można je
oglądać w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży.

Więcej informacji na temat
m.in. wykopalisk w Truszkach
- Zalesiu oraz zdjęć na stronie
internetowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego www.archeo.uw.edu.pl
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kolneńskie biegi jesieni
kazimierz koter
towarzystwo jan z kolna

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie aktywnością fizyczną i to
nie tylko wśród młodzieży. Równie aktywnie czas chcą spędzać
dzieci i dorośli. To zaś przekłada
się na wzrost uczestników w różnych masowych imprezach sportowych. Podobnie rzecz ma się i z
uczestnikami Kolneńskich Biegów
Jesieni. Tegoroczne, już 28 zawody zgromadziły pokaźną ilość 483
biegaczy.
Zawody odbyły się 24 września.
Jak zwykle, gościny udzielili nam
w swojej bazie w Koźle, harcerze z
kolneńskiego hufca ZHP.
Jak co roku każdy chętny mógł
znaleźć dla siebie kategorię i odpowiednią trasę. Najmłodszy zawodnik, Sebastian Muczyński, liczył
sobie trzynaście miesięcy.
Poza bieganiem można było wziąć
również udział w loterii fantowej
oraz skorzystać z innych atrakcji.
Wyniki
Dziewczęta do lat 6 (25)
1. Nikola Dawidczyk (Cieloszka),
2. Amelia Piekarska (Zabiele),
3. Laura Kordal (Borkowo)
Chłopcy do lat 6 (22)
1. Antoni Pomichowski,
2. Marcin Skrodzki (Kolno),
3. Wojtek Konopka (Kolno)
I-II Dziewczęta (22)
1. Julia Sielawa,
2. Olga Polkowska (Kolno),
3. Maja Kodłubajska (Kolno)
I-II Chłopcy (16)
1. Mateusz Bastek (Ptaki),
2. Maciej Bagiński (Kolno),
3. Błażej Archacki
III-IV Dziewczęta (56)
1. Klaudia Bastek (Ptaki),
2. Maja Mazgoła (Turośl),
3. Dominika Piankowska
III-IV Chłopcy (45)
1. Adrian Malinowski (Pisz),
2. Sebastian Banach ( Kolno),
3. Kuba Pomichowski
V-VI Dziewczęta (56)
1. Natalia Charubin (Ptaki),

Kolneńskie biegi jesieni w koźle odbyły się już po raz 28
fot. kolniak24.pl

2. Oliwia Resko (Stawiski),
3. Julia Jermakow (Łomża)
V-VI Chłopcy (64)
1.Piotr Kozioł (Czerwone),
2. Bartosz Piankowski (Turośl),
3. Mateusz Sekściński
Gimnazjum Dziewczęta + Klasy
VII (68)
1. Kamila Alachamowicz (Łomża),
2. Dominika Pieloch (Ptaki),
3. Kaarzyna Szablak
Gimnazjum Chłopcy + Klasa VII
(59)
1. Bartosz Cwalina (Mały Płock),
2. Mateusz Rybka (Mały Płock),
3. Bartek Olszewski
Szkoły Ponadgimnazjalne Dziewczęta (12)
1. Marta Borkowska (Łomża),
2. Aleksandra Mazgoła (Kolno),
3. Justyna Charubin (Kolno)
Szkoły Ponadgimnazjalne Chłopcy (10)
1. Karol Grala (Kolno),
2. Maciej Malinowski (Łomża),
3. Bartosz Malinowski (Łomża)
Kategoria Open Kobiety (12)
1. Dominika Duda (Dudy Nadrzeczne),
2. Karolina Walenciej (Białystok),
3. Karolina Szymańska
Kategoria Open Mężczyźni (12)

1. Adrian Kozioł,
2. Tomasz Piankowski (Turośl),
3. Marcin Kosiński
XIII Biegi Nauczycieli Kobiety
(2)
1. Magdalena Banach (Kolno),
2. Celina Kuliś
XIII Biegi Nauczycieli Mężczyźni
(2)
1. Paweł Grygo (Łomża),
2. Marek Paliwoda (Grajewo)
Organizatorami byli: Towarzystwo
Jan z Kolna, Komenda Hufca ZHP
Kolno oraz UKS Jedynka. W organizacji imprezy pomogli również
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy oraz kolneński OHP.

XXVIII Kolneńskie Biegi Jesieni to jedno z pięciu zadań
publicznych dofinansowanych
z budżetu Gminy Kolno w
ramach dotacji przyznanych
w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na 2017 r.

gazeta gminna
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pierwszy turniej wsi gminy kolno
odbył się w lachowie
kazimierz koter
ckgk świetlica w lachowie

Wydarzeniem ostatnich dni był
Turniej Wsi Gminy Kolno. Były
to o tyle ważne zawody, że w naszej gminie odbyły się one po raz
pierwszy. I to właśnie nasza miejscowość postanowiła zorganizować
tą imprezę. A właściwie nie miejscowość tylko nasze kobiety!
Głównymi inicjatorkami Turnieju
były członkinie zespołu Magnum
Noli, to one napisały wniosek do
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle i pozyskały na organizację
niezbędne środki. To one zgromadziły wokół przedsięwzięcia grupę
pasjonatów, którzy wspólnymi siłami zorganizowali zawody.
I tak 8 października spotkały
się cztery zespoły w sali gimnastycznej w Lachowie. A dlatego w
sali, gdyż warunki atmosferyczne
niestety uniemożliwiły rozegranie
Turnieju na boisku. Do rywalizacji
stanęły zespoły z Bialik, Borkowa,
Kumelska i oczywiście z Lachowa.
Niestety piąty, zgłoszony zespół
musiał skreczować ze względu na
niedyspozycję zawodników.
W Jury zasiedli: Krystyna Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie, Józef
Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy
Kolno, Marcin Sekściński, dyrektor
CKGK oraz radni Gminy Kolno –
Kazimierz Kowalewski i Wojciech
Zduńczyk
Rozegrano w sumie 10 konkurencji – jedenasta, przeciąganie liny,
została odwołana ze względu na
brak warunków.
Rywalizacja rozpoczęła się od
prezentacji plakatu, baneru reklamującego miejscowość. Następnie

gazeta gminna

pierwszy turniej wsi gminy kolno w lachowie wygrała drużyna z kumelska

odbył się konkurs kulinarny i po
tym przystąpiono do konkurencji
sprawnościowych. Przeprowadzono wyścig z „ciukami”, rzut podkową (ze względu na parkiet rzucano
kółkiem), wyścig taczek, „kulanie”
opony (wyniki niestety trzeba było
anulować, gdyż śliska podłoga spowodowała problemy z poślizgiem),
bicie „jaj”, obieranie ziemniaków i
latające jaja. Na koniec odbyła się
Wiejska Rewia Mody, również podlegająca ocenie jury.
Oczywiście jak w każdych zawodach i tutaj emocje momentami sięgały zenitu, walka z zaciśniętymi
zębami dorównywała temperaturą
igrzyskom, ale też często widać było
gesty sympatii i walki fair play.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji okazało się, że w klasyfikacji
generalnej zwyciężył Kumelsk, miej-

sce drugie ex aequo zajęły Borkowo
i Lachowo zaś na trzecim miejscu
uplasowały się Bialiki.
Mamy nadzieję, że pierwsze koty
za płoty i pomimo pewnych niedociągnięć zawody spełniły swoje
zadanie i poza rywalizacją przyczyniły się do lepszego poznania się.
Następną edycję Turnieju planujemy już na początek lipca i wierzymy, że weźmie w niej udział większa ilość reprezentacji, szczególnie,
że nagrody są warte wysiłku.
Więcej zdjęć z pierwszego
Turnieju Wsi Gminy Kolno
na nowej stronie internetowej
miejscowości Lachowo pod
adresem: www.lachowo.com.pl

15

16

kultura

spojrzeć reporterskim okiem
Kazimierz Koter
ckgk w koźle

Po ponad dwumiesięcznych
„zmaganiach” z niełatwą sztuką
filmową i reporterską zakończył
się projekt „Historia bliska w czasie i przestrzeni” Projekt finansowany ze środków Podlaskiego Pomostu Kultury był realizowany w
Lachowie przez Kazimierza Kotra
przy współpracy z Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
Dzieci i młodzież uczestniczyła w dwóch rodzajach warsztatów.
Najpierw, pod czujnym okiem Aleksandry Szyc – redaktorki Gazety
Gminnej - uczyli się trudnej sztuki
reporterskiej.
Druga część to były zajęcia z
filmowcem i montażystą, Kamilem
Brzostowskim. Podczas nich dzieci mogły poznać tajniki filmowania
i opracowywania zgromadzonego
materiału.

filmowanie i opracowywanie nagranego materiału spodobało się dzieciom

W sumie w projekcie wzięło udział
10 dzieci. Przygotowały one wspólnie trzy filmiki opowiadające o historii swoich rodzin i znajomych. O
rzeczach niby prostych, a jednak
ważnych dla każdego z nas.
Podsumowanie projektu odbędzie
się 22 października. Efekty pracy
już wkrótce będzie można obejrzeć

na nowopowstałej stronie Lachowa:
http://lachowo.com.pl.

a jednak czytają!
Powszechnym stało się twierdzenie, że dzieci i młodzież nie czytają
książek. Postanowiłyśmy sprawdzić
to. 29 września w Dniu Głośnego
Czytania uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Borkowie na podstawie czytanych

fragmentów odgadywali tytuły książek. Najpierw tytuły baśni Hansa
Christiana Andersena i wierszy dla
dzieci bezbłędnie odgadywała grupa najmłodszych uczniów szkoły. W
starszych klasach czytano mniej lub
bardziej znane lektury szkolne. Na

dzień głośnego czytania w szkole podstawowej w borkowie

podstawie krótkich, często zupełnie
wyrwanych z kontekstu fragmentów
utworów, młodzież rewelacyjnie odgadywała tytuły książek. Powiem
krótko. Nie czytałyśmy zbyt długo,
bo uczniowie okazali się nie do pokonania grupą.
Już po raz kolejny biblioteka publiczna i biblioteka szkolna włączyły się w ogólnopolską akcję Dnia
Głośnego Czytania. W roli lektorów
w tym roku wystąpiły panie z KGW
w Borkowie: Anna Cudnik i Małgorzata Skrodzka oraz nauczyciele
z SP w Borkowie: Wiesława Bazydło, Bożena Fabiszewska, Teresa
Murawska i Beata Szewczyk.
Było literacko i bardzo gościnnie.
Wprawdzie obdarowałyśmy wszystkich cukierkami, ale ku naszemu
zaskoczeniu uczniowie poczęstowali nas zestawem przygotowanych
przez siebie sałatek. Dziękujemy!
Barbara Sielawa
gazeta gminna

szkoły

dzień głośnego czytania
aneta roman
sp w janowie

„Bardzo wiele książek należy
przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.”
(Mikołaj Gogol)
29 września społeczność Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie wzięła
udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który
został ustanowiony w 2001 roku
z inicjatywy Polskiej Izby Książki.
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna - p. Anety Roman
zorganizował dwa spotkania: dzieciom klas I – III oraz uczniom klas
IV – VII w celu propagowania czytelnictwa oraz ukazywania roli czytania, włączając się tym samym w
kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”.
Obu grupom zaprezentowano postać Janiny Porazińskiej, gdyż data
29 września odnosi się do urodzin
tej mistrzyni literatury dziecięcej.
Ubiegłoroczni laureaci konkursu „Mistrz Pięknego Czytania” –
Sylwia Korzep i Marcin Panasiuk
- zaprezentowali wiersze poetki, a
polonistka przybliżyła jej biografię i twórczość. Następnie młodzież
II etapu edukacyjnego czytała
młodszym przygotowane wcześniej
utwory liryczne dotyczące zasad

ogólnopolski dzień głośnego czytania w szkole podstawowej w janowie

właściwego zachowania wraz z
moralizatorskimi komentarzami z
książki „Dobre wychowanie” Beaty Jacewicz. Zapoznano ich także
z jednym z opowiadań z publikacji
Grzegorza Kasdepke „Bon czy ton.
Savoir vivre dla dzieci”. Uczniowie
starsi poznali opowiadanie Barbary
Kosmowskiej „Szacun i gorzka czekolada” ze zbioru zatytułowanego
„Gorzka czekolada i inne opowiadania” - autorstwa współczesnych
polskich prozaików, laureatów Konkursu Literackiego imienia Astrid
Lindgren. Książka została wydana
pod patronatem fundacji „ABCXXI
Cała Polska czyta dzieciom” po
to, by pomagać w podejmowaniu
słusznych decyzji oraz dlatego, by
w życiu kierować się wartości, które
nadają sens, poprawiają relacje in-

terpersonalne.
Wszystkich zebranych zachęcano
do codziennego czytania, nie tylko lektur, podręczników, ale także
dodatkowych utworów. Uświadamiano i przypomniano, iż czytanie
stanowi najważniejszą umiejętność,
jest przede wszystkim narzędziem
zdobywania informacji o otaczającym świecie, a także najlepszym
źródłem wiedzy; warunkuje funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa. Dzięki niej ludzie mogą
szybko i sprawnie komunikować
się między sobą, wymieniać informacje, dzielić się doświadczeniem,
spostrzeżeniami oraz przekazywać
uczucia. Warto też pamiętać o tym,
że książki pomagają budować naszą
osobowość, nasz wewnętrzny świat,
niezależnie od tego ile mamy lat.

dożynki parafialne w Łosewie
- Z serca dziękuję przede wszystkim gospodarzom Janowa, którzy
przygotowali bardzo bogaty w symbolikę wieniec dożynkowy a także
zorganizowali i ofiarowali gorący
poczęstunek po Mszy św. dożynkowej. Dziękuję wszystkim gospodyniom, które na tą okazję napiekły
mnóstwo pysznych ciast. Dziękuję
także serdecznie gospodarzom pozostałych wiosek Parafii za piękny udział w Dożynkach i koszyki
dziękczynne. Jesteśmy wdzięczni
gazeta gminna

też naszej Gminie za użyczenie
nam dużego namiotu, pod którym,
pomimo deszczu, większa część
uczestników mogła spokojnie spożyć posiłek i obserwować niezwykle emocjonujący mecz ministranci
vs tatusiowie, zakończony tym razem remisem 10:10 ze wskazaniem
na ministrantów - powiedział ks.
Dariusz Wizner, proboszcz Parafii
pw. NSJ w Łosewie po dożynkach
3.09.2017r. Mszę św. sprawowali
ks. proboszcz oraz ks. Marcin Loba,

zastępca dyrektora Caritas Diecezji
Łomżyńskiej.
Ewa Aniela Jerzyło

więcej zdjęć z dożynek i meczu na
stronie www.parafialosewo.pl
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Spotkanie z ilustratorką książek
tekst i zdjęcia
GBP w Czerwonem

19 września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem, gościliśmy ilustratorkę książek dziecięcych Iwonę Całą. Pani Iwona
z wykształcenia jest architektem.
Od 2003 roku zajmuje się ilustrowaniem książek dziecięcych wielu
autorów Wydawnictwa Literatura,
m.in.: Wandy Chotomskiej, Grzegorza Kasdepke, Barbary Gawryluk, Marcina Brykczyńskiego. Ilustratorka współpracuje ze znanym
czasopismem dla dzieci „Świerszczykiem” oraz prowadzi warsztaty
plastyczne dla dzieci.
Spotkanie w GBP w Czerwonem
miało charakter warsztatowy, w
których uczestniczyły dzieci z klas
III i IV ze SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. W
pierwszej części spotkania Iwona
Cała wprowadziła uczniów w świat
ilustracji książkowych. Opowiadała uczniom jak powstaje książka,
ile osób i kto jest zaangażowany
w proces jej tworzenia. Zaprezen-

uczestnicy warsztatów ilustratorskich ze swoimi pracami

towała narzędzia ilustratora, a następnie pokazała autorskie ilustracje wykonane różnymi technikami
plastycznymi. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty plastyczne,
podczas których dzieci wcieliły się
w rolę ilustratorów. Ich zadaniem
było wykonanie ilustracji abstrakcyjnej, według wskazówek udzielanych przez prowadzącą. W efekcie
powstało wiele ciekawych i koloro-

wych prac, które można podziwiać
na wystawie w naszej bibliotece.
Na zakończenie spotkania dzieci
miały możliwość zakupu książek z
ilustracjami Iwony Całej oraz otrzymać dedykację z autografem. Zorganizowanie spotkania z niecodziennym gościem było możliwe dzięki
Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, a sfinansowano je ze środków
Instytutu Książki w Krakowie.

festyn rodzinny w bialikach

przeciąganie liny to jedna z konkurencji rozegranych na pikniku przy wyremontowanym budynku w bialikach

Społeczność Bialik zorganizowała
pierwszy festyn rodzinny w tej miejscowości. Główne działania skierowano do dzieci i młodzieży. Był mini
turniej piłki nożnej, gdzie wystąpiły
również drużyny z sąsiednich miejscowości, wyścigi w workach i przeciąganie liny. Dla najlepszych nie
zabrakło nagród i dyplomów ufundowanych przez sponsorów. Wszyscy chętni mogli również spróbować
sił swoich w łucznictwie i pomalować twarz w dowolne wzory.
W trakcie festynu skosztować
można było wielu smacznych potraw, zarówno gorących jak i na
zimno, przygotowanych przez panie
z Bialik i Dwór Rogińskich. Na koniec, nie zabrakło też dobrej muzyki
i zabawy.
K. Koter
gazeta gminna

sport

pierwsza w regionie
rowerowa gra terenowa
barabra sielawa
gbp w czerwonem

„Śladami przeszłości i teraźniejszości” pod takim hasłem 17
września odbyła się rowerowa gra
terenowa na trasie Janowo – Niksowizna – Łosewo – Janowo. Organizatorem gry było Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja”, Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno, Koło
Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza
Straż Pożarna w Janowie.
Na trasę stawiło się 102 uczestników gry, którzy zostali podzieleni
w kilkuosobowe rodzinne bądź koleżeńskie grupy. Wśród przybyłych
znaleźli się m.in. Józef Bogdan Wiśniewski – wójt gminy Kolno, radni
i sołtysi gminy Kolno, dyrektorzy i
pracownicy jednostek gminnych, dyrektor, nauczyciele i uczniowie SP
w Janowie, przedstawiciele stowarzyszeń, OSP i KGW. Każda grupa
otrzymała identyfikator oraz teczkę,
w której była mapa, długopis, karta
i regulamin gry po czym spod Remizy OSP w Janowie wyruszył do
Niksowizny zjawiskowo wyglądający peleton prowadzony przez policję i strażaków na motorach z OSP
w Janowie.
Obiekty na trasie kryły w sobie
zadanie, pytanie lub quiz do rozwiązania. Polecenia sprawdzały nie
tylko wiedzę dotyczącą historii i
kultury lokalnej, ale też topografii
terenu. Nie zabrakło zadań sprawnościowych. Niektóre zadania były
ukryte, inne zaś otrzymać można
było od agentów (wolontariuszy)
ustawionych w poszczególnych
punktach gry. Na szlaku był m.in.
kościół w Łosewie, szkoła w Jano-
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na trasie pierwszej rowerowej gry terenowej była m.in. miejscowość łosewo

wie, cmentarze, przydrożne krzyże
i kapliczki. Tak zaplanowana trasa
gry pozwoliła na poznanie bogactwa walorów krajoznawczych i historycznych tej okolicy. Na mecie
na rowerzystów czekał przygotowany grill, bigos i słodkie przekąski.
Podczas pikniku w Remizie OSP w
Janowie można było obejrzeć niezwykłą wystawę fotografii autorstwa Sylwestra Nicewicza, a także
poznać wyniki gry. Przyjacielska
rywalizacja grup zakończyła się
wyłonieniem zwycięzców. Najwięcej
punktów zdobyła grupa pań z Borkowa: Danuta Bajno, Anna Cudnik, Iwona Gołaś, Jolanta Kordal,
Agnieszka Olszewska, Alicja Podeszwik, Barbara Patalan, Małgorzata Skrodzka i Irena Zuzga. Drugie
miejsce zajęła grupa z Janowa w
składzie: Marzena, Bartek i Hubert
Chmielewscy, Aneta i Marcin Panasiuk oraz Agnieszka i Norbert Zuzga. Trzecie miejsce również zajęła
grupa z Janowa w składzie: Amelia,

Hanna, Julia i Wiktoria Andrzejczyk
oraz Agnieszka i Justyna Góralczyk.
Specjale wyróżnienie organizatorzy
przyznali Katarzynie Piątek, która miała w drużynie trójkę dzieci:
Amelię, Karolinę i Krystiana.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi za obsługę medialną imprezy. Dziękujemy również Kolneńskiej Grupie Pierwszej
Pomocy i Komendzie Powiatowej
Policji w Kolnie za pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas
gry.
Rowerowa gra terenowa to jedno z
działań w ramach projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości – 25
lecie Gminy Kolno” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” .
Środki na jego realizację pozyskało Centrum Kultury Gminy Kolno z
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017. Na kolejne
działania zapraszamy już wkrótce.

19

zaproszenie

Gminne obchody narodowego
				 święta niepodległości

				 11 listopada 2017 r.

w Czerwonem

13.00 - msza św. w świetlicy gminnej biblioteki publicznej
14.00 - część artystyczna
14.30 - składanie wieńców pod pomnikiem

w lachowie

19.00 - koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołów z gminy kolno w
świetlicy Centrum kultury gminy kolno w lachowie

wójt gminy kolno
Serdecznie zaprasza
reklama

