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egzemplarz bezpłatny

ruszył uniwersytet
dla seniorów

w numerze

wydarzenia

absolutorium dla wójta
gminy kolno za 2017 rok

str. 5

29 czerwca Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za
udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Na tej samej sesji radni, zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
podjęli uchwałę skutkującą obniżeniem wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno. Ponieważ jednak z pracy wójta są bardzo zadowoleni to wprowadzili
do niej paragraf o wyróżnieniu z wpisem do akt.

wydarzenia

uniwersytet trzeciego
wieku w naszej gminie

str. 6

Z udziałem Wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina odbyła się 4 czerwca w Zabielu uroczysta inauguracja projektu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na
Podlasiu- II edycja”. Indeksy otrzymali uczestnicy najmłodszego w województwie podlaskim UTW w Gminie Kolno. W uroczystości udział wzięli
przedstawiciele władz, duchowieństwa, uczelni wyższych, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz UTW z województwa podlaskiego.

wydarzenia

100 - lecie parafii
w Łosewie

str.

8

Wspólna modlitwa, poświęcenie
nowego ołtarza wykonanego przez
pana Marka Baczewskiego z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa,
rodzinny festyn - tak w niedzielę 10 czerwca świętowaliśmy jubileusz 100
- lecia Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Uroczystościom przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Wspólnie z
parafianami w tym wyjątkowym dniu uczestniczyli również przedstawiciele
władz samorządowych, służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń.
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setne urodziny 15 maja obchodziła pani stefania kordal z borkowa. Z tej
okazji z życzeniami i kwiatami odwiedzili panią stefanię m.in. józef bogdan
wiśniewski, wójt gminy kolno, wojciech sekściński, prezes krus, wojciech
jermacz, przewodniczący rady gminy kolno, radny marek baczewski i sołtys
borkowa sławomir cudnik.
gazeta gminna

wydarzenia

udanych wakacji
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice
Rok szkolny, który właśnie się
kończy zapisze się w naszej historii
jako wyjątkowy, przypadł bowiem
na czas obchodów jubileuszu 25 –
lecia funkcjonowania Gminy Kolno
jako odrębnej jednostki samorządu
terytorialnego oraz na czas obchodów „Roku dla Niepodległej” z
uwagi na 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Te
dwa historyczne wydarzenia pokazują jak wielką moc mają marzenia i
działania ludzi, którzy pragną wolności i autonomii. Niepodległość
Ojczyzny nasi przodkowie musieli
wywalczyć, inicjatorzy powstania
Gminy Kolno krwi nie przelewali,
ale to ich aktywność i wola mieszkańców sprawiła, że mamy dziś
naszą małą ojczyznę. Dzieje Gminy Kolno nierozerwalnie związane

są z wielką historią Polski o czym
przekonać mogli się uczestnicy konkursu historycznego „Gmina Kolno
– historia pogranicza”. Gratuluję
tym uczniom, którzy podjęli wyzwanie poznania historii naszej gminy,
zawsze warto wiedzieć więcej an temat miejsca, z którego się pochodzi.
Dyrekcji i Nauczycielom dziękuję
za wszystkie inicjatywy podejmowane w mijającym roku szkolnym w
związku z tymi dwiema rocznicami.

Szanowni Państwo
Na progu wakacji dziękując Wam
wszystkim za czas wytężonej pracy
w trakcie tego wyjątkowego roku
szkolnego pragnę życzyć po prostu udanych wakacji. Niech odebrane dziś świadectwa i nagrody
przypominają Wam, że edukacja to
wspólna droga uczniów, nauczycieli
i rodziców, a umieszczone tam oce-

ny i opinie to znaki świadczące o
tym jak układa się ta współpraca.
Z końcem roku zamykamy pewien
etap, ale w przyszłym roku szkolnym każdy z Was zarówno dzieci,
jak i nauczycieli czy rodziców może
być jeszcze lepszym ogniwem procesu nauczania i wychowania, dać
z siebie więcej. Zapewniam Was, że
Gmina Kolno, tak jak dotychczas,
nie ustanie w wysiłkach, by stwarzać Wam jak najlepsze warunki do
nauki, pracy, wyrównywania szans,
czy rozwijania talentów. Ale od dziś
cieszmy się wakacjami. Niech każdy
z Was zagospodaruje ten wolny czas
według własnych potrzeb i zainteresowań, ale zawsze pamiętajcie o
bezpieczeństwie. Chcę, żebyśmy we
wrześniu spotkali się w podobnym
składzie, byśmy zregenerowani i z
zapasem sił mogli wspólnie tworzyć
nowy rozdział historii szkoły, naszej
gminy, Polski.

dotacja na wóz dla osp zabiele

w spotkaniu w białymstoku uczestniczył m.in. wójt józef wiśniewski, andrzej
sekściński, prezes osp zabiele i komendant antoni lewandowski
fot. arch komenda wojewódzka psp w białymstoku
gazeta gminna

Decyzje o przyznaniu dotacji m.in.
na wóz dla OSP Zabiele ogłosił 18
czerwca w Białymstoku wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński.
– To zwieńczenie naszych starań
i spełnienie marzeń druhów z OSP
Zabiele – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Jesteśmy bardzo wdzięczni, że
nasze potrzeby zostały uwzględnione i razem z 11 innymi samorządami
i jednostkami OSP z województwa
możemy cieszyć się z przyznanych
nam środków.
Zakup wozu będzie możliwy dzięki połączeniu środków z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW,
z budżetu Gminy Kolno oraz dotacji budżetowej na Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy i środków
MSWiA.
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wydarzenia

umowa na pszok w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

To spółka „Kolbud” z Kolna wybuduje Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone. 15 maja Józef Bogdan Wiśniewski podpisał
umowę na realizację tego zadania.
W liczącym 15 stron dokumencie
szczegółowo określone zostały
warunki i zasady obowiązujące
strony umowy w tym również termin wykonania zadania ustalony
na dzień do 26 października 2018
roku. Inwestycja zrealizowana zostanie przy wsparciu środków z
UE.
– Jestem bardzo zadowolony, że w
sytuacji, kiedy samorządy narzekają
na trudności z wyłonieniem wykonawców, bo albo nie ma chętnych,
albo proponowane koszty wykonania usług są bardzo wysokie nam,
podobnie jak przy innych tegorocznych inwestycjach i tym razem udało się rozstrzygnąć to w stosownej
procedurze i to już za pierwszym
podejściem – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Gminny PSZOK powstanie na
terenie, na którym znajduje się bu-

wójt józef Wiśniewski podpisał umowę na budowę PSZOK w czerwonem

dynek po dawnej bibliotece. Zadaniem wykonawcy będzie: budowa
budynku magazynowego, budowa
placu na kontenery, budowa placu
manewrowego wraz z drogą dojazdową o nawierzchni z kostki brukowej, budowa odwodnienia, z odprowadzeniem wód do podziemnego
zbiornika bezodpływowego na wody
opadowe, budowa przyłącza ppoż
zakończonego hydrantem i budowa
sieci oświetleniowej terenu.

Zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone”
realizowane jest dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno otrzymała w ramach RPO Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020,
działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami. Wartość
inwestycji to ponad 1,2 mln zł, a
kwota uzyskanego dofinansowania
to 999 166,95 zł.

ostatnie pożegnanie

śP. stanisław Malinowski aktywnie brał udział w gminnych wydarzeniach patriotycznych np. w obchodach rocznicy bitwy pod piasutnem żelaznym

29 maja pożegnaliśmy śp. Stanisława Malinowskiego, wieloletniego
dyrektora ZDZ w Kolnie, nauczyciela, społecznika zaangażowanego
m.in. w działalność kolneńskiego
oddziału Związku Piłsudczyków RP
za co został odznaczony Srebrnym
Krzyżem Honorowym ZP. Stanisław
Malinowski zmarł 26 maja w wieku
77 lat. Został pochowany na cmetarzu w Kolnie. W uroczystościach
żałobnych uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych,
w tym wójt Józef Wiśniewski. Były
poczty sztandarowe i salwa honorowa oddana przez ułanów.
gazeta gminna
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absolutorium dla wójta gminy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

29 czerwca Rada Gminy Kolno jednogłośnie zagłosowała za
udzieleniem absolutorium Wójtowi
Gminy Kolno z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2017 rok. Na
tej samej sesji radni, zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, podjęli uchwałę skutkującą obniżeniem
wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno. Ponieważ jednak z pracy wójta
Józefa Bogdana Wiśniewskiego są
bardzo zadowoleni to wprowadzili
do niej paragraf o wyróżnieniu z
wpisem do akt. Podjęli też uchwałę w sprawie wyrażenia protestu
co do rządowych regulacji obniżających wynagrodzenie Wójta Gminy Kolno.
Sesja absolutoryjna zawsze ma
wyjątkowy charakter. To czas, kiedy
prezentowane są dokonania, przedstawiane opinie na temat wykonania rocznego budżetu , a radni mają
okazję wyrazić swoje zdanie na temat pracy i współpracy z wójtem. W
tym roku Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno przedstawił zgromadzonym na sesji prezentację, w
której zawarte były najważniejsze
inwestcje i osiągnięcia. Rekordowa liczba kilometrów zbudowanych
dróg, inwestycje w ramach funduszu
sołeckiego, efekty pracy zespołu ds.
pozyskiwania funduszy zewnętrznych to tylko kilka z omawianych
obszarów.
- W ostatnich trzech latach intensywnie inwestując zmniejszyliśmy
kwotę długu o 1 680 703,45 zł nie
zaciągając kredytu – powiedział
wójt Józef Wiśniewski podkreślając, że intensywny rozwój gminy
oraz jej dobra kondycja finansowa
to efekt współpracy z Radą Gminy,
sołtysami, pracownikami urzędu,
dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz innych samorządów,
instytucji i organizacji z którymi
Gmina Kolno współpracuje. Dobrym przykładem jest współpraca
gazeta gminna

gratulacje po podjęciu uchwały rady gminy kolno w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu gminy kolno za 2017 rok składa wójtowi józefowi
wiśniewskiemu wojciech jermacz, przewodniczący rady gminy kolno

z Zarządem Województwa Podlaskiego, za co podziękowania od
władz gminy Kolno odebrał obecny
na sesji Stefan Krajewski, członek
zarządu województwa podlaskiego.
Gratulując Wójtowi Gminy Kolno
absolutorium za 2017 rok pan Stefan Krajewski podkreślił wyjątkowe
zaangażowanie i aktywność wójta
Józefa Wiśniewskiego związaną z
działalnością na rzecz gminy i jej
mieszkańców. Gratulacje Wójtowi
po uzyskaniu absolutorium złożyli
również Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, Halina
Boryszewska Skarbnik Gminy i Sekretarz Adam Masłowski.
W porządku obrad znalazły się
projekty uchwał:
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy
Kolno w części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone,
Kozioł, Górszczyzna, Waszki
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2018 – 2025.
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy na 2018 r.
- w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za
rok 2017 instytucji kultury, dla których Gmina Kolno jest organizatorem
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy
- w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych na terenie
gminy Kolno.
- w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kolno
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Kolno i Gminy Mały
Płock w celu przekazania go do
zaopiniowania organowi regulującemu.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za 2017 r.
- w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r., w
tym: przedstawienie prezentacji z
wykonanych zadań inwestycyjnych
w 2017 r., przedstawienie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wykonania budżetu za
2017 r., przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
gminy w 2017 roku oraz wniosku
komisji w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy z tego tytułu, przedstawienie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte, przy czym uchwała w sprawie
wyrażenia protestu co do regulacji
obniżających wynagrodzenie Wójta
Gminy Kolno została uchwalona
przy dwóch głosach wstrzymujących się.
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wydarzenia

uniwersytet trzeciego wieku
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Z udziałem Wiceprezesa Rady
Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina odbyła się 4 czerwca w Zabielu uroczysta inauguracja projektu
„Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu- II edycja”.
Indeksy otrzymali uczestnicy najmłodszego w województwie podlaskim UTW w Gminie Kolno. W
uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz, duchowieństwa,
uczelni wyższych, służb mundurowych, stowarzyszeń oraz UTW z
województwa podlaskiego.
Gości zgromadzonych na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
w Zabielu powitał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który w
krótkim przemówieniu podkreślił, że
proces aktywizacji, integracji i budowania oferty dla wszystkich grup
społecznych trwa w gminie Kolno
od lat, a UTW jest kontynuacją tych
działań.
- W budowaniu tej oferty bardzo
istotne jest wsparcie dlatego bardzo
serdecznie dziękuję Panu Wicepremierowi Jarosławowi Gowinowi za
kontynuację tego bardzo ważnego
ministerialnego programu – mówił
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– Dziękuję Instytutowi Działalności
Publicznej, który realizuje ten projekt w naszym województwie, Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży,
z którą współpracujemy w tym zakresie oraz Centrum Kultury Gminy
Kolno – koordynatora działań związanych z UTW w naszej gminie.
O fenomenie Uniwersytetów skierowanych do seniorów mówił pan
wicepremier podkreślając nie tylko
ich rolę edukacyjną.
- Uniwersytety te są okazją do
realizacji marzeń - podkreślał wicepremier Jarosław Gowin - Są
też okazją do tego, by nawiązywać
więzi, relacje, przyjaźnie, dzielić
się swoją życzliwością, cierpliwym
uśmiechem, wspólnymi przemyśleniami.

indeksy uczestnikom utw w gminie kolno wręczał wicepremier jarosław gowin

Wicepremier mówił nie tylko o ministerialnym programie wspierania
UTW, uniwersytetach dziecięcych,
ale również o projekcie Naukobus.
Zanim indeksy studentom UTW
w gminie Kolno wręczyli pan Wicepremier Jarosław Gowin, wójt
gminy Kolno Józef Wiśniewski i Roman Engler, rektor Wyższej Szkoły
Agrobiznesu w Łomży, Wicepremier
skierował do nich kilka serdecznych
słów.
- Jestem pewien, że przeżyjecie
państwo tutaj wiele pięknych chwil,
jestem pewien, że poszerzycie tu
swoje horyzonty, jestem tez pewien,
że tą wiedzą, tymi przemyśleniami będziecie się dzielić ze swoimi
najbliższymi, bo przecież seniorzy
są autorytetami dla swoich dzieci,
swoich wnuków, dla swojego otoczenia – powiedział minister Jarosław
Gowin. – Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania Uniwersytetu
Trzeciego Wieku na Podlasiu, tu w
gminie Kolno i życzę państwu udanego roku akademickiego.
W gronie ponad 30 studentów
UTW w gminie Kolno znaleźli się
również członkowie zespołów „Zabielanki” i „Czerwieniacy”, które
uświetniły inaugurację swoim śpiewem. Krótko o projekcie „Wsparcie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku na
Podlasiu – II edycja opowiedział
zgromadzonym pan Paweł Ryżyk,

wiceprezes Instytutu Działalności
Publicznej – koordynatora programu wsparcia UTW w województwie
podlaskim.
W spotkaniu w Zabielu uczestniczyli również poseł RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Stanisław
Derehajło, doradca ministra nauki i
szkolnictwa wyższego, Witold Stankowski, rektor PWSZ w Oświęcimiu,
przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Roman Engler, rektor WSA
w Łomży, Dariusz Surowik, rektor
PWSIiP w Łomży oraz Joanna Karpowicz, rektor Uczelni Jańskiego w
Łomży, Artur Żebrowski, komendant
powiatowy Policji w Kolnie, Paweł
Pupek, komendant PSP w Kolnie,
Robert Nadara, wicestarosta kolneński, Mariusz Ramotowski, burmistrz Goniądza, Andrzej Duda,
burmistrz Kolna, Maciej Bednarko,
zastępca burmistrza Grajewa, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno z radnymi, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych gminy
Kolno oraz powiatu kolneńskiego i
przedstawiciele UTW w województwie podlaskim z Wysokiego Mazowieckiego, Goniądza, Ciechanowca,
Łap, miasta Kolno, Bociek, Puńska,
gminy Suwałki i z Białegostoku.
Zadanie współfinansowane w ramach programu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego realizowanego przez Instytut Działalności
Publicznej.
gazeta gminna

wydarzenia

będą przydomowe oczyszczalnie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

81 przydomowych oczyszczalni
ścieków powstanie w Gminie Kolno
w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.
Umowę na jego realizację podpisał 26 czerwca Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno z właścicielem firmy EMKAN – PRO
panem Krzysztofem Murawskim.
- Zainteresowanie tym projektem było duże, bo to pierwsze tego
typu wsparcie dla mieszkańców naszej gminy, które możemy zaoferować dzięki temu, że zdobyliśmy na
ten cel dofinansowanie w ramach
PROW na lata 2014 – 2020 - –
mówi wójt Józef Wiśniewski. - Najwięcej przydomowych oczyszczalni
ścieków w ramach tego projektu
powstanie w Kumelsku, Janowie,
Borkowie i Gromadzynie Wykno, a
w sumie pojawią się w aż 20 różnych
miejscowościach Gminy Kolno.
Zakres robót obejmuje budowę i

józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy kolno i krzysztof murawski podpisali
umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

montaż fabrycznie nowych przydomowych mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii SBR – sekwencyjny reaktor
biologiczny wraz z urządzeniami
towarzyszącymi. Realizacja zadania
potrwa do 26 października 2018 r.
„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” to element operacji pt. „Poprawa gospodarki wod-

no - ściekowej w Gminie Kolno”
na realizację której otrzymaliśmy
dotację w kwocie 1 968 558 zł z
PROW na lata 2014 – 2020 . Obok
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków projekt zakłada budowę
10 kilometrów sieci wodociągowej
oraz budowę zbiornika retencyjnego przy Stacji Uzdatniania Wody w
Kumelsku.

otwarta strefa aktywności w koźle
Gmina Kolno zdobyła 70 tys. zł
dofinansowania na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Koźle nad
Pisą w ramach pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakte-

gazeta gminna

rze wielopokoleniowym – Otwarte
Strefy Aktywności (OSA). – To kolejne źródło z którego pozyskujemy
dofinansowanie na budowę miejsc
aktywności i integracji – mówi Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno – W

naszej gminie trwa już realizacja
projektu w ramach którego powstanie 12 placów zabaw i trzy siłownie plenerowe o wartości 238 890
zł. Dzięki temu, że projekt realizuje
nasze stowarzyszenie dofinansowanie w tym wypadku wynosi 100
procent. W ramach OSA otrzymamy
70 procent dofinansowania.
W Koźle powstaną: siłownia plenerowa, strefa relaksu, sprawnościowy plac zabaw oraz ogrodzenie
terenu.
- To będzie pierwszy etap zagospodarowania tego atrakcyjnego terenu – mówi wójt Józef Wiśniewski.
– W planach mamy jeszcze między
innymi zbudowanie tam amfiteatru,
oczywiście w oparciu o pozyskane
fundusze.
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100 - lecie parafii w Łosewie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wspólna modlitwa, poświęcenie
nowego ołtarza wykonanego przez
pana Marka Baczewskiego z obrazem Najświętszego Serca Pana
Jezusa, rodzinny festyn - tak w
niedzielę 10 czerwca świętowaliśmy jubileusz 100 - lecia Parafii
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie. Uroczystościom
przewodniczył Biskup Łomżyński
Janusz Stepnowski.
Wspólnie z parafianami w tym
wyjątkowym dniu uczestniczyli
również przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych,
instytucji i stowarzyszeń. Pamiątką
po tym wyjątkowym wydarzeniu jest
tablica informacyjna umieszczona
w kruchcie Kościoła oraz publikacja opracowana przez ks. Dariusza
Wiznera, proboszcza Parafii w Łosewie, którą otrzymał każdy obecny
na uroczystości.
Mszę św. uświetnił kwartet śpiewaczy prowadzony przez ks. Kazimierza Ostrowskiego oraz parafialny duet. Na zakończenie bp Janusz
Stepnowski udzielił błogosławieństwa najmłodszym parafianom i ich

uroczystościom w łosewie przewodniczył biskup łomżyński janusz stepnowski

rodzicom. Po Mszy św. na placu przy
Kościele na gości czekał poczęstunek oraz atrakcje dla najmłodszych
(m.in. zjeżdżalnia, malowanie twarzy). Powstały przy Parafii zespół
dziecięcy Il Canto wystąpił z mini
koncertem oraz gromkim sto lat dla
ks. Dariusza Wiznera. Zorganizowanie tak uroczystych obchodów
jubileuszu nie byłoby możliwe bez
wsparcia za które serdecznie dziękował proboszcz.
- W imieniu całej naszej wspólnoty parafialnej pragnę gorąco i
szczerze podziękować: Księdzu biskupowi oraz przybyłym księżom
za dar modlitwy. Dziękuję przedstawicielom władz samorządowych,

służb, organizacji i stowarzyszeń
działających na rzecz tej społeczności lokalnej, naszej małej Ojczyzny.
Dziękuję wszystkim przybyłym zacnym gościom - mówił ks. proboszcz
Dariusz Wizner. - Dziękuję z całego
serca wszystkim darczyńcom zarówno parafianom jak i osobom spoza
parafii za dzisiejsze wsparcie i te,
które w ciągu tych dwóch lat bezpośredniego przygotowania do Jubileuszu doświadczyliśmy od wielu osób i instytucji. Jest ich wiele.
Wszystkim dziękuję z serca. Szczególne podziękowanie za ogromną
pomoc i wspaniałą współpracę kieruję do pana wójta Gminy Kolno i
pana dyrektora CKGK.

dotacja na sprzęt dla osp

podpisanie umów odbyło się w osp ruda w gminie grajewo
fot. arch wrotapodlasia.pl

Mamy dofinansowanie z województwa na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP.
29 maja stosowną umowę podpisali Józef Wiśniewski, wójt gminy
Kolno i Stefan Krajewski, członek
zarządu województwa podlaskiego
w obecności Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP w
Kolnie.
– Tym razem dotacja przeznaczona zostanie na zakup sprzętu dla
jednostki w Czerwonem – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

gazeta gminna
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Z sentymentem o pograniczu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Spotkanie promujące książkę
„Opowieści znad mitycznej Wincenty” pana Mariana Filipkowskiego zgromadziło w sali wyremotnowanej remizy w Filipkach Małych
duże grono gości. Wśród nich byli
również uczestnicy gminnego konkursu historycznego „Gmina Kolno
- historia pogranicza”.
Opowieść o pograniczu, historii
Filipek Małych i okolic, o wyjątkowych ludziach, którzy się stąd
wywodzą oraz o czasach młodości
wzbudziła zainteresowanie i wzruszenie. Pan Marian Filipkowski
mówił nie tylko o swojej ostatniej
książce, ale też o wcześniejszych
publikacjach i o fascynacji pograniczem - miejscem swojego wzrastania. Autor nie ukrywał radości, że
promocja książki odbywa się właśnie w rodzinnych stronach.
- Ogromnie się cieszę, Filipki
Małe to miejsce wprost wymarzone
- mówi Marian Filipkowski.
Reakcja słuchaczy, ich pytania,
słowa podziękowań i uznania pracy
wykonanej z niezwykłym wyczuciem i sercem dowodzą, że zarówno książka, jak i takie spotkanie są

pan marian filipkowski o fascynacji pograniczem opowiadał licznie zgromadzonym gościom zaproszonym na spotkanie promujące jego najnowszą książkę
„opowieści znad mitycznej wincenty”

bardzo potrzebne.
- Od dziś obecni tu uczniowie
szkół gminnych są bogatsi w wiedzę na temat rzeki Wincenta, wyjątkowej w skali Europy, która od
wieków była rzeką graniczną oraz
historii tej miejscowości i okolicy,
a to dla nas bardzo ważne - podkreślił wójt Józef Wiśniewski, dziękując autorowi za obszerny wykład.
- Budujemy tożsamość naszej gminy, dlatego w tej świetlicy chcemy stworzyć miejsce, które będzie
świadczyło o przeszłości, w związku
z tym proszę wszystkich Państwa o
udostępnianie nam zdjęć, dokumentów, pamiątek do zeskanowania dotyczących nie tylko historii pogranicza, ale całej gminy Kolno.

Spotkanie było okazją do rozstrzygnięcia konkursu „Gmina Kolno - historia pogranicza”. Każdy
uczestnik otrzymał książkę „Opowieści znad mitycznej Wincenty”,
wyróżnieni - plecaki, a najlepsi:
smartfon, tablet i power bank. Nagrody współfinansowała pani Celina Kurkowska. Finaliści konkursu
to: 1 miejsce – Krzysztof Sarnacki, SP Lachowo; 2 miejsce – Damian Patalan, Gimnazjum Zabiele;
3 miejsce – Grzegorz Kałęka, SP
Wykowo. Wyróżnienia otrzymali:
Amelia Andrzejczyk, SP Janowo;
Kamila Wyka, Gimnazjum Lachowo; Michał Konstanty, Gimnazjum
Zabiele; Julia Serafin, SP Janowo i
Natalia Antosiewicz, SP Czerwone.

jedno podlasie - wiele kultur

uczniowie z sp w zabielu i czerwonem poznali różnorodność kulturową podlasia
gazeta gminna

13 czerwca 2018 r. uczniowie z
SP w Zabielu i Czerwonem udali
się na wycieczkę w ramach projektu
edukacyjnego realizowanego przez
klasy drugie gimnazjum pt. ,, Jedno
Podlasie, wiele kultur”. Organizatorem wycieczki i opiekunem projektu
była p. Elżbieta Kalata.Jako pierwszą uczestnicy zwiedzili synagogę
w Tykocinie, w której przewodnik
opowiedział o religii i kulturze żydowskiej. Potem uczniowie udali się
do restauracji Tejsza. W niej skosztowali żydowskich wypieków – tzw.
uszu Hamana. Następnie zwiedzili meczet oraz tatarski cmentarz w

Kruszynianach. Ostatnim punktem
wycieczki była cerkiew Hagia Sophia w Białymstoku. Po wycieczce
wszyscy byli zmęczeni, ale w bardzo dobrych humorach. Miała ona
dla uczniów niebywałą wartość
edukacyjną. Dowiedzieli się wielu
ciekawych rzeczy na temat różnych
kultur na terenie Podlasia.Wyjazd
został dofinansowany ze środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. Daria Remiszew-

ska i Natalia Bajkowska
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cenne nagrody rozdane
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Tablety, power banki i pakiety
edukacyjne „Planeta ziemia” – takie nagrody trafiły do rąk laureatów
gminnego konkursu ekologicznego
„Odpady segregujesz – dobrze postępujesz”. Konkurs był elementem
kampanii edukacyjnej prowadzonej
w Gminie Kolno w ramach projektu
dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
– Jestem przekonany, że wasza
wiedza na temat gospodarowania
odpadami jest teraz większa i liczę,
że to właśnie wy będziecie w swoich rodzinach ambasadorami segregacji odpadów i ekologicznego,
mądrego podejścia do otaczającego
nas świata , bo to przecież od każdego z nas zależy w jakiej kondycji
jest i będzie Ziemia – powiedział
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu i
gratuluję autorom najlepszych prac
plastycznych i opowiadań.
Kampanię edukacyjną pt. „Odpady segregujesz – dobrze postę-

nagrodami w gminnym konkursie ekologicznym „odpady segregujesz - dobrze
postępujesz” były m.in. tablety

pujesz” przeprowadziła w gminie
Kolno Fundacja Większe Mniejsze,
której prezes Romuald Burczyk
realizował prelekcje dla uczniów
szkół gminnych, spotkanie informacyjne dla dorosłych w Czerwonem oraz spotkanie podsumowujące
gminny konkurs ekologiczny podkreślając dobrą współpracę z Gminą Kolno i duży odsetek uczniów
zaangażowanych w przygotowanie
prac na konkurs. Jury wybrało najlepsze prace ze 176, które wpłynęły ze wszystkich szkół na terenie

Gminy Kolno, z czego na konkurs
plastyczny - 151, zaś na konkurs
literacki - 25 .
Lista nagrodzonych w konkursie
jest na www.gminakolno.pl

spotkanie szkół papieskich

szczegółowa relacja z podlaskiego zjazdu szkół papieskich na fb sp borkowo

18 maja każdego roku jest ważnym dniem w kalendarzu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła
II, do której od lat należy Szkoła
Podstawowa w Borkowie. Zaszczyt
posiadania takiego Patrona jest
jednocześnie zobowiązaniem do
prezentowania godnych postaw i
aktywności. 13 lat temu, 10 czerwca 2005 roku w Drohiczynie odbył
się pierwszy Podlaski Zjazd Szkół
im. Jana Pawła II. Dyrektor szkoły
wraz z pocztem sztandarowym skorzystali z zaproszenia na uroczystości również w tym roku.
gazeta gminna
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z wizytą na litwie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Delegacja Gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele
przebywała z dwudniową oficjalną
wizytą na Litwie. Ważnym punktem
pobytu w Rejonie Trockim było
spotkanie z posłem Jarosławem
Narkiewiczem oraz przedstawicielami naszej partnerskiej gminy Połuknie. Delegacja przekazała też
dary i fundusze zebrane w naszej
gminie Hospicjum im. bł. Michała
Sopoćki w Wilnie.
- Dziękuję tym, którzy zaangażowali się w zbiórkę na rzecz Hospicjum prowadzonego przez siostrę Michaelę Rak, dary przyjęto
z ogromną wdzięcznością – mówi
wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – To
druga nasza wizyta w tym wyjątkowym miejscu i jestem przekonany że
nie ostatnia, bo nasza współpraca z
partnerami z Litwy dopiero się rozpoczęła.
W odpowiedzi na apel Wójta
Gminy Kolno o wsparcie jedynego
na Litwie hospicjum, odpowiedziały szkoły w Zabielu, w Janowie, w

delegacja z gminy kolno w hospicjum w wilnie

Lachowie, w Zaskrodziu, pracownicy Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Kolnie oraz parafialny zespół Caritas z Parafii pw.
Św. Anny w Kolnie. Zebrane produkty niezbędne do funkcjonowania
tej placówki oraz środki finansowe
przekazane zostały w placówce. W
trakcie wizyty w Hospicjum przedstawiciele Gminy Kolno zapoznali
się też ze szczeblami planów rozbudowy hospicjum o hospicjum dla
dzieci. W trakcie wizyty delegacja
zwiedziła również siedzibę Sej-

mu Republiki Litewskiej, po której
oprowadzał przedstawicieli naszej
gminy Jarosław Narkiewicz, litewski polityk, wicemarszałek sejmu
poprzedniej kadencji, nauczyciel i
samorządowiec, działacz polskiej
mniejszości narodowej na Litwie,
od 2008 poseł na Sejm Republiki
Litewskiej.
Wraz z przedstawicielami Gminy
Kolno na Litwę pojechał również
pan Sebastian Jaworowski z krajowych władz Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Noc świętojańska w koźle

zespół zabielanki na scenie w trakcie nocy świętojańskiej w Koźle

gazeta gminna

Kolejna edycja Nocy Świętojańskiej już za nami. Uroczystość organizowana przez Centrum Kultury
Gminy Kolno na terenach nad Pisą
w Koźle zgromadziła liczną publiczność. W programie znalazły się m.in.
występy zespołów działających w
Gminie Kolno. Gościnnie z koncertem przybliżającym tradycje muzyki kurpiowskiej wystąpiła Kapela
Miód na serce. Nie zabrakło obrzędu sobótkowego przygotowanego przez grupę teatralną działającą
przy CKGK. Gwiazdą był zespół
Dejw, którego koncert poprzedził
występ Marty Choińskiej.
Pełna relacja z wydarzenia na
stronie www.gminakolno.pl
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Podsumowanie projektu
teresa skrodzka
gbp czerwone

W sali konferencyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem 20 czerwca odbyło się świętowanie zakończenia projektu
„Kadry z przeszłości. Na szlaku
krzyżackich i biskupich zamków”
realizowanego przez bibliotekę w
partnerstwie ze stowarzyszeniami:
Stowarzyszeniem KaFCuki i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”. „Kadry
z przeszłości. Na szlaku krzyżackich i biskupich zamków” to projekt promujący bibliotekę i czytelnictwo, dofinasowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Partnerstwo dla
Książki.
Podsumowanie projektu to doskonała okazja by jeszcze raz wspomnieć
o przeprowadzonych działaniach w
ramach projektu i wręczyć dyplomy oraz podziękowania najbardziej
aktywnym uczestnikom. Otóż w ramach projektu zorganizowano głośne czytanie literatury patriotycznej
w szkołach podstawowych w Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu. W akcji
czytelniczej uczestniczyli uczniowie,
nauczyciele i rodzice z tychże szkół
oraz samorządowcy, przedstawiciele
lokalnych organizacji i członkowie
partnerskich stowarzyszeń. Odbyło
się także spotkanie autorskie w SP
w Lachowie ze znanym pisarzem i
kulturoznawcą, Jarosławem Górskim. Spotkanie adresowane było
do uczniów klas IV-VII, którzy dowiedzieli się jak żyli, co lubili, w

co się bawili, co czytali, czego się
uczyli nasi przodkowie. Kolejnym
działaniem było przeprowadzenie
gry terenowej „Kadry z przeszłości
i teraźniejszości”. Po raz pierwszy
gra odbyła się podczas „Nocy bibliotek” i po raz drugi w trakcie
podsumowania projektu, która była
skierowana do laureatów konkursu
plastycznego oraz uczniów ze szkół
podstawowych w Czerwonem i Janowie.
W trakcie świętowania zakończenia projektu podsumowano Konkurs
Plastyczny „Makieta zamku”, który
został ogłoszony w ramach projektu ministerialnego. Na konkurs
wpłynęło 17 prac plastycznych ze
szkół podstawowych w Czerwonem,
Lachowie i Zaskrodziu oraz z Gimnazjum w Lachowie. Decyzją komisji w składzie: Marek Góralczyk –
Instruktor Centrum Kultury Gminy
Kolno, Barbara Sielawa – starszy
kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, Aleksandra Szyc
– Redaktor Naczelna Gazety Gminnej nagrodzeni zostali:
I miejsce – Klaudia Włodkowska
– SP w Lachowie, kl. V – Zamek w
Tykocinie, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
I miejsce – Kamil Mieczkowski
– Gimnazjum w Lachowie, kl. II a
– Zamek w Chambord, nauczyciel
przygotowujący: Małgorzata Zduńczyk
II miejsce – Wiktoria Natalia Kałęka – Gimnazjum w Lachowie, kl.
II b – Zamek Będziński, nauczyciel

nagrodzone makiety zamków można oglądać w gbp w czerwonem

przygotowujący: Małgorzata Zduńczyk
II miejsce – Adam Skrodzki, Bartosz Włodkowski – SP w Zaskrodziu, kl. V – Zamek w Będzinie,
nauczyciel przygotowujący: Beata
Mroczkowska
III miejsce – Zuzanna Rydelek,
Weronika Milewska, Klaudia Weronika Fiertek –SP w Czerwonem, kl.
V – Ruiny Zamku w Ogrodzieńcu,
nauczyciel przygotowujący: Jacek
Bagiński
III miejsce – Bartosz Góralczyk –
SP w Lachowie, kl. VI – Zamek w
Olsztynie, nauczyciel przygotowujący: Bogumiła Mikucka
Wyróżnienie:
- Aleksandra Popielarz, Weronika
Nerko, Veronica Piwowarska – SP
w Cerwonem, kl. VI – Zamek w Bytowie, nauczyciel przygotowujący:
Jacek Bagiński
Wyróżnienie:
- Kamila Wyka, Julia Sitnikow,
Karolina Wilczewska – Gimnazjum
w Lachowie, kl. II a – Zamek Krzyżacki w Malborku, nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Zduńczyk
Laureaci konkursu zostali obdarowani pamiątkowymi dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi. Nie
zabrakło podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do
konkursu, które wręczył dyrektor
ZOPO w Kolnie – Stanisław Szymańczyk. Dodatkową nagrodą dla
najbardziej aktywnych uczestników
projektu, jak i zwycięzców konkursu plastycznego będzie dwudniowa wycieczka szlakiem krzyżackich
zamków. Odwiedzimy Reszel, Sopot, Gdańsk i Malbork. Wszystkim
którzy wzięli udział w działaniach
projektowych oraz okazali nam pomoc i życzliwość podczas realizacji
projektu, serdecznie dziękujemy.
gazeta gminna
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14 drużyn w zawodach osp
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

17 czerwca w Kumelsku rozegrane zostały zawody sportowo
- pożarnicze dla jednostek OSP
z gminy Kolno w których uczestniczyło łącznie 14 drużyn. Druhowie i druhny rywalizowali w trzech
grupach. We wszystkich najlepsi
okazali się członkowie OSP Zabiele.
Strażacy ochotnicy mieli za zadanie wykonać: ćwiczenia bojowe i
sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami w Grupie A i C oraz ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy 400
m z przeszkodami w Grupie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg.
Adam Trzonkowski z PSP w Kolnie.
Jak podkreśla Antoni Lewandowski,
komendant M-G Z OSP RP Kolno
wszystkie drużyny wywiązały się z

puchar i gratulacje odbiera najlepsza drużyna w kategorii MDP - OSP Zabiele
fot. k. sekściński

zadań, a zawody przebiegły w przyjaznej atmosferze.
W klasyfikacji generalnej zawodów jednostki uplasowały się na
następujących miejscach:
1. OSP Zabiele, 2. OSP Kumelsk
3. OSP Czerwone, 4. OSP Zaskrodzie, 5. OSP Lachowo, 6. OSP
Borkowo, 7. OSP Janowo, 8. OSP
Wykowo

W kategorii drużyn żeńskich:
1. OSP Zabiele, 2. OSP Kumelsk
W kategorii MDP:
1. OSP Zabiele, 2. OSP Czerwone, 3. OSP Lachowo, 4. OSP Borkowo.
Puchary, medale i nagrody wręczali druhom Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno i Stefan Krajewski,
członek zarządu woj. podlaskiego.

III Czerwcowy Turniej Piłki Nożnej
W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz.
9.30 na boisku przy Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się już „III
Czerwcowy Turniej Piłki Nożnej”
o Puchar Wójta Gminy Kolno. Organizatorem zawodów była Szkoła

Podstawowa w Lachowie i UKS Arkadia.
Puchary dofinansowane były z
budżetu Gminy Kolno w ramach
dotacji przyznanej UKS Arkadia w
ramach otwartego konkursu ofert.

uczestnicy III czerwcowego turnieju piłki nożnej w lachowie

gazeta gminna

Do udziału w zawodach zgłosiło
się 4 drużyny: SP Lachowo, SP
Wykowo, SP Borkowo i SP Zaskrodzie, . Obowiązywał system rozgrywek „każdy z każdym”. Za wygrany
mecz drużyna otrzymywała 3 pkt.,
za remis 1 pkt. natomiast za przegrany mecz 0 pkt.
Po niespełna 2 godzinach nieprzerwanej gry drużyny usytuowały
się na następujących miejscach;
I miejsce SP w Lachowie
II miejsce SP w Wykowie
III miejsce SP w Zaskrodziu
IV miejsce SP w Borkowie
Ciekawostką było to iż organizator wymagał aby w każdej drużynie
grała minimum jedna dziewczyna na
boisku. Zawody odbyły się w miłej i koleżeńskiej atmosferze a gra
przebiegała zgodnie z regulaminem
zawodów, których pilnowali sędziowie Pan Arkadiusz Rybak oraz Pan
Leszek Pogorzelski.
Katarzyna Milanowska
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WYCIECZKA DO ENERGYLANDiI
katarzyna milanowska
sp lachowo

W dniu 16 – 17-18.06.2018 r.
dzięki współpracy rodziców z nauczycielami odbyła się wycieczka
uczniów Szkoły Podstawowej w
Lachowie do Krakowa – Wieliczki
- Wadowic i Energylandii. W wycieczce brało udział 47 uczestników natomiast opiekę nad uczniami sprawowali Dyrektor Szkoły
Jadwiga Filipkowska, pani Bogumiła Mikucka i pani Katarzyna
Milanowska.
Program wycieczki zakładał:
1 dzień – 16.06.2018 r.
- Zwiedzanie zabytków Krakowa
z przewodnikiem (Wawel, Kościół
Mariacki, Ratusz, Plac Matejki)
- Dojazd do hotelu, obiadokolacja
i nocleg.
2 dzień – 17.06.2018 r.
- Śniadanie i wyjazd do Wieliczki
zwiedzanie kopalni soli.
- Zwiedzanie muzeum Jana Pawła
II
- Powrót do hotelu, obiadokola-

Uczniowie sp lachowo przed wejściem do wyjątkowego parku rozrywki jakim
jest energylandia

cja, nocleg
3 dzień – 18.06.2018 r.
- Śniadanie
- Wyjazd do parku rozrywki w Zatorze – Energylandia
- Wyjazd w drogę powrotną do
szkoły i obiad w czasie drogi
Największą atrakcją wycieczki był park rozrywki w Zatorze –
Energylandia. Była to fenomenalna
rozrywka dla wszystkich , którzy

chcą zmierzyć się ze strachem, dostarczająca maksimum adrenaliny ,
potężną dawkę radości i zabawy na
najwyższych obrotach.
Wycieczka dała dzieciom wiele
radości i pewien zastrzyk wiedzy.
Została dofinansowana przez Wójta Gminy Kolno ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jazzowe wyróżnienie

katarzyna kosk

W dniach 19-20.05.2018 w pięknej sali koncertowej Nowy Świat
Muzyki w Warszawie, odbyła się
VI edycja Międzynarodowego Konkursu Piosenki Jazzowej „Magnolia
2018”.
Organizatorem tej imprezy była
Fundacja Diamentowy Głos. Konkurs przebiegał trójetapowo. Pierwszy etap - wstępne kwalifikacje, polegały na wcześniejszym przesłaniu
nagranego materiału muzycznego
– dwóch utworów jazzowych, w tym
jednego z jazzu tradycyjnego z dodatkiem swojej improwizacji, drugi
etap- na przesłuchaniu konkursowym, trzeci etap to uroczysta gala
laureatów.
Do konkursu, jury w składzie:
Veronika Yanowskaya, Krzysztof
Sadowski, Ludmiła Piechowska

(prezes fundacji,) zakwalifikowało dwudziestu uczestników z całej
Polski, Białorusi i Kazachstanu.
Wśród tak doborowego i profesjonalnie przygotowanego grona
uczestników znalazła się uczennica
siódmej klasy Szkoły Podstawowej
w Lachowie Katarzyna Kosk. Kasia
w swoim repertuarze zaprezentowała utwory „Black Coffe” Peggy Lee
z improwizacją i „Sen motyla” Anny
Serafińskiej.
Wspaniały występ uczennicy z
Lachowa został nagrodzony wyróżnieniem a tym samym jury uplasowało utalentowaną wokalistkę na
ex aeuqo czwartym miejscu.Gratulujemy Kasi prestiżowej nagrody i
życzymy dalszych sukcesów !
nauczyciel muzyki:
Leszek Pogorzelski
gazeta gminna
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święto szkoły w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Nasz Patron swoim życiem, szacunkiem i miłością do drugiego
człowieka, oddaniem Bogu i Ojczyźnie pokazał nam jakie wartości w życiu są najważniejsze. Jego
słowa, które widnieją na naszym
sztandarze: „Nie wystarczy urodzić
się człowiekiem, trzeba jeszcze
być człowiekiem” wytyczają kierunek naszych działań – podkreślała Bożena Duda, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w trakcie uroczystości Dnia Patrona i Rodziny,
która odbyła się 29 maja.
Z uwagi na jubileusz 100 – lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości hasłem tegorocznych obchodów szkolnego święta był cytat Patrona: „Kocham Ojczyznę więcej niż
własne serce”. Uroczystości były
wyjątkowe, bo związane również
z 10 rocznicą nadania sztandaru
szkole w Janowie.
Obchody tradycyjnie już rozpoczęła Msza św. odprawiona w Kościele pw. NSJ w Łosewie koncelebrowana przez J. E. Bp Tadeusza
Bronakowskiego, ks. Dr Zbigniewa
Jacka Pysłko i ks. Dariusza Wiznera, proboszcza Parafii pw. NSJ w
Łosewie.
W dalszej części, która odbyła się
w szkole zgromadzeni wysłucha-

li wykładu ks. dr Zbigniewa Jacka
Pyskło pt. „Wychowanie narodowe
i patriotyczne w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia” .
Po wykładzie nastąpiło rozstrzygnięcie IV edycji Gminnego Konkursu Poetyckiego pn. „Kardynał
Stefan Wyszyński – wielki patriota” organizowanego przez szkołę.
Dyplomy i nagrody ufundowane
w ramach środków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. wręczyli uczniom
dyrektor Bożena Duda oraz Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Podziękowania otrzymały również nauczycielki przygotowujące uczniów
do konkursu pani Małgorzata Korwek, Aneta Tarka, Beata Szewczyk
i Aneta Roman.
W dalszej części obchodów
uczestnicy obejrzeli montaż słowno – muzyczny z udziałem uczniów
i przy wsparciu zespołu Il Canto
prowadzonego przez Annę i Pawła Podeszwik. Grupę do występów
przygotowała pani Agnieszka Korzep - nauczyciel religii. Było też
wystąpienie z okazji Dnia Matki i
Dnia Ojca oraz festyn rodzinny na
placu przy szkole. Szczegółowa relacja na www.gminakolno.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie składa serdeczne podziękowania
wszystkim darczyńcom oraz
przyjaciołom szkoły za okazane wsparcie oraz pomoc
w przedsięwzięciu na rzecz
naszych uczniów z okazji
Szkolnego Święta Rodziny.
Wyrazy wdzięczności kieruję do:
Proboszcza Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
w Łosewie ks. dr Dariusza Wiznera, Wójta Gminy Kolno p.
Józefa Bogdana Wiśniewskiego, Radnych Gminy Kolno: p.
Alfreda Samula i p. Stanisława Podsiada. Sołtysów: p. Jerzego Samula, p. Stanisława
Banacha, p. Jerzego Kołdysa.
Właścicielom firm: DOMCZAR
p. Artura Zawadzkiego, NETKOMP p. Marcina Orłowskiego, HYDMAR p. Mariusza
Wróblewskiego. Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie
p. Krzysztofa Kajko. Przedstawicieli Kolneńskiej Grupy
Pierwszej Pomocy za przeprowadzone działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy i profesjonalnej opieki,
Funkcjonariuszy Powiatowej
Komendy Policji w Kolnie za
współpracę i zaangażowanie
w poszerzenie wiedzy uczniów
w zakresie bezpieczeństwa.
Wszystkim rodzicom uczniów,
a szczególnie Paniom z Prezydium
Rady
Rodziców
za współorganizację imprezy. Państwu Annie i Pawłowi Podeszwik za oprawę muzyczną uroczystości
wraz z zespołem Il canto”.

Z wyrazami
Bożena Duda
częścią uroczystego apelu było wspomnienie o patronie szkoły w janowie

gazeta gminna

wdzięczności
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dzień patrona w sp w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Takiego dnia Patrona w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem jeszcze nie było. Społeczność szkoły
i zaproszeni goście spotkali się na
benefisie Patrona. Był Marszałek
Piłsudski ( w tej roli Przemysław
Kołowajtys kl. VII) i aktorzy: Eugeniusz Bodo (Przemysław Kozioł
Kl VI) i Adolf Dymsza (Jakub Jermacz kl. VII), którzy opowiadali
anegdoty o bohaterze spotkania,
nie zabrakło też piosenek i prezentów dla Marszałka.
Dzięki wyjątkowemu scenariuszowi opracowanemu przez nauczycielki: Ewę Kiełczewską, Elżbietę
Kalatę, Kamilę Sawicką postać
Patrona Szkoły w Czerwonem
przedstawiona została w bliski i
zrozumiały dla młodego pokolenia
sposób. Na zakończenie benefisu
uczniowie podkreślali, jak ważna to
dla nich postać:
- Józef Piłsudski to wzór do naśladowania dla naszej młodzieży
szkolnej. Swoim pięknym życiem,
choć trudnym życiem, zaświadczył,
że honor, patriotyzm i wiara w zwycięstwo to wartości, o które należy
dbać i je pielęgnować – powiedziała Natalia
- Wraz z przyjęciem imienia Piłsudskiego przez naszą szkołę przyjęliśmy też idee przez niego wyznawane. Obiecujemy, że będziemy ich
kontynuatorami, nie tylko w czasie

benefis józefa piłsudskiego w sp w czerwonem

nauki w tej szkole, ale i przez całe
nasze życie – dodał Krzysiek.
Dodatkową atrakcją Dnia Patrona
był występ grupy rekonstruktorów,
którzy zaprezentowali m.in. różne
rodzaje uzbrojenia. Tradycyjnie już
nie zabrakło słodkiego poczęstunku
dla każdego.
- Co roku staramy się aby to
święto było spotkaniem pokoleń
– naszych uczniów, ich rodziców i
dziadków. W tym dniu są również z
nami zaproszeni goście i przyjaciele
szkoły, których grono z roku na rok
się rozrasta – przyznaje Jacek Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem.

atrakcją dnia patrona była obecność grupy rekonstruktorów, której członkowie m.in. prezentowali uczniom różne rodzaje broni

Organizatorzy Dnia Patrona dziękują za wsparcie
sponsorom: URZĄD GMINY
KOLNO (Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018), HURTOWNIA PHU „PAPIRUS” DANUTA NADOLNA, BANK
SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE,
USŁUGI TRANSPORTOWE
– ALFRED ŚWIĘCZKOWSKI, DELIKATESY U JACKA
- B. R. JACKOWSCY, Tadeusz
Połomski - RADNY GMINY
KOLNO, Wojciech Jermacz Przewodniczący Rady Gminy
Kolno, Jagoda Kołowajtys Radna Gminy Kolno, , Agencja Reklamowa „CATERINA”
- Hubert Charubin, Ryszard
Piwowarski - Radny Powiatu
Kolneńskiego, PHU Net-Komp
Marcin Orłowski, DACHOLAND S.C. PIOTR SÓWKA
& MARCIN MALINOWSKI,
RADA RODZICÓW PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CZERWONEM

gazeta gminna
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słoneczna wycieczka
do trójmiasta
ewa irena romatowska
sp wykowo

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wykowie w dniach 6-8.06.2018
roku uczestniczyli w Wycieczce do
Trójmiasta i Narodowego Parku
Słowińskiego. Każdy dzień wycieczki przynosił nowe wrażenia.
Pierwszy dzień zaczęliśmy od zwiedzania Westerplatte, gdzie uczniowie z zainteresowaniem słuchali o
bohaterskiej walce garstki polskich
żołnierzy przeciwko znacznym siłom wroga. Większość dzieci po raz
pierwszy zobaczyła Morze Bałtyckie i ogromne statki wpływające do
portu. Następnie spacerowaliśmy
po pięknym molo w Sopocie, a potem ulicą zwaną potocznie „Monciakiem”, by przejść do Krzywego
Domu, przed którym zatrzymują się
wszyscy ze względu na niezwykłą
architekturę. Dzień kończyliśmy
zwiedzaniem Starówki gdańskiej,
pięknego wizerunku miasta , który
świadczy o ważności i zamożności
dawnych gdańszczan.
Drugi dzień rozpoczęliśmy od
zwiedzania Oceanarium w Gdyni.
Dzieci były zachwycone okazami
żywych zwierząt i roślin z różnych
stron świata. Wielkie zainteresowanie wzbudziła edukacyjna makieta

uczniowie z sp w wykowie na wycieczce w trójmiescie

Morza Bałtyckiego. Przeszliśmy
spacerkiem po nabrzeżu , gdzie
widzieliśmy okręt wojenny ORP
Błyskawica i żaglowiec szkoleniowy Dar Młodzieży. Stamtąd udaliśmy się do Słowińskiego Parku
Narodowego do Łeby (ok.110 km).
Spacerowaliśmy brzegiem morza i
po wydmach , oczywiście na wyznaczonym szlaku. Ogrom morza,
piasku i powietrza zapierał dech w
piersiach. Najwyższa wydma ma 47
m wysokości n.p.m. Proces wędrujących wydm jest widoczny i niesamowity.Ponieważ pogoda była
wspaniała, trzeciego dnia postanowiliśmy przed wyjazdem wykąpać się w morzu. Kąpiel, zabawa w

piasku , poszukiwanie muszelek i
bursztynów były ogromną radością.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy
potężny zamek krzyżacki w Malborku. Wycieczki szkolne są tak bogate
w pozytywne przeżycia, przybliżają
piękno i rozmaitość naszej Polski,
szkoda że są nadal drogie. Dlatego
dziękuję rodzicom, że zdecydowali
się zafundować swoim pociechom
ten wyjazd , dziękuję Panu Wójtowi
Gminy Kolno za wsparcie finansowe z Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2018 oraz dziękuję również za
wsparcie finansowe P. Marii i Grzegorzowi Kałęka z Brzozowa.

Spotkanie z Wiolettą Piasecką

Spotkanie autorskie dostarczyło dzieciom wiele wrażeń,
więcej informacji na stronie www.gminakolno.pl
gazeta gminna

W dniu 6 czerwca br. w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem
odbyło się spotkanie z autorką opowiadań i baśni dla dzieci – Wiolettą Piasecką. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działającego
przy bibliotece Dyskusyjnego Klubu
Książki. Pani Wioletta jest autorką
ponad 40 baśni i bajek dla dzieci, biografii m.in. Hansa Chrystiana
Andersena i Faustyny Morzyckiej,
kilku sztuk teatralnych oraz wielu
słuchowisk radiowych.
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wygrali uczniowie z iia
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu pt.
„Jesteś mocny? Bądź pomocny”
zorganizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kolno. Nagrodzona została
klasa II a z gimnazjum w Zabielu.
- Aby wziąć udział w akcji wystarczyło zrobić coś dobrego dla
swojej szkoły, miejscowości, osób
starszych, niepełnosprawnych czy
przyrody, a wykonane zadanie zaprezentować w formie krótkiego
filmu – informuje Krystyna Kajko,
dyrektor GOPS w Kolnie.
Film wykonany przez gimnazjalistów z Zabiela dotyczył ich działań podjętych na rzecz zwierząt z
przytuliska „Zwierzęca Polana” w
Rogienicach Wypychy. Jak podkre-

podsumowanie konkursu „Jesteś mocny? bądź pomocny” odbyło się 5 czerwca

ślała pani Małgorzata Dawid, która
wraz z Elżbietą Kalatą koordynowały i wspierały uczniów klasy II
a w działaniach na rzecz zwierząt,
zaangażowała się cała szkoła i rodzice. Nagrodą dla laureatów konkursu są dyplomy i pamiątkowe
kubeczki wręczone uczniom klasy
II a przez sekretarza gminy Kolno
Adama Masłowskiego i przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego Agnieszkę Magdę Bałdygę

oraz bilety do kina ufundowane
przez Wójta Gminy Kolno w ramach
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 r. Dyplomy z
podziękowaniem za zaangażowanie
otrzymały również panie Małgorzata Dawid i Elżbieta Kalata oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Zabielu pani Ewa Lipnicka.

bursztyn z jantaru
„Bursztyn” to nazwa ośrodka
wypoczynkowego w miejscowości Jantar położonej nad morzem.
To właśnie tam w dniach od 31.05
do 03.06 uczniowie klasy siódmej

Szkoły Podstawowej w Lachowie
spędzili czas wolny.
Program wycieczki: codzienne
kąpiele w morzu, siatkówka plażowa, spacery piękną plażą, kąpiele

uczniowie z sp lachowo aktywnie wypoczywali nad morzem

w otwartym basenie, wycieczka na
„Starówkę gdańską” z przewodnikiem, nocne zbieranie bursztynów
z „Akademią bursztynu”, rekreacja
sportowa na boisku piłkarskim,
mistrzostwa w „siatkówkę wodnobalonową” – zapewnił dużo pozytywnych emocji, relaksu i niezapomnianych chwil.
Dzięki profesjonalnej opiece Pani
Aliny Skrodzkiej-Zaleśnej, Pani
Izabeli Tyszka i wychowawcy klasy
uczniowie mogli przyjemnie, zdrowo i bezpiecznie spędzić swój czas
wolny.
Podziękowania należą się również dla właścicieli i pracowników
ośrodka „Bursztyn”, którzy zapewnili „wycieczkowiczom” doskonałe
warunki (dużo słońca !!!), smaczne
wyżywienie i przyjazną atmosferę.
wychowawca klasy
Leszek Pogorzelski
gazeta gminna
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Pierwszy turniej już za nami
andrzej ałajko
prezes gz lzs w kolnie

3 czerwca na boisku przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie odbył się
pierwszy z kilku turniejów zaplanowanych na ten rok przez Gminne Zrzeszenie LZS w Kolnie. Był
to Turniej Mini Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Kolno.
Do rozgrywek zgłosiło się sześć
zespołów: Borkowo, Czerwone, Lachowo, Górszczyzna, Kozioł, Zabiele - Zakaleń. Zanim drużyny
rozpoczęły rywalizację nowe stroje
sportowe zawodnikom z Czerwonego wręczył Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
Po losowaniu utworzone zostały
grupy:
1 Grupa
Górszczyzna
Borkowo
Czerwone
2. Grupa
Lachowo
Kozioł
Zabiele - Zakaleń
Wyniki:
1. Grupa
Borkowo - Górszczyzna 1:0
Borkowo - Czerwone 1:0
Czerwone - Górszczyzna 1:1, rzu-

drużyna z czerwonego otrzymała nowe stroje

ty karne 0:2
2 Grupa
Lachowo - Kozioł 2:0
Lachowo - Zabiele - Zakaleń 2:1
Zabiele - Zakaleń - Kozioł 1:0
W półfinale zagrały ze sobą zespoły:
Lachowo - Górszczyzna 1:0
Zabiele - Zakaleń - Borkowo 1:0
O trzecie miejsce walczyły zespoły
Górszczyzna - Borkowo 1:0
o pierwsze miejsce walczyły:
Zabiele - Zakaleń - Lachowo 0:0

rzuty karne 2:1
Dla ekip, które zajęły pierwsze
cztery miejsca zostały wręczone
puchary.
Zorganizowanie turnieju, zakup
strojow i pucharów było możliwe
dzięki dotacji z Gminy Kolno przyznanej GZ LZS w Kolnie w otwartym konkursie ofert. W ramach zadania pt. „Turnieje piłki nożnej i
siatkowej” do końca bieżącego roku
odbędzie się jeszcze szereg rozgrywek.
Organizatorzy Turnieju dziękują
dyrekcji SP w Borkowie za udostępnienie szkolnego boiska.

uczestnicy pierwszego w tym sezonie turnieju mini piłki nożnej zorganizowanego przez gminne zrzeszenie lzs w kolnie
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