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W lachowie powstanie
pierwsze przedszkole
w gminie kolno

w numerze
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nowe i pierwsze
przedszkole w gminie
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Umowę na dofinansowanie projektu pt. „Wzrost dostępności wysokiej jakości infrastruktyury przedszkolnej w Gminie Kolno” podpisał 24
lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku wójt Józef Wiśniewski. Na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole, w którym powstanie 50 miejsc dla przedszkolaków
Gmina Kolno otrzyma blisko 1,5 mln zł dofinansowania.
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nowy charakter dawnej
remizy

str. 5

736 tys. zł na przebudowę dawnej remizy w Wincencie otrzyma
Gmina Kolno z Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014
- 2020. Zarząd województwa podlaskiego podjął taką decyzję 10 lipca.
- Wniosek składaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „
Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku – mówi Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.

wydarzenia

czas na remonty
w szkołach

str.

10

Wakacje to najlepszy czas na remonty przeprowadzane w szkołach,
dlatego w gminnych placówkach sporo się dzieje. Najpoważniejsze zadania
w tym sezonie to termomodernizacja dwóch szkolnych budynków. Tegoroczne inwestycje wynikają z planu, jaki władze gminy przyjęły odnośnie
docieplenia i odnowienia elewacji szkolnych budynków w Zabielu i Czerwonem. W ubiegłym roku wykonano pierwszy etap.
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Drugie miejsce przyznano Państwu Milenie i Kamilowi Chodnickim z Kumelska w
rozstrzygniętym 18 lipca w Białymstoku wojewódzkim etapie Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Gratulacje laureatom w imieniu
Wójta Gminy Kolno składał pan sekretarz Adam Masłowski

gazeta gminna

wydarzenia

walka ze skutkami suszy
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo
Okazuje się, że w przysłowiu „historia kołem się toczy” jest sporo
prawdy. W 2015 roku zmagaliśmy
się z problemem suszy i dziś ponownie stajemy przed tym wyzwaniem i dokładamy wszelkich starań,
by szacowanie strat w gospdoarstwach rolników przebiegało jak
najsprawniej.
Niezwłocznie powołaliśmy komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych na obszarach
dotkniętych suszą w naszej gminie.
W obliczu rozmiaru problemu, w
krótkim czasie zawnioskowałem do
Wojewody Podlaskiego o zwiększenie ilości członków tej komisji, tak,
by pracownicy mogli jednocześnie
działać i w terenie, i w urzędzie.
Straty w gospodarstwach rolnych

szacowane są na podstawie wniosku złożonego do Urzędu Gminy
Kolno. Wnioski należało składać
z określonymi załącznikami. Do
Urzędu Gminy Kolno wpłynęło blisko tysiąc wniosków o szacowanie
strat w gospdoarstwach. Odpowiedzią na każdy wniosek rolnika była
wizyta członków komisji do spraw
szacowania strat i olgędziny uszkodzonych upraw.
Kolejnym etapem jest sporządzenie protokołu. W tym celu członkowie komisji do spraw szacowania
strat telefonicznie uzgadniają termin wizyty poszkodowanych gospodarzy w Urzędzie Gminy Kolno.
W przypadku tegorocznej akcji
szacowania strat inne są zasady i
tryb ich naliczania niż poprzednio,
a to niestety spowalnia prace komisji. Członkowie komisji przyjmowali

interesantów każdego dnia, w kilku
pokojach i pod koniec lipca dokumentacja dotycząca 2/3 złożonych
wniosków o oszacowanie strat w
gospodarstwie była już przygotowana. Po zakończeniu prac komisji
wszystkie protokoły zostaną przekazane do Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku.
Jak informowali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Białysmtoku nasze województwo pod
względem strat spowodowanych suszą zostało skategoryzowane wśród
16 województw na 3 miejscu wraz z
województwem lubuskim.
Problem jest ogromny, bo skutki
tegorocznej suszy, szczególnie jeśli
chodzi o zboża są ogromne, w przypadku zbóż jarych w naszym województwie sięgają od 70 proc. nawet
do 95 proc.

pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie

Przedstawiciele gminy kolno i urzędu marszałkowskiego podpisują umowę na
dofinansowanie edukacyjnego projektu
fot. arch. UM WP w Białymstoku
gazeta gminna

Wójt Józef Wiśniewski i skarbnik Halina Boryszewska podpisali
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu „Integracja naszą wartością”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Dzięki blisko 100 tys. zł dotacji
w Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie odbywać
się będą m,in. dodatkowe zajęcia, a
w pracowni informatycznej pojawi
się nowy sprzęt - mówi wójt Józef
Wiśniewski. - W ostatnich latach
w zasadzie we wszystkich naszych
szkołach i to wielokrotnie realizowane były projekty z unijnym dofinansowaniem wzbogacające ofertę
edukacyjną dla uczniów i wyposażenie placówek.
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wydarzenia

nowe i pierwsze przedszkole w gminie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na dofinansowanie projektu pt. „Wzrost dostępności
wysokiej jakości infrastruktyury
przedszkolnej w Gminie Kolno”
podpisał 24 lipca w Urzędzie
Marszałkowskim
Województwa
Podlaskiego w Białymstoku wójt
Józef Wiśniewski. Na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Lachowie
o przedszkole, w którym powstanie 50 miejsc dla przedszkolaków
Gmina Kolno otrzyma blisko 1,5
mln zł dofinansowania. To będzie
pierwsze przedszkole w historii
gminy
– Pieniędzy na tą niezwykle
ważną inwestycję szukaliśmy od
początku kadencji i jak tylko ogłoszony został jedyny konkurs na
rozbudowę infrastruktury przedszkolnej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego wykorzystaliśmy szansę – mówi Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. – Tworzymy możliwość edukacji przedszkolnej na naj-

wójt józef Wiśniewski podpisuje umowę, obok wicemarszałek województwa
podlaskiego maciej żywno

wyższym poziomie. Powstanie też
grupa dziewięciogodzinna, by pracujący rodzice mogli spokojnie zająć się swoimi obowiązkami, kiedy
ich dzieci korzystać będą z bogatej
oferty nowego przedszkola. Dzięki
tej inwestycji nie będzie już takich
sytuacji jak przy ostatnim naborze,
kiedy to w obwodzie SP Lachowo
musieliśmy z braku miejsc odmówić
przyjęcia kilkunastu maluchów.
Projekt pt „Wzrost dostępno-

ści wysokiej jakości infrastruktury
przedszkolnej w Gminie Kolno” zakłada rozbudowę budynku szkoły w
Lachowie o przedszkole publiczne
o powierzchni ponad 2 tys. m kw.
wraz z infrastrukturą. Jednokondygnacyjne skrzydło będzie połączone
z istniejącym budynkiem. Powstanie
wjazd z drogi powiatowej, chodniki,
a teren wokół zostanie zagospodarowany. Wartość projektu to ponad
3,2 mln zł.

wspólne inwestycje

utwardzanie poboczy drogi powiatowej wścieklice - zaskrodzie

Gmina Kolno przekazała w tym
roku Powiatowi Kolneńskiemu już
cztery dotacje w wysokości 75 tys.
zł na wykonanie inwestycji przy
drogach powiatowych polegających
na: remoncie chodnika w Wincencie,
utwardzeniu poboczy w Danowie,
żwirowaniu drogi Żebry - Okurowo - Brzózki oraz na utwardzeniu
poboczy przy drodze we Wścieklicach.
Jako ostatnia z zaplanowanych na
ten rok przekazana zostanie dotacja
z budżetu Gminy Kolno na budowę drogi powiatowej Brzozowo Brzózki w kwocie 100 tys. zł.
gazeta gminna

wydarzenia

nowy charakter dawnej remizy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

736 tys. zł na przebudowę dawnej remizy w Wincencie otrzyma
Gmina Kolno z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020.
Zarząd Województwa Podlaskiego
podjął taką decyzję 10 lipca.
- Wniosek składaliśmy za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ Kraina Mlekiem Płynąca”
w Małym Płocku – mówi Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –
Pozyskane dofinansowanie to aż
95%, a wkład własny wynosi tylko 5 % dzięki temu, że wcześniej
uchwaliliśmy Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Kolno na lata
2017-2023.
Zgodnie z tytułem projektu
„Nadanie nowych funkcji społecznych dawnej remizie w miejscowości
Wincenta poprzez stworzenie miejsca aktywności społecznej” charakterystyczny budynek z wieżyczką

obserwacyjną nie tylko zostanie
wyremontowany, ale z remizy stanie się świetlicą wiejską.
Budynek po remoncie będzie
wykorzystywany do działań w zakresie wsparcia społecznego (integracja mieszkańców, aktywizacja
seniorów), organizacji wydarzeń
kulturalnych i edukacji w zakresie
lokalnego dziedzictwa.
Unijna dotacja zostanie wykorzystana m.in. na: roboty ogólnobudowlane w zakresie przebudowy
budynku na funkcję świetlicy wiejskiej, prace instalacyjne sanitarne,
roboty instalacyjne elektryczne.
- Mieszkańcy długo i niecierpliwie czekali na ten remont, budynek
będzie przede wszystkim im służył,
ale z racji tego, że położony jest
przy trasie na Mazury, na granicy
województw, stanie się też wizytówką naszej gminy – mówi wójt Jóżef
Wiśniewski. – Chcemy przybliżać
wszystkim fascynującą historię po-

remiza w wincencie po remoncie
stanie się świetlicą dla mieszkańców

granicza, historię tej miejscowości i
rzeki Wincenta.
Planowany termin rzeczowego
zakończenia projektu to 30 sierpnia
2019 r.

wykorzystana szansa na dotację
Umowę na dofinansowanie projektu pt. „Doposażenie świetlic wiejskich w Filipkach Małych i Gromadzynie Wykno” podpisali 4 lipca w

Białymstoku wójt Józef Wiśniewski
i skarbnik Halina Boryszewska z
członkami zarządu województwa
podlaskiego: Stefanem Krajewskim

stefan krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego, józef wiśniewski, wójt gminy kolno, skarbnik halina boryszewska i bogdan dyjuk, członek zarządu województwa podlaskiego po podpisaniu umowy fot. wrotapodlasia.pl
gazeta gminna

i Bogdanem Dyjukiem. Dotacja pochodzi z Programu Odnowy Wsi
Województwa Podlaskiego.
– W ramach tego projektu do naszych dwóch świetlic wyremontowanych w ramach funduszu sołeckiego
zakupimy stoły, krzesła, meble do
aneksów kuchennych wraz z zestawem sprzętów kuchennych – mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– To bardzo dobrze, że zarząd województwa po raz pierwszy uruchomił
tego typu program skierowany do
gmin wiejskich, takich jak nasza, bo
dzięki pozyskanej dotacji miejsca
ważne dla mieszkańców tych sołectw szybciej będą mogły spełniać
swoje aktywizujące i integrujące
funkcje.
Wysokość pozyskanej przez Gminę Kolno dotacji to 10 tys. zł
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wydarzenia

muzyczne barwy podlasia
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kilkanaście zespołów z województw podlaskiego, mazowieckiego i warmińsko – mazurskiego,
a także polonia białoruska – tak
statystycznie można podsumować
II Festiwal Muzyczne Barwy Podlasia. Koncert w Czerwonem, który
odbył się 15 lipca był zakończenie
projektu „Muzyczne Barwy Podlasia” realizowanego dzięki środkom pozyskanym przez Centrum
Kultury Gminy Kolno z Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Kultura Interwencje
2018. – Pogoda w tym roku nie
ułatwiała nam zadania, ale deszcz
nie jest dla nas żadną przeszkodą
- mówi Marcin Sekściński, dyrektor CKGK – Koncert odbył się i na
scenie przy szkole i w sali gimnastycznej.
Podobnie jak przed rokiem, jednym z elementów projektu były
audycje radiowe, w trakcie których
swoją ofertę zaprezentować mogły
ośrodki kultury z województwa. W
rozmowach o kulturze nie zabrakło też przedstawiciela Narodowego Centrum Kultury. Koncert w
Czerwonem był potwierdzeniem jak
bogate i różnorodne jest Podlasie
oraz jak ciekawa i bogata jest kul-

kapela onegdaj z filipowa zaprezentowała się na naszym festiwalu

tura sąsiednich województw. Każdy
z wykonawców otrzymał pamiątkowy grawerton z podziękowaniem za
występ, nie zabrakło też poczęstunku.
- Takie spotkanie zespołów w różnym wieku i z różnych muzycznych
tradycji jest ciekawe dla odbiorców,
to też wyjątkowa okazja do wymiany
doświadczeń, dlatego chcemy kontynuować organizowanie Festiwalu
Muzyczne Barwy Podlasia – mówi
Marcin Sekściński. - Zorganizowanie tego typu przedsięwzięcia nie
byłoby możliwe bez wsparcia, dlatego bardzo serdecznie dziękujemy
Narodowemu Centrum Kultury.

w trakcie drugiej edycji festiwalu muzyczne barwy podlasia w sali gimnastycznej w szkole w czerwonem zaprezentował się m.in. zespół orzyszanki

chwile bez ulewnego deszczu w trakcie festiwalu w
czerwonem pozwoliły na występ na scenie m.in. zespołowi śpiewaczemu z turośli

gazeta gminna

wydarzenia

rozbudowa sieci wodociągowej
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Trwa realizacja zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy Kolno”.
Inwestycje wykonuje konsorcjum
firm Wodociągi Wiejskie i Energotel – Bis. To zadanie jest elementem operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie
Kolno”, na której realizację pozyskaliśmy blisko 2 miliony złotych
dofinansowania.
Nowa sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 10 kilometrów wraz
z przyłączami powstaje w miejscowościach: Bialiki, Czerwone, Rupin
i Stary Gromadzyn, Niksowizna;
Waszki; Zabiele; oraz Zaskrodzie.
- Ta inwestycja to ostatni etap
podłączania gminy do wodociągów - mówi wójt Józef Wiśniewski.
- Dzięki unijnej dotacji nie tylko
dokończymy wodociągowanie, ale
po raz pierwszy wspieramy mieszkańców zainteresowanych budową
przydomowych oczyszczalni.

budowa sieci wodociągowej w gminie kolno realizowana jest dzięki pozyskanym
unijnym funduszom

Obok rozbudowy sieci wodociągowej projekt zakłada budowę ponad 80 przydomowych oczyszczalni
i budowę zbiornika retencyjnego
przy Stacji Uzdatniania Wody w
Kumelsku. Całkowity koszt inwestycji w ramach tego projektu to
ponad 3,2 mln zł.

żwirowanie za pozyskane pieniądze
Umowę na przebudowę drogi
gminnej we wsi Obiedzino podpisał z wykonawcą Józef Wiśniewski,

wójt gminy Kolno. Zadaniem firmy
Żwirownia usługi ziemno – budowlane z miejscowości Jagodne bę-

wójt józef wiśniewski podpisał umowę na przebudowę drogi w obiedzinie
gazeta gminna

dzie przebudowa odcinka drogi o
dł. ponad 1,5 km. Wykonawca m.in.
usunie drzewa i krzewy, zdejmie
warstwę humusu, wykona nasypy
i nawierzchnię z mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz zjazdy
do gospodarstw i na drogi boczne
zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych wykonanych dla tej inwestycji.
Termin wykonania przedmiotu
umowy ustalono na 28 września
2018 r.
Na przebudowę drogi w Obiedzinie Gmina Kolno otrzymała dotację celową z budżetu województwa
podlaskiego na zadanie z zakresu
ochrony rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
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wydarzenia

inwestycje idą pełną parą
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej UG Kolno pracują nad
realizacją inwestycji, zarówno tych
z funduszu sołeckiego, jak i pozostałych: w ramach bieżącego utrzymania dróg, czy zaplanowanych na
ten rok. Gminnych pracowników
spotkać można m.in. przy wykonywaniu utwardzeń poboczy, żwirowaniu dróg, utwardzaniu placów
gminnych, czy przy remoncie gminnych budynków. Podzieleni na grupy każdego dnia wykonują zlecone
zadania, a nad całością czuwa kierownik referatu Andrzej Kleczyński.
Na wykonanie wszystkich prac z
funduszu jest czas do końca bieżącego roku.

utwardzenie poboczy przy drodze w kumelsku zostało wykonane w ramach
funduszu sołeckiego na 2018 rok

remont świetlicy w zaskrodziu - fundusz sołecki

budowa nowej nawierzchni z kostki brukowej na drodze
gminnej przed cmentarzem w lachowie

kierunek kompetencje

w ramach projektu szkoły zostały wyposażone w potrzebne pomoce

Szkoły w Czerwonem, Borkowie,
Wykowie, Zaskrodziu i Zabielu
uczestniczą w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich
„Kierunek kompetencje - program
rozwijania kompetencji kluczowych
uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego” do którego
zakwalifikowano tylko 23 szkoły z
województwa. Celem projektu jest
wprowadzenie do szkół innowacyjnych metod nauczania w tym eksperymentu. Realizacja projektu trwa
od 1 kwietnia 2017 r. i zakończy się
31 marca 2019 r.
gazeta gminna

wydarzenia

z myślą o dzieciach i rodzinach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Najlepszym przepisem na udany festyn są aktywni mieszkańcy
wspierani przez instytucje i sponsorów, a letnie miesiące sprzyjają
takiej aktywności i integracji pokoleń.
Jeszcze przed rozpoczęciem wakacji Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle współorganizowało Dzień
Rodziny w Zabielu, Dzień Dziecka w Glinkach i festyn w Filipkach
Dużych.
Dzień Rodziny w Zabielu to wydarzenie z tradycjami, w którego organizację angażuje się CKGK, koło
gospodyń, OSP i szkoła. Efektem
zawsze jest dobra, międzypokoleniowa zabawa.
W Glinkach takiego festynu,
jak zorganizowany w tym roku na
Dzień Dziecka chyba jeszcze nie
było. Za sprawą sołtysa Krystiana
Borawskiego, który pozyskał szereg partnerów i sponsorów dzieci
mogły korzystać z wielu atrakcji
i konkursów z nagrodami. Był też
pokaz ratownictwa medycznego w
wykonaniu członków Kolneńskiej
Grupy Pierwszej Pomocy, zabawa
przy muzyce oraz poczęstunek dla
wszystkich.
W Filipkach Dużych festyn rodzinny zgromadził i starszych i
młodszych i każdy mógł się dobrze
bawić. Była zjeżdżalnia, malowanie twarzy, konkursy i zabawy m.in.
w przeciągnie liny, czy wyścigi w
workach.
W te wakacje rodzinne festyny
organizowane przy wsparciu CKGK
odbędą się jeszcze w kilku miejscowościach, wszędzie tam, gdzie jest
inicjatywa mieszkańców.

dzień dziecka w glinkach to inicjatywa sołtysa krystiana borawskiego, który
przy wsparciu ckgk i sponsorów zapewnił najmłodszym moc atrakcji

w filipkach Dużych rodzinny festyn zorganizowali pani małgorzata chrostowska, radna gminy kolno wraz zmężem danielem - sołtysem, przy wsparciu m.in.
ckgk

w zabielu w organizację dnia rodziny angażują się m.in. ckgk, szkoła, osp i koło
gospodyń
gazeta gminna
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wydarzenia

czas na remonty w szkołach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wakacje to najlepszy czas na remonty przeprowadzane w szkołach,
dlatego w gminnych placówkach
sporo się dzieje. Najpoważniejsze
zadania w tym sezonie to termomodernizacja dwóch szkolnych budynków.
Tegoroczne inwestycje wynikają z
planu, jaki władze gminy przyjęły
odnośnie docieplenia i odnowienia
elewacji szkolnych budynków w
Zabielu i Czerwonem. W ubiegłym
roku wykonano pierwszy etap. Z
uwagi na fakt, że szkoła w Zabielu jest duża tu zadanie podzielono
na trzy etapy. W tym roku trwały
prace nad drugim etapem termomodernizacji i obecnie większość szkoły w zasadzie jest już docieplona i
estetyczna. Obecnie trwają tu prace
polegające na adaptacji pomieszczeń dla przedszkolaków oraz pod
świetlicę.
- Odpowiadając na potrzeby rodziców tworzymy warunki odpowiednie dla dziewięciogodzinnej
grupy przedszkolnej - mówi Jóżef
Wiśniewski, wojt gminy Kolno. Dodatkowo staramy się pozyskać
na ten cel pieniądze ze środków zewnętrznych między innymi na zajęcia dodatkowe i pomoce dydaktyczne dla maluszków.
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem trwa drugi - ostatni etap
termomodernizacji budynku. Dodatkowo już zostały wymalowane sale
oddziału przedszkolnego i punktu
przedszkolnego oraz wymienione
blaty na ławkach w klasach I-III, a
w planach jest jeszcze wymiana 11
metrów podłogi na dolnym korytarzu Szkoły Podstawowej w Czerwonem przy szatni i łazienkach.
Prace remontowo - budowlane w
tym m.in. związane z wymianą instalacji elektrycznej przeprowadzone były też w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
Z uwagi na fakt, że w wyniku

remont sali w szkole podstawowej w zabielu

dziewięciogodzinna grupa dla przedszkolaków powstanie w zabielu, dlatego
potrzebna jest adaptacja pomieszczeń

w szkole w czerwonem w wakacje trwa ostatni etap docieplenia budynku

przeprowadzonej procedury nie wyłoniono wykonawcy w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie gmina będzie remonto-

wać budynek samodzielnie.
Na ten rok zaplanowane jest wykonanie izolacji pionowej fundamentów.
gazeta gminna
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74 rocznica bitwy
pod piasutnem żelaznym
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

24 czerwca odbyły się uroczyste
obchody 74. rocznicy bitwy pod
Piasutnem Żelaznym zorganizowane przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie oraz Gminę
Kolno i Gminę Zbójna.
Poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządów, parlamentarzystów, służb mundurowych, szkół, instytucji i stowarzyszeń zgromadzili
sie przy mogile żołnierzy AK na
cmentarzu w Łosewie, gdzie po odprawionej modlitwie złożono kwiaty
i zapalono znicze. Następnie kwiaty i znicze złożono pod pomnikiem
w Piasutnie Żelaznym. Tu historię
tragicznych wydarzeń sprzed 74 lat,
kiedy to zginęło 10 żołnierzy AK w
walce z niemieckim okupantem, spisaną z rodzinnych przekazów przedstawiła pani Urszula Banach.
Po Mszy św. polowej odprawionej na terenie dawnej leśniczówki
w Piasutnie Żelaznym i okolicznościowych przemówieniach odbyła
się inscenizacja wydarzeń sprzed
74 lat w wykonaniu członków grup
zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem Kawaleryjskim im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie.

delegacja władz gminy kolno i proboszcz parafii w Łosewie składają wiązankę
na moglie żołnierzy ak na cmentarzu w Łosewie

inscenizacja bitwy sprzed 74 lat wzbudziła ogromne zainteresowanie

delegacja ze szkoły w gminie zbójna składa kwiaty na
mogile żołnierzy ak na cmentarzu w Łosewie

pod pomnikiem w piasutnie żelaznym
gazeta gminna

wydarzenia

95 - lecie osp w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mszą św. rozpoczęły się 1 lipca
obchody 95 rocznicy funkcjonowania jednostki OSP w Czerwonem,
które wpisały się w jubileusz 100
rocznicy odzykania przez Polskę
niepodległości. Po wspólnej modlitwie, dalsza część uroczystości
przebiegała na placu przed remizą
w Czerwonem.
Tak wyjątkowy jubileusz to doskonała okazja do wręczenia medali
i odznaczeń druhom z OSP Czerwone. Srebrny medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali:
1. Bernard Piwowarski
2. Grzegorz Okurowski
Brązowy medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymał Borys Przemysław.
Odznakę Wzorowy strażak otrzymali:
1. Wojciech Charubin

jubileusz 95 - lecia osp czerwone był okazją m.in. do wręczenia medali za zasługi
dla pożarnictwa.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kamil Wróbel
Adam Jermacz
Tomasz Słapiński
Radosław Jermacz
Łukasz Słapiński
Kamil Jermacz
Patryk Antosiewicz
Jarosław Charubin

10. Marek Charubin
Odznaki brązowe i złote otrzymali również członkowie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. Pamiątkowy
grawerton z okazji 95 - lecia funkcjonowania jednostki wręczyli druhom wójt Józef Bogdan Wiśniewski
i komendant Antoni Lewandowski.

60 lat osp w starym gromadzynie
7 lipca w Starym Gromadzynie
odbyła się uroczystość z okazji 60
rocznicy istnienia tutejszej jednostki OSP. Obchody rozpoczęto
Mszą św. odprawioną w remizie.

Po Mszy św. poświęcono i uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą 60 - lecie OSP w Starym
Gromadzynie oraz 100 rocznicę odzykania przez Polskę niepodległo-

z okazji 6o - lecia jednostki wójt gminy kolno józef wiśniewski przekazał
pamiątkowy grawerton druhom z osp stary gromadzyn
gazeta gminna

ści.
Następnie zgromadzeni na placu
przy remizie byli świadkami okolicznościowych przemówień, wręczenia
odznaczeń oraz podziękowań i gratulacji. Rys historyczny jednostki
przedstawił Józef Filipkowski, założyciel i honorowy jej członek.
Za służbę na rzecz lokalnej społeczności dziękował druhom wójt Józef Bogdan Wiśniewski, który wraz
z komendantem M-G ZOSP RP w
Kolnie wręczył strażakom ochotnikom pamiątkowy grawerton.
W dniu jubileuszu Brązowy Medal
za zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Alfred Święczkowski i Tadeusz Chludziński, a odznakę Wzorowy strażak - Jan Święczkowski.
Na pamiątkę wyjątkowego spotkania wszyscy zaproszeni goście w
tym też sponsorzy jubileuszu otrzymali od druhów OSP Stary Gromadzyn proporczyki
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zakończenie projektu
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

W sali konferencyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem 11 lipca 2018 r. odbyło się
świętowanie zakończenia projektu
„Tu moje miejsce, tu jest mój dom”
realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.
Dotację na realizację projektu w
kwocie 7 900 zł pozyskaliśmy w
ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017 - Regionalny
Konkurs Grantowy”.
Grupa projektowa z terenu gminy
Kolno w składzie: Antosiewicz Natalia, Antosiewicz Zuzanna, Banach
Mateusz, Banach Patrycja, Bazydło
Maja, Kołowajtys Przemysław, Kossakowska Ewelina, Lewandowska
Kornelia, Okurowska Monika, Olszak Wiktoria, Piwowarski Damian,
Ruchała Grzegorz i Siebuła Gabriela intensywnie pracowała pod
okiem kadry Teresy Aliny Skrodzkiej - koordynatora projektu, Barbary Sielawy i Jacka Bagińskiego.
Podczas uroczystości świętowania zakończenia projektu zaproszeni
goście, a wśród nich reprezentujący
Wójta Gminy Kolno sekretarz gminy
Kolno Adam Masłowski, dyrektorzy
instytucji gminnych, radni, partnerzy i sponsorzy, rodzice, dziadkowie, lokalne grupy działania, mie-

grupa projektowa to młodzież z gminy kolno

li okazję poznać efekty półrocznej
pracy 13-osobowej stałej grupy
projektowej.
W trakcie uroczystości można
było obejrzeć prezentację multimedialną będącą skrótowym zapisem
działań projektowych. W wyniku przeprowadzonych warsztatów
dziennikarskich, historycznych młodzież wykonała folder z miejscami
godnymi obejrzenia i zwiedzenia w
miejscowości Czerwone, który dostępny jest w siedzibie biblioteki.
Oprócz tego na placu przy bibliotece zostały uroczyście zaprezentowane tablice, na których są
zamieszczone zeskanowane stare zdjęcia miejsc, ludzi, instytucji Czerwonego oraz te, wykonane
obecnie wraz z dokładnym opisem.
Po części oficjalnej organizatorzy

efektem projektu są m.in. tablice informacyjne ustawione w czerwonem

zaprosili przybyłych gości na grillowaną kiełbasę, ciasto oraz pyszne
pączki.
Realizacja projektu była możliwa
dzięki wsparciu partnerów, sponsorów i wolontariuszy, za które serdecznie dziękujemy.
Partnerzy: Urząd Gminy Kolno,
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Aleksandra Szyc – Redaktor
Gazety Gminnej, Ochotnicza Straż
Pożarna w Czerwonem, Stowarzyszenie KaFCuki, Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Kolnie, Sylwester Nicewicz – Producent Drzwi.
Sponsorzy: Koncern Medialno-Reklamowy Caterina, Hetman
– Producent Odzieży Ochronnej,
Tartak Czerwone, Sklep Delikatesy „U Jacka” w Czerwonem, Bank
Spółdzielczy w Kolnie, Ryszard Piwowarski – Radny Powiatu Kolneńskiego, Wojciech Jermacz – przewodniczący Rady Gminy Kolno,
Dawid Banach – Sołtys Miejscowości Czerwone, Dacholand Usługi
Ogólnobudowlane.
Wolontariusze: Rodzina Państwa
Banachów: Bartosz i Piotr za zaangażowanie przy postawieniu tablic,
Jadwidze i Magdalenie za upieczenie pączków.
Wszystkim, którzy okazali nam
pomoc i życzliwość podczas realizacji projektu, serdecznie dziękujemy.
Więcej zdjęć na stronie intenretowej gbp.czerwone.pl

gazeta gminna

szkoły

Bezpieczni idziemy na wakacje
wiesława wiśniewska, małgorzata dawid
nauczycielki sp w zabielu

W dniu 19 czerwca w Szkole
Podstawowej w Zabielu obchodzony był już III Szkolny Dzień Profilaktyki pod hasłem „XXI wiek bez
nałogów”.
Pod kierunkiem pani Wiesławy
Wiśniewskiej i Małgorzaty Dawid uczniowie przygotowali
przedstawienie na temat szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka narkotyków, alkoholu, dopalaczy
i papierosów. Odbył się także sąd
nad używkami, w którym wystąpili świadkowie niszczącego wpływu
używek na nasze zdrowie tj. raper
udawadniający, że nie warto palić,
„brać ani ćpać, by nie stoczyć się
na dno”. Drugim świadkiem była
gwiazda disco-polo śpiewająca o
„fajnej dziewczynie”, która nie pali
fajek i nie pije wina.
Jedna z uczennic klasy III gimnazjum wcieliła się w rolę wybitnego
naukowca, przedstawiając informacje o wpływie alkoholu na zdrowie
kobiet ciężarnych, dzieci i młodzieży, na wypadkowość na drogach i w
zakładach pracy. Zaapelowała również do swoich rówieśników, aby
nigdy w swoim życiu nie szukali
wsparcia w alkoholu, nawet w tych
małych ilościach, bo największym
przyjacielem jest druga osoba. W

częścią uroczystego apelu było wspomnienie o patronie szkoły w janowie
ćwiczenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy było elementem szkolnego
dnia profilaktyki w zabielu

tej części apelu odczytany był też
list narkomanki, w którym nawołuje
do zdrowego i szczęśliwego życia
bez nałogów.
W drugiej części Szkolnego Dnia
Profilaktyki odbyło się wręczenie
nagród z Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpieczni w
sieci”. Wręczenia dyplomów i upominków dokonali p. dyrektor Ewa
Lipnicka i p. dyrektor ZOPO Stanisław Szymańczyk.
Po tej części aspirant sztabowy
Komendy Powiatowej Policji w Kolnie pani Joanna Makarewicz wystąpiła z prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie „bo nigdy
nie wiadomo, kto jest po drugiej

joanna makarewicz z komendy powiatowej policji w kolnie wystąpiła w szkole
w zabielu z prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa w internecie
gazeta gminna

stronie”. Oprócz tego policjantka
zachęcała uczniów do aktywnego
i rozważnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu. Uświadomiła również wszystkich obecnych o
prawie rodziców do kontrolowania
swoich podopiecznych.
Ostatnim punktem działań profilaktycznych było ćwiczenie umiejętności niesienia pierwszej pomocy
pod okiem zaproszonej Grupy Pierwszej Pomocy „Nadzieja”. Przedstawiciele tej grupy uczyli społeczność
uczniowską bezpiecznych zachowań
podczas wypoczynku nad wodą
oraz przy pracach gospodarskich.
Uczniowie znają zasady udzielania
pomocy przy omdleniach czy zatrzymaniu krążenia.
Wszyscy zaproszeni goście i dyrekcja szkoły życzyli młodym ludziom przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
Nagrody, dyplomy i materiały
niezbędne do przeprowadzenia III
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpieczni w sieci”
zostały zakupione ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii Urzędu Gminy Kolno na rok 2018.
Dyrektor szkoły oraz społeczność szkolna składa podziękowanie
Wójtowi Gminy Kolno za udzielone
wsparcie finansowe.
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Reszel - Trójmiasto - Malbork
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

27 i 28 czerwca 2018 r. 50. osobowa grupa młodzieży i osób dorosłych z terenu gminy Kolno udała
się na wycieczkę do Reszla, Trójmiasta i Malborku w ramach realizacji projektu „Kadry z przeszłości.
Na szlaku krzyżackich i biskupich
zamków”. Organizatorem wyjazdu
była Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem.
Na początku Reszel i jego wizytówka - zamek krzyżacki. Potem sopockie molo, rejs statkiem „Pirat”,
kąpiele w Bałtyku i błogie lenistwo
na plaży. W ośrodku „Warzenko”
niezmordowani
wycieczkowicze
spędzili wieczór na sportowo. Nazajutrz Gdańsk i jego urokliwa starówka, a później kompleks zamkowy
w Malborku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i
Przyrodniczego UNESCO.
Wycieczka Reszel - Trójmiasto Malbork była końcowym elementem realizacji projektu „Kadry z
przeszłości. Na szlaku krzyżackich

wycieczka zorganizowana w ramach projektu „Kadry z przeszłości” realizowanego przez gbp w czerwonem

i biskupich zamków”. W wyjeździe
wzięli udział najbardziej aktywni uczestnicy projektu. Biblioteka
realizowała ten projekt w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KaFCuki i Stowarzyszeniem na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.

Dofinansowany on został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Partnerstwo
dla Książki.
Wszystkim, którzy pracowali z
nami podczas jego realizacji, bardzo
serdecznie dziękujemy!

letnie kino nadziei

w czernicach seans filmowy w plenerze odbył się po raz pierwszy
fot. wzasiegu.pl

Cztery seanse w czterech różnych
miejscowościach naszej gminy odbyły się w tym roku w ramach akcji
„Letnie Kino Nadziei”.
Duży mobilny ekran i charakterystyczne leżaki czekały na chętnych
do obejrzenia filmu „ Moja miłość”
albo „Old fashioned” w Borkowie,
Zabielu, Czernicach i Lachowie.
„Letnie Kino Nadziei” to inicjatywa Radia Nadzieja podejmowana
przy wsparciu samorządów i instytucji. W naszej gminie to kulturalne
wydarzenie odbywało się już kolejny raz. W tym roku w Czernicach
i Zabielu mieszkańcy mieli możliwość uczestniczenia w nim po raz
pierwszy.
gazeta gminna
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półkolonie letnie w gminie kolno
materiał
gbp w czerwonem

Wakacje to okres, gdy spora grupa dzieci i młodzieży wyjeżdża na
kolonie bądź korzysta z różnych
form wypoczynku. Są też tacy, którzy w okresie wakacji nigdzie nie
wyjeżdżają, i dla tych osób Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem przy współpracy z Krajową
Radą Izb Rolniczych zorganizowała w dniach 2-12 lipca półkolonie
letnie. O tym, że taka forma wakacyjnego wypoczynku może być
atrakcyjna przekonała się 50 osobowa grupa dzieci z Czerwonego,
Janowa i Wykowa.
W trakcie półkolonii dzieci
uczestniczyły w zajęciach rekreacyjno - sportowych, muzycznych,
plastycznych, czytelniczych, profilaktycznych oraz wyjazdach. Na
okres trwania turnusu uczestnicy i
kadra była ubezpieczona, wszyscy
też mieli zapewnione dwa posiłki
śniadanie i ciepły obiad.
Oprócz zajęć programowych z
wychowawcami, dzieci miały szereg
spotkań z przedstawicielami współpracujących z biblioteką instytucji.
Odwiedzili nas m.in. pracownicy
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kolnie, Powiatowej Komendy Policji w Kolnie oraz pracow-

uczestnicy półkolonii na wycieczce w ełku

nik Państwowej Inspekcji Pracy w
Białymstoku. Zaproszone osoby
w formie pogadanek i prezentacji
multimedialnych, krzyżówek, zagadek przedstawili wiedzę dotyczącą
promocji i profilaktyki zdrowia oraz
bezpieczeństwa w czasie wakacji.
Dzieci mają również za sobą jednodniową wycieczkę do Ełku. Był
film fantastyczno - przygodowy
„Kuba Guzik” w Planet Cinema
Ełk, następnie podróż kolejką wą-

uczestnicy półkolonii nie mieli czasu na nudę

gazeta gminna

skotorową do malowniczej miejscowości Sypitki.
Dodatkową atrakcją był drugi
wyjazd, tym razem udaliśmy się na
Pływalnię Miejską do Kolna, a tam
szaleństwo w wodzie.
Ostatniego dnia naszej wspólnej
przygody był czas by podsumować
wypoczynek i opowiedzieć o swoich
wrażeniach.
Półkolonie, półkolonie i po półkoloniach… Czas upłynął bardzo
szybko. Tyle atrakcji i zabaw, tak
doborowe towarzystwo, że ostatniego dnia żal było wracać do domu.
Nie pozostało nam już nic, tylko się
pożegnać i podziękować.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom za zaangażowanie w organizację wypoczynku dla mieszkańców gminy Kolno. W szczególności Stanisławowi Szymańczykowi,
dyrektorowi ZOPO w Kolnie za
umożliwienie dowozu dzieci na półkolonie, dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy Kolno: Bożenie Dudzie, Jackowi Bagińskiemu
i Grzegorzowi Jakubowskiemu za
udostępnienie pomieszczeń szkolnych w tym celu.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
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szkoły

Dzień rodziny i sportu
Joanna sekścińska, Kamila sawicka
sp w czerwonem

19 czerwca 2018 r. społeczność
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem opuściła mury szkolne, aby
wspólnie świętować Dzień Rodziny i Sportu. W tym celu uczniowie w towarzystwie rodziców i nauczycieli udali się do malowniczo
położonego hotelu w Koźle. Stało
się to możliwe dzięki uprzejmości
Wójta Gminy Kolno, który sfinansował przedsięwzięcie ze środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2018 r.
Program zajęć z animatorami przewidzianych na ten dzień obejmował
szereg rozrywek dopasowanych do
wieku dzieci. Młodsi uczestnicy
mieli okazję spróbować jazdy konnej, gry w minigolfa, czy też wziąć
udział w zmaganiach na torze wy-

w trakcie dnia rodziny i sportu społeczności sp w czerwonem, który odbył się w
koźle nie zabrakło chętnych na kajaki

ścigowym. Dodatkowo dostępny
był dla nich plac zabaw. Z radością
skorzystali oni także z możliwości
malowania twarzy. Starsi uczniowie
również nie mogli narzekać na brak
wrażeń. Ogromnym powodzeniem
cieszył się ekstremalny zjazd na tyrolce, do którego przekonać dali się
też niektórzy rodzice i nauczyciele.

Chętnych nie zabrakło również na
przeżycie krótkiej przygody z kajakiem. Po zmaganiach sportowych,
które przyniosły wiele emocji i satysfakcji zaproszono wszystkich na
grillowane lub pieczone kiełbaski.
Niewątpliwie dzień ten na długo
pozostanie w pamięci uczestników
wydarzenia.

muzyka na fali

organizatorem wydarzenia muzyczno - tanecznego w koźle było centrum kultury gminy kolno, a występ zespołów z zagranicy był możliwy dzięki współpracy
ckgk ze stowarzyszeniem wspólnota polska oddział w Łomży

Pogoda pokrzyżowała nieco plany organizatorom pierwszego w tym
sezonie koncertu z cyklu „Muzyka
na fali”. Zamiast przy świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
muzycy z Filharmonii Kameralnej
im. Witolda Lutosławskiego w Łomży 30 czerwca wystąpili w Kościele
pw. NSJ w Koźle. Natomiast grupy
młodzieżowe i dziecięce z zagranicy zaprezentowały się zarówno w
Kościele, jak i w świetlicy CKGK.
Koncert łomżyńskich filharmoników
odbył się w ramach projektu „Aktywne wsparcie drogą do sukcesu”
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata
2014 – 2020.
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