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Pierwsza sesja Rady Gminy
Kolno VIII kadencji odbyła się 21
listopada 2018 r. w Czerwonem. Zgodnie z postanowieniem Komisarza
Wyborczego w Łomży, który zwołał pierwszą sesję w porządku obrad znalazły się następujące punkty: złożenie ślubowania przez nowo wybranych
radnych, złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Kolno,
wybór przewodniczącego rady, wybór wiceprzewodniczącego rady.

100 lat niepodległej

wydarzenia

Gminne obchody 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę odbyły się 11 listopada
w Czerwonem. W trakcie uroczystości m.in. podsumowany został Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Obchody Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. prof. dr hab.
Stanisława Dziekońskiego, rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ks. Wojciecha Stefaniaka, proboszcza Parafii
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

wydarzenia

Brązowy medal
dla wójta gminy kolno

str. 7

str.
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Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno z rąk płk Zbigniewa Redziaka, Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Białymstoku odebrał brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Okazją do wręczenia odznaczenia nadawanego przez Ministra
Obrony Narodowej była uroczystość w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Łomży zorganizowana z okazji 100 rocznicy jej powstania.
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tak wyglądało czerwone w czasach II wojny światowej - za udostępnienie nowych zdjęć z kolekcji dziękujemy panu zbigniewowi majkrzakowi z kolna
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przed nami pięć lat pracy
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo
Za nami dwie sesje nowej Rady
Gminy Kolno. Szczególnie istotna
była ta pierwsza, w trakcie której
radni Rady Gminy Kolno VIII kadencji, a po radnych Wójt Gminy
Kolno, złożyliśmy ślubowanie, bo
od tego momentu mogliśmy rozpocząć pracę na rzecz Mieszkańców
Gminy Kolno.
Dziś mamy już wybranego Przewodniczącego Rady Gminy Kolno,
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno oraz Przewodniczących
czterech stałych komisji Rady Gminy Kolno. Zarówno organ władzy
uchwałodawczej i kontrolnej gminy
(Rada Gminy Kolno) jak i organ
wykonawczy (Wójt Gminy Kolno)

jesteśmy gotowi do działania.
Doceniam, że dotychczasowe decyzje podejmowaliśmy wspólnie, a
głosowania odbywały sie jednogłośnie. To dowodzi, że mimo iż w Radzie Gminy Kolno są reprezentanci
różnych komitetów wyborczych potrafimy działać ponad podziałami,
bo tego oczekują od nas wyborcy.
Przed nami pięcioletnia kadencja
i choć trudno przypuszczać, że zawsze będziemy jednomyślni, jestem
przekonany, że mając na uwadze to,
co najważniejsze - dobro Mieszkańców Gminy Kolno, będziemy wspólnie podejmować dobre decyzje.
Jedną z tych istotniejszych, nad
którą już pracujemy to projekt budżetu Gminy Kolno na 2019 rok.
Mamy dużo do zrobienia, a mi za-

leży nie tylko na tym, by zrobić jak
najwięcej, ale też na tym, by to było
zrobione w dobrym stylu, spokojnie,
konstruktywnie, bez zbędnych emocji.
Na najbliższe lata życzyłbym i
zalecał więcej umiejętności zawierania kompromisów, więcej postaw
bazujących na swojej wiedzy, większego uodpornienia od wpływów
innych osób, bo to jest częste, że
ktoś chciałby współpracę nawiązać,
ale wpływ innych osób na to mu nie
pozwala i to nie jest dobre. Mnie
stać na daleko idący kompromis jeśli ma służyć sprawie, Gminie Kolno
i tego też oczekuję od innych, dla
których dobro mieszkańców Gminy
Kolno również powinno być najważniejsze.

życzenia

„Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.”
Konstanty Ildefons Gałczyński

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kolno,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy
serdecznej atmosfery w trakcie świątecznych spotkań
i niech radość z Bożego Narodzenia
pozostanie w naszych sercach jak najdłużej.
Żegnając rok jubileuszu 100 - lecia odzyskania niepodległości
przez Polskę w Nowy 2019 Rok wejdźmy z optymizmem
i wiarą że przed nami wiele dobrych dni
w pokoju, zdrowiu i pomyślności

Anastazy Jan Kalinowski
Przewodniczący
Rady Gminy Kolno
z Radnymi
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Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno
z Pracownikami
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druga sesja rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie II sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 30 listopada 2018 r. w Czerwonem radni zdecydowali m.in. o składach
komisji stałych, wynagrodzeniu
Wójta Gminy Kolno i dietach dla
radnych. Radni podjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami o których mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2019 rok”.
Zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie powołania komisji stałych Rady
Gminy Kolno powołane zostały
cztery komisje: Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Kolno, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
Komisja Praworządności, Oświaty
i Spraw Społecznych Rady Gminy
Kolno, Komisja Skarg , Wniosków i
Petycji Rady Gminy Kolno.
Radni Gminy Kolno podjęli również uchwałę w sprawie wynagro-

ii sesja rady gminy kolno - jej retransmisję można zobaczyć w internecie na
stronie gminy kolno

dzenia Wójta Gminy Kolno, które
pozostaje na poprzednim poziomie.
Uchwała Rady Gminy Kolno w
sprawie diet oraz kosztów podróży
radnych Rady Gminy Kolno szczegółowo określa m.in. jaką kwotę
otrzymywać będą radni, Przewodniczący Rady Gminy Kolno, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
Kolno czy Przewodniczący komisji
stałych Rady Gminy Kolno.
Uchwała w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na
2019 rok” określa szczegóły współpracy Gminy Kolno z organizacjami
pozarządowymi na 2019 rok w tym
m.in. określa zadania priorytetowe:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na
rzecz dzieci i młodzieży.
Wszystkie cztery uchwały w trakcie II sesji Rady Gminy Kolno podjęte zostały jednogłośnie.

pierwsze zewnętrzne siłownie

jedna z trzech w gminie zewnętrznych siłowni stanęła w czerwonem

Tego w naszej gminie jeszcze nie
było. W trzech miejscowościach
pojawiły się siłownie zewnętrzne.
Usytuowane zostały na placach
przy budynkach instytucji kultury. Skorzystać z nich będzie mógł
każdy chętny. Siłownie w Czerwonem, Lachowie i Borkowie obok 12
placów zabaw to efekt realizacji
projektu pt. „Montaż i dostawa placów zabaw i siłowni zewnętrznych
w Gminie Kolno” w 100 proc. dofinansowanego ze środków unijnych
w ramach inicjatywy LEADER pozyskanych przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja” za pośrednictwem LGD
Kraina Mlekiem Płynąca.
gazeta gminna
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wójt i radni złożyli ślubowanie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pierwsza sesja Rady Gminy
Kolno VIII kadencji odbyła się 21
listopada 2018 r. w Czerwonem.
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Łomży, który
zwołał pierwszą sesję w porządku obrad znalazły się następujące
punkty:
- złożenie ślubowania przez nowo
wybranych radnych
- złożenie ślubowania przez nowo
wybranego Wójta Gminy Kolno
- wybór przewodniczącego rady
- wybór wiceprzewodniczącego
rady.
Obrady rozpoczął i do wyboru
przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny –pan Jan
Pieklik. Po wprowadzeniu na sesję sztandaru Gminy Kolno i odśpiewaniu hymnu pan Jan Pieklik
odczytał treść ślubowania dla radnych, a każdy wyczytywany kolejno
przez najmłodszego radnego – pana
Krystiana Borawskiego wstawał
i mówił: „ślubuję, tak mi dopomóż
Bóg”. Po złożeniu ślubowania przez
radnych ślubowanie składał Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno, który zgodnie z przepisami
sam odczytał jego treść. W imieniu
wszystkich radnych gratulacje wójtowi złożył Jan Pieklik, a następnie
zaproszenie goście w tym m.in. dyrektorzy szkół gminnych.

gratulacje po złożeniu ślubowania przyjmuje z rąk radnego jana pieklika wójt
józef bogdan Wiśniewski

Dziękując wyborcom za bardzo
wysokie poparcie oraz obecnym na
sesji za gratulacje Józef Bogdan
Wiśniewski podkreślał, że mając na
uwadze dobro mieszkańców gminy
liczy na dobrą współpracę zarówno z Radą Gminy Kolno, sołtysami
jak i z przedstawicielami instytucji
obecnymi na sesji, w tym m.in. Arturem Żebrowskim, Komendantem
Powiatowym Policji w Kolnie, Pawłem Pupek Komendantem Powiatowym PSP w Kolnie.
Następnie radni przystąpili do
wyboru przewodniczącego Rady
Gminy Kolno. Zgłoszono tylko jednego kandydata – pana Anastazego
Kalinowskiego. Do przeprowadzenia
tajnego głosowania powołano komisję skrutacyjną w składzie: Małgorzata Chrostowska, Bogusława Na-

rada gminy kolno w trakcie pierwszej sesji w kadencji 2018 - 2023

gazeta gminna

rowska i Jerzy Kołdys. Rada Gminy
Kolno jednogłośnie zagłosowała
za wyborem pana Anastazego Kalinowskiego na przewodniczącego
Rady Gminy Kolno. Następnie radni
przystąpili do wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kolno. Ten
punkt obrad poprowadził już nowo
wybrany przewodniczący. Zgłoszono jednego kandydata – pana Jana
Pieklika. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodnicząca
komisji skrutacyjnej pani Małgorzata Chrostowska poinformowała,
że za kandydaturą Jana Pieklika na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Kolno zagłosowali również wszyscy
radni. Po gratulacjach i przemówieniach obrady pierwszej sesji Rady
Gminy Kolno w kadencji 2018 –
2023 zakończono.
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ostatnia sesja w VII kadencji
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

9 listopada odbyła się ostatnia
sesja Rady Gminy Kolno w kadencji 2014 – 2018. Zanim jednak
doszło do podsumowania pracy w
minionej kadencji i podziękowań
dla radnych i sołtysów Rada Gminy Kolno podjęła kilka uchwał.
W trakcie XL zwyczajnej sesji,
która odbyła się w Sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2018 r. – projekt
omawiany przez skarbnik Halinę
Boryszewską
- w sprawie pozbawienia statusu
pomnika przyrody – projekt omawiany przez sekretarza Adama Masłowskiego
- w sprawie zmian w statucie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie – projekt omawiany przez dyrektor Krystynę Kajko
- w sprawie zamiaru zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem – projekt omawiany
przez sekretarza Adama Masłowskiego
- w sprawie zamiaru połączenia
samorządowych instytucji kultury –
projekt omawiany przez sekretarza
Adma Masłowskiego

wojciech jermacz przewodniczący rady gminy kolno odbiera podziękowanie od
józefa bogdana wiśniewskiego, wójta gminy kolno za pracę w VII kadencji

Rada Gminy Kolno przyjęła również informację o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Kolno w
roku szkolnym 2017/2018.
W punkcie dotyczącym podsumowania VII kadencji pracy Rady
Gminy Kolno wójt Józef Bogdan Wiśniewski przedstawił i omówił prezentację dotycząca najważniejszych
zadań zrealizowanych w ostatnich 4
latach.
- To był czas intensywnego rozwoju Gminy Kolno, nie tylko pod
względem inwestycyjnym, ale też
jeśli chodzi o realizację projektów
edukacyjnych, kulturalnych, spo-

na ostatniej sesji w vii kadencji radni gminy kolno podjęli jeszcze kilka uchwał

łecznych – podkreśla wójt Józef
Wiśniewski. – Tylko na projekty inwestycyjne pozyskaliśmy ponad 9
mln złotych i ponad 1,5 mln zł na
tzw. projekty miękkie. Wykonaliśmy
rekordowo dużą liczbę dróg asfaltowych, rozbudowaliśmy park maszyn
gminnych, co roku realizowaliśmy
zadania z funduszu sołeckiego.
Prezentacja siłą rzeczy nie oddała
całości, ale ukazała najistotniejsze
osiągnięcia i kierunki rozwoju naszej gminy.
Za dokonania mijającej kadencji
wójt Józef Wiśniewski dziękował
pracownikom Urzędu Gminy Kolno,
dyrektorom i pracownikom jednostek organizacyjnych, szkół i stowarzyszeniom działającym na rzecz
rozwoju gminy. W sposób szczególny za wkład w rozwój Gminy Kolno
w latach 2014 – 2018 Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno
i Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno podziękowali
radnym i sołtysom wręczając dyplomy i gadżety promocyjne gminy
Kolno.
Za 12 lat współpracy obecnemu
i poprzednim Wójtom Gminy Kolno
oraz radnym i sołtysom podziękował Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, który
nie będzie pełnił funkcji radnego w
przyszłej kadencji.
gazeta gminna
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100 lat niepodległej
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gminne obchody 100 rocznicy
odzyskania niepodległości przez
Polskę odbyły się 11 listopada
w Czerwonem. W trakcie uroczystości m.in. podsumowany został
Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie
Piłsudskim.
Obchody Narodowego Święta
Niepodległości rozpoczęła Msza
św. odprawiona przez ks. prof. dr
hab. Stanisława Dziekońskiego,
rektora Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz ks. Wojciecha Stefaniaka,
proboszcza Parafii pw. Chrystusa
Króla Wszechświata w Kolnie. Po
Mszy św. głos zabrał Wójt Gminy
Kolno.
- Nie ukrywam, że staję dziś
przed Państwem wzruszony i poruszony, bo nie da się bez emocji
przeżyć setnej rocznicy odzyskania
niepodległości – powiedział Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Z
jednej strony ogromna radość, że
po 123 latach zaborów spełniło się
największe marzenie Polaków i że
my wciąż żyjemy w wolnej Polsce.
Z drugiej strony świadomość jak
długa i trudna droga prowadziła
nas do upragnionej wolności, jak
wysoką cenę przyszło nam płacić za
jej obronę. Trudno też dziś nie odczuwać odpowiedzialności za przyszłość naszej ojczyzny.
Wójt Gminy Kolno mówił o wyjątkowych miejscach i ludziach –
świadkach historii w Gminie Kolno
oraz o patriotyzmie i roli edukacji i
wychowania najmłodszych pokoleń.
- Nieprzypadkowo gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywają się właśnie tu w
Czerwonem. Nie tylko ze względu
na bliskość Wincenty. To tu znajduje się krzyż i tablica ku pamięci
Kajki, Stodupa i Banacha – powstańców styczniowych. Mamy też
pomnik „Ku czci obrońców ojczyzny
poległych na polu chwały pod wodzą Józefa Piłsudskiego w latach
gazeta gminna

gminne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez polskę odbyły się
w czerwonem

1918-20. , gdzie składać będziemy kwiaty i znicze. To właśnie
w Czerwonem w 1952 roku zginął
Hieronim „Róg” Rogiński z Zabiela, ostatni z dowódców antykomunistycznego podziemia w regionie.
Odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski. W tej
jednej miejscowości jak w soczewce skupiają się trudne losy naszego
narodu –podkreślił wójt Józef Wiśniewski. - Ale nie tylko w Czerwonem odnajdziemy ślady historii.
W naszej gminie nie brakuje bohaterów i miejsc o których trzeba
pamiętać.

Konkurs dla uczniów
Po przemówieniu Wójta Gminy
Kolno rozstrzygnięty został Gminny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim. Każdy uczestnik otrzymał
dyplom i drobne upominki. Najlepsi
otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno.
I miejsce zdobyli:
- Julita Serafin – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie

- Julia Filipkowska - Gimnazjum
w Lachowie
II miejsce zajęła:
- Natalia Antosiewicz – Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem
III miejsce przypadło w udziale:
- Szymon Gnatowski – Szkoła
Podstawowa im. Orła Białego w
Wykowie
- Cezary Grzegorz Kałęka - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Wykowie
- Kamila Wyka, Gimnazjum w Lachowie
Po rozdaniu nagród zebrani goście wysłuchali montażu słowno –
muzycznego w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
orz Zespołu Ludowego Czerwieniacy. Następnie poczty sztandarowe
i delegacje z wieńcami i zniczami udały się pod pomnik położony
w pobliżu GBP w Czerwonem, by
złożyć hołd żołnierzom poległym w
walce pod wodzą Józefa Piłsudskiego w latach 1918 – 20.
Po zakończeniu oficjalnej części
obchodów na wszystkich czekała
wojskowa grochówka.
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Droga gminna z kostki brukowej
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W tym roku po raz pierwszy Gmina Kolno podjęła się samodzielnie realizacji przebudowy drogi
gminnej i ułożenia jej nawierzchni
z kostki brukowej. Inwestycja wykonana została na odcinku drogi
gminnej w Bialikach.
W ramach przebudowy tego odcinka drogi gminnej, która łączy
się z drogą powiatową, pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno ustawili obustronne krawężniki o długości 40
metrów oraz ułożyli kostkę brukową o powierzchni ok. 180 cm sześć.
Przebudowa drogi odbywała się
przy wykorzystaniu maszyn i sprzętu z gminnego parku maszyn.
Przy okazji realizacji tego zadania
uporządkowane zostało otoczenie
krzyża z 1894 roku stojącego przy
drodze gminnej. Dojście do tego
miejsca również zostało wyłożone
kostką brukową.

pracownicy referatu gospodarki komunalnej urzędu gminy kolno przy przebudowie drogi gminnej w bialikach

- W ramach tej inwestycji planujemy jeszcze wykonanie rowu odwadniającego - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - To
pierwszy fragment drogi gminnej,

której nawierzchnię wyłożyliśmy
kostką burkową, ale już projektujemy kolejne odcinki dróg gminnych
do utwardzenia tym właśnie sposobem.

zostań żołnierzem

ucznowie szkoły w czerwonem w trakcie akcji „Zostań żołnierzem”

„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” to hasło kampanii prowadzonej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. W jej ramach uczniowie z
gminnych szkół spotkali się z przedstawicielami Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Łomży i żołnierzami
z 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w
Łomży.
„O potrzebach polskich sił zbrojnych mówi się wiele, warto jednak
zwrócić też uwagę na korzyści, jakie niesie służba wojskowa: stałość
i pewność zatrudnienia, możliwość
zdobycia wysoko specjalistycznych
kwalifikacji oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju zawodowego i
osobistego” - czytamy na stronie
MON (mon.gov.p) gdzie jest więcej
szczegółów na temat prowadzonej
kampanii.
gazeta gminna

wydarzenia

brązowy medal dla wójta
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno z rąk płk Zbigniewa
Redziaka, Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku odebrał brązowy medal
„Za zasługi dla obronności kraju”.
Okazją do wręczenia odznaczenia
nadawanego przez Ministra Obrony Narodowej była uroczystość w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień
w Łomży zorganizowana z okazji
100 rocznicy jej powstania.
Jubileuszowe spotkanie odbyło
się 27 listopada w WKU w Łomży.
Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt
osób w tym przedstawiciele władz
samorządowych, instytucji, szkół z
regionu. Tylko dwie osoby zostały wyróżnione brązowym medalem
„Za zasługi dla obronności kraju”.
Obok Wójta Gminy Kolno otrzymał
go pan Andrzej Serafin z Leśnictwa
Krusza. Z okazji jubileuszu major
Robert Grzeszczyk, p.o. komendanta
WKU w Łomży wręczał pamiątkowe
ryngrafy oraz repliki odznaki hono-

wójt józef Wiśniewski odbiera brązowy medal za zasługi dla obronności kraju
z rąk płk zbigniewa redziaka szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego

rowej WKU w Łomży - jedną z nich
otrzymał Jacek Bagiński, dyrektor
Szkoły podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Jak na jubileusz przystało nie zabrakło wspomnień i gratulacji. Uroczystościom towarzyszyła wystawa
zdjęć i dokumentów.
- Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Łomży to jedna z najlepszych w
naszym województwie, co podkre-

ślał płk Zbigniew Redziak, a ja
mogę tylko potwierdzić, bo zawsze
bardzo dobrze nam się współpracowało – podkreśla wójt Józef Wiśniewski. – Otrzymanie brązowego
medalu w trakcie spotkania z okazji 100 - lecia WKU odbieram jako
wyjątkowy zaszczyt, a wszystkim jej
pracownikom jeszcze raz gratuluję
jubileuszu i życzę dalszego rozwoju
jednostki.

świetlice już wyposażone

świetlice w gromadzynie wykno i w filipkach małych zostały wyposażone w
stoły i krzesła oraz meble i sprzęt agd do aneksów kuchennych

gazeta gminna

„Doposażenie świetlic wiejskich
w Filipkach Małych i Gromadzynie
Wykno” to tytuł projektu na realizację którego Gmina Kolno otrzymała wsparcie z Programu Odnowy
Wsi Województwa Podlaskiego na
2018 rok.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu do obu gminnych świetlic
zakupiono zestawy mebli kuchennych ze sprzętem AGD oraz stoły
i krzesła.
Wcześniej decyzją mieszkańców
sołectw świetlica w Filipkach Małych i w Gromadzynie Wykno zostały wyremontowane w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego.
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nasza rozmowa

Jesteśmy gotowi na wyzwania
rozmowa z wójtem gminy kolno
józefem bogdanem Wiśniewskim

Rozpoczął Pan właśnie kolejną
kadencję Wójta Gminy Kolno, ale
za Panem cztery lata intensywnej
pracy na rzecz mieszkańców gminy Kolno. Jak podsumowałby Pan
swoją pierwszą kadencję?
Przed kilkoma miesiącami chciałem takie podsumowanie umieścić
na ulotce wyborczej, ale było tak
dużo działań, że ograniczyłem się
do wypunktowania kilku najważniejszych. Przy wsparciu Rady Gminy
Kolno, sołtysów i współpracowników w minionej kadencji zrobiliśmy
naprawdę kawał dobrej roboty i to
w wielu obszarach funkcjonowania
gminy.
Dla mnie osobiście to była dobra kadencja, pierwsza i trudna,
ale dobra. Rzetelnie pracowałem,
podejmując odważne, trudne decyzje, czasem stosowałem nietypowe
rozwiązania, ale zawsze na uwadze
miałem dobro mieszkańców gminy
Kolno i przekonanie, że uczciwa
praca broni się sama. Chyba to właśnie docenili wyborcy. Najlepszym
podsumowaniem mojej pierwszej
kadencji jest blisko 83 % poparcie w
wyborach, za co serdecznie dziękuję
mieszkańcom gminy Kolno.
Sukcesy przeplatały się z wyzwaniami?
To nieuniknione nawet przy najlepszym planie, bo życie zawsze nas
zaskakuje. Skąd mogliśmy wiedzieć,
że zaczynać i kończyć kadencję będziemy borykając się z problemem
suszy, albo, że przyjdzie nam realizować reformę oświaty, czy przeprowadzać rewolucję śmieciową?
Najważniejsze jest to jak radzimy
sobie z wyzwaniami. Przyznam
szczerze, że nie raz stawałem w
obliczu poważnych dylematów, ale
kiedy miałem wewnętrzne przekonanie, że rozwiązanie w efekcie będzie korzystne dla mieszkańców nie
wahałem się i potrafiłem znaleźć
odpowiednie argumenty, by przekonać innych. Tak było na przykład
przy budowie Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Czerwonem, gdzie mieszkańcy mieli

pewne obawy, ale dzięki konstruktywnym rozmowom i dobrej woli
wszystkich doszliśmy do porozumienia i dziś jako jedna z nielicznych gmin w regionie mamy własny
PSZOK. Obiekt jest nowoczesny,
estetyczny, spełniający wszelkie
wymogi, ale też na tyle funkcjonalny, że możemy realizować zadania
związane z gospodarką odpadami w
sposób dla mieszkańców przyjazny
ekonomicznie i pomimo podwyżek,
które będą miały miejsce z przyczyn od nas niezależnych (zmiana
cennika za śmieci w RIPOK-u w
Czartorii), to będą one mniejsze niż
byłyby gdybyśmy tego PSZOK-u
nie mieli. To było bardzo trudne zadanie, ale się udało, z czego dziś
ogromnie się cieszę.
W gminie Kolno na stałe zagościł fundusz sołecki. Ten mechanizm się sprawdził?
W mojej ocenie bardzo, ale to dlatego, że dobrze się do tego przygotowaliśmy. Od początku pierwszej kadencji podjąłem decyzję, że
budujemy gminny park maszyn, by
móc jak najwięcej wykonać we własnym zakresie prac drogowych, ale
też remontowych czy budowlanych.
Zaczynaliśmy bardzo skromnie od
jednego samochodu i koparko – ładowarki. Dziś mamy do dyspozycji
trzy samochody, równiarkę samojezdną, ciągnik rolniczy, koparko ładowarkę, przyczepę ciągnikową,
rębak, kosiarkę bijakową, skrapiarkę do emulsji, kosiarkę traktorek,
mieszalnik do betonu przystosowany do pracy z koparko - ładowarką, że o drobniejszym sprzęcie nie
wspomnę. W oparciu o ten potencjał techniczny i o pracowników z
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno jesteśmy w
stanie wykonać większość inwestycji wskazywanych przez mieszkańców gminy w ramach funduszu sołeckiego. Gdybyśmy mieli zlecać te
prace podmiotom zewnętrznym nie
zrobilibyśmy aż tak dużo.
Realizacja czasem drobnych zadań, ale w tylu różnych obszarach i

wójt gminy kolno
Józef bogdan wiśniewski

w tak wielu miejscowościach znacznie ożywiła gminę. Mieszkańcy
mają wpływ na rozwój swoich sołectw, planują inwestycje w rozbiciu
czasem na kilka lat, bo wiedzą, że
nie zrezygnujemy z funduszu sołeckiego, czasem też współpracują
przy realizacji zadań, za co dziękuję. Ważne jest też to, że ok. 20 proc.
pieniędzy przeznaczonych na fundusz sołecki wraca do nas z budżetu państwa. Nasze działania w tym
zakresie doceniane są na szczeblu
województwa i kraju. Za remont
świetlicy w Janowie sołectwo otrzymało I miejsce w województwie i wyróżnienie w kraju w pierwszej edycji
ogólnopolskiego konkursu „Fundusz
sołecki – najlepsza inicjatywa”. Z
perspektywy trzech, czterech lat
mogę stwierdzić, że te rozwiązania
po prostu się sprawdziły dlatego nie
rezygnujemy z funduszu sołeckiego
i nadal będziemy ulepszać i rozwijać gminny park maszyn, bo chcemy
robić jeszcze więcej i jeszcze lepiej.
Ostatnie cztery lata były bardzo
udane pod względem inwestycji
drogowych. W nowej kadencji drogi będą priorytetem?
Nauczony doświadczeniem z poprzednich lat zmieniam podejście
do budowy dróg. Chcę, by w procesie ich projektowania uczestniczyli
radni, sołtysi, a jeśli zajdzie taka
potrzeba to również mieszkańcy.
Gdy realizowaliśmy inwestycje drogowe na podstawie zastanych projektów mieszkańcy wskazywali nam
bardzo dużo mankamentów. Chcę
tego uniknąć. W obecnej kadencji
będziemy opracowywać kilkanaście
projektów budowy dróg gminnych
gazeta gminna

nasza rozmowa
od asfaltowych, poprzez drogi ze
stabilizacją gruntu, wykonywane z
kostki brukowej, po drogi żwirowe.
Priorytetem jest budowa dróg, ale
z dofinansowaniem, bo wtedy możemy więcej, co udowodniliśmy w minionej kadencji. To był rzeczywiście
ogromny sukces, bo jeśli mówimy o
11 kilometrach dróg asfaltowych w
jednej kadencji, to jest to ilość na
naszą gminę niespotykana. Sukcesem było zdobycie dofinansowania
do wszystkich składanych wniosków
na drogi w ramach PROW. Po raz
pierwszy wykonaliśmy 2300 metrów
drogi gminnej metodą stabilizacji
gruntu. Tę technologię podpatrywałem wraz ze swoimi współpracownikami, radnymi i sołtysami w sąsiednim województwie. Dziś już nie
muszę nikogo do niej przekonywać,
bo efekty widać na drodze Lachowo - Kiełcze Kopki - Filipki Małe.
Argumentem za jest i cena, i jakość.
Teraz inne gminy u nas sprawdzają
jak dobre jest to rozwiązanie.
Kładę duży nacisk na przebudowę
dróg dojazdowych na pola i łąki. To
jest niezwykle ważne dla naszych
rolników. Standardem stało się już
wytyczanie, porządkowanie, profilowanie i żwirowanie tych dróg.
Prace te wykonujemy głównie w
oparciu o fundusz sołecki, wykorzystujemy sprzęt który zakupiliśmy i
bardzo często przy pomocy samych
mieszkańców – co bardzo cenię.
W minionej kadencji przebudowane zostały drogi nie tylko gminne,
ale też ok. 5 km dróg powiatowych i
wojewódzka nr 647 od Starego Gromadzyna, aż do granicy naszej gminy z gminą Turośl. Drogowy projekt
zrealizowaliśmy wspólnie z gminą
Mały Płock. To było możliwe dzięki
dobrej współpracy z samorządowcami i władzami województwa.
Dobra współpraca to klucz do
sukcesu. Czy w obecnej kadencji
nie będzie trudniej?
W minionych czterech latach
dzięki właśnie dobrej współpracy
w Radzie Gminy Kolno, ale też z
innymi samorządami, władzami województwa, czy instytucjami zrobiliśmy rekordowo dużo modernizacji
dróg, wprowadziliśmy na stałe fundusz sołecki, podejmowaliśmy inwestycje mające pozytywny wpływ
na komfort życia mieszkańców i
gazeta gminna

koszty przez nich ponoszone. Zrealizowaliśmy mnóstwo projektów
edukacyjnych podnosząc standard
wyposażenia szkół i ofertę edukacyjną. Inwestowaliśmy w termomodernizację budynków szkolnych,
oraz w modernizację budynków
gminnych. Tworzyliśmy nowe miejsca rekreacji i integracji społecznej
( 12 placów zabaw, trzy siłownie na
wolnym powietrzu, Otwarta Strefa
Aktywności). Rozwijaliśmy dotychczasowe relacje i nawiązywaliśmy
współpracę z nowymi partnerami, w
tym też z zagranicy. Przy organizacji I Forum Gospodarczego Subregionu Łomżyńskiego w innowacyjnej firmie AimControlles w Zabielu
gościliśmy delegacje z kilku krajów. Podpisaliśmy porozumienie o
współpracy z gminą Połuknie na
Litwie i list intencyjny z miastem
Mosty na Białorusi. Wykorzystaliśmy ten czas maksymalnie, za co
wszystkim współpracownikom, partnerom i przyjaciołom gminy jestem
wdzięczny.
Tak było w poprzedniej kadencji,
a jak będzie w obecnej to się okaże.
Moje intencje są takie jak zawsze,
chcę współpracować. Na pewno będziemy szukać płaszczyzn porozumienia. Jeśli chodzi o Powiat Kolneński to już chcemy przekazać 114
tysięcy złotych na realizację zadań
powiatowych w miejscowościach
gminy Kolno. Dotychczas skutecznie potrafiłem budować porozumienia ponad podziałami, jednoczyć
ludzi wokół spraw ważnych dla
Gminy Kolno, bo wierzę, że kiedy
mamy wspólny cel po prostu chcemy
go osiągnąć. Mieszkańcy oczekują
efektów działań, a nie politycznych
awantur, a kluczem do sukcesu jest
właśnie współpraca.
Jakie plany na rozwój gminy ma
Wójt Gminy Kolno na te pięć lat?
Mamy dobrą kondycję finansową
gminy. Przez cztery lata inwestowaliśmy, ale też udało nam się zmniejszyć zadłużenie. To bardzo dobra
sytuacja, która daje nam możliwość
dalszego inwestowania, czy sięgania po unijne dofinansowanie, gdzie
wymagany jest wkład własny gminy. Nas wciąż na to stać.
To co chciałbym realizować w najbliższych latach to na pewno kontynuacja dotychczasowych kierunków

rozwoju gminy, ale też szukanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań i
wykorzystywanie nadarzających się
okazji np. do pozyskiwania funduszy z zewnątrz.
Na pewno będę chciał kontynuować budowę dróg i działania
proekologiczne, bo to bardzo ważne dla mieszkańców. Wcześniej nie
mieli możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z dofinansowaniem czy usuwania azbestu
w ramach środków z WFOŚiGW w
Białymstoku, a jest na to zapotrzebowanie, dlatego będziemy się starali pozyskiwać pieniądze na ten
cel.
Niezwykle cieszę się, że udało
się pozyskać środki na odnawialne
źródła energii. Na dwóch stacjach
uzdatniania wody zamontujemy instalacje fotowoltaiczne, co pozwoli
nam na obniżenie kosztów energii
elektrycznej, co jest bardzo istotne
w świetle podwyżek energii, która
nas czeka. Po zrealizowaniu tego
zadania w przyszłości będziemy
mniej obciążeni kosztami produkcji
wody, a te koszty ponoszą przecież
mieszkańcy.
W oświacie planuję ciągłe poprawianie bazy dydaktycznej i zwiększanie oferty edukacyjnej dla dzieci. Najpoważniejsza inwestycja to
budowa nowego przedszkola w Lachowie. Długo na to czekaliśmy, ale
dopiero w 2018 roku pozyskaliśmy
dofinansowanie na ten cel. Wkrótce już ogłaszamy przetarg i w 2019
roku ruszy budowa.
W obszarze kultury już podjąłem
kroki, by w gminie była jedna, dobrze zarządzana instytucja kultury.
Jeśli uda się połączyć Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem i
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle będzie to korzystne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, ale też z uwagi na planowanie
i realizację kulturalnych działań.
Ważne jest też dalsze wspieranie i
tworzenie warunków do aktywności
mieszkańców - którzy, co zawsze
podkreślam, są największym bogactwem tej gminy.
W tej pięcioletniej kadencji czeka nas naprawdę dużo pracy, by
utrzymać intensywne tempo rozwoju gminy Kolno. Jesteśmy gotowi na
nowe wyzwania.
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tydzień misyjny w czerwonem
alicja piekarska
sp w czerwonem

W związku z ogłoszonym przez
Kościół Tygodniem Misyjnym, 27.
10. 2018 r. w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odbył się Apel
Misyjny pod hasłem: „I ty możesz
zostać misjonarzem”.
Na korytarzu szkolnym można
było obejrzeć zdjęcia ukazujące
życie dzieci w Kamerunie i niezwykłość przyrody afrykańskiej.
Uczniowie mogli też przeczytać list
od Alice Ngouango, w którym podziękowała za przekazane pieniądze na kształcenie i przybory szkolne. Dzięki ofiarności uczniów może
ona nadal się uczyć, obecnie już w
klasie 2 gimnazjum.
Uczniowie kl. VIII pod moją opieką
przygotowali prezentację o tematyce misyjnej. Podzieliłam się również
swoimi wrażeniami z pobytu w Kamerunie, pokazując zdjęcia i filmy.
Zaszczycił nas też swoją obecnością Ks. Charles ( Karol) Tanke z

uczniowie z czerwonego spotkali się z księdzem z kamerunu - kraju z którego
pochodzi dziewczynka, której od lat pomaga społecznośc szkoły

Kamerunu, który opowiadał o życiu
dzieci w swoim kraju. Uczniowie
podjęli też próbę nauki piosenki w
języku używanym w Kamerunie.
Każdy mógł złożyć ofiarę do skarbonki misyjnej na cele edukacyjne
dla Alice z Yokadouma. Nadal będziemy organizować akcje charytatywne na pomoc misjom. Włączymy

się w działania powstałego niedawno przy parafii Chrystusa Króla
Wszechświata Koła Przyjaciół Misji. Według raportu UNICEF najbardziej skutecznym środkiem zapobiegającym ubóstwu jest oświata.
Pamiętajmy o tych, którzy bez naszej pomocy nie będą mieli żadnych
szans na lepsze życie !

list do przyszłych pokoleń

kapsuła z listem dla potomnych i dąb sadzonka z dębu bartek podarowana przez
rafała mariusza Jermacza z czerwonego to niecodzienne pamiątki po obchodzach 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez polskę w sp w czerwonem

Był uroczysty apel i montaż słowno muzyczny w wykonaniu uczniów
i zespołu Czerwieniacy opracowany przez panią Ewę Kiełczewską,
było wspólne śpiewanie wszystkich
zwrotek hymnu w ramach ogólnopolskiej akcji MEN, ale z okazji
100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę społeczność
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
przygotowała też coś specjalnego.
W kapsule zakopała list i pamiątki
dla przyszłych pokoleń oraz posadziła dąb sadzonkę z Dębu Bartek
używając do tego ziemi przywiezionej z Zułowa koło Wilna - miejsca
urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
gazeta gminna

szkoły

w konsulacie świętego mikołaja
mariola szymańska
sp w zabielu

Przedszkolaki i uczniowie klas
I-V Szkoły Podstawowej w Zabielu
19 października 2018 r .wyruszyli
na wycieczkę : Święta Lipka – Reszel - Kętrzyn. Grupa zwiedzająca
liczyła 35 uczniów,10 rodziców i
3 opiekunów.
Zwiedzanie zaczęliśmy od Sanktuarium Maryjnego w XVII-wiecznej
Bazylice Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Świętej Lipce. To
perła barokowej architektury sakralnej, ze wspaniałymi organami, z
ruchomymi figurkami z 1721 r. Wysłuchaliśmy koncertu organowego
prezentującego maestrię instrumentu. Po drodze zwiedzaliśmy gotycki zamek biskupów warmińskich w
Reszlu, weszliśmy również na wieżę
i do lochów. Potem przeszliśmy do
średniowiecznego ceglanego mostu
na rzece Sajnie.
W programie wycieczki znalazła
się wizyta w Konsulacie Św. Mikołaja. Ozdoby świąteczne wykonywane są tam własnoręcznie. Zobaczyliśmy w jaki sposób ze szklanej
rurki powstają bombki o różnych
kształtach. Spróbowaliśmy wydmuchać własną bombkę.
Następnym etapem produkcji jest
ozdabianie i tu nasze dzieci wyka-

własnoręczne ozdabianie bombek było jedną z atrakcji szkolnej wycieczki

zały się kreatywnością. Pędzlami
nanosiły na szkło specjalny klej
tworząc wymarzone wzorki, następnie obsypywały je rożnymi kolorami brokatu. Po ozdobieniu pozostawiliśmy je na kilkanaście minut w
specjalnym miejscu do wyschnięcia.
Ten czas wykorzystaliśmy na
zwiedzanie muzeum bombek. Na
specjalnej wystawie zobaczyliśmy
różne kolekcje. Dzieci zachwycały
się piękną suknią panny młodej.
Każde dziecko na koniec otrzy-

mało od Św. Mikołaja słodki lizak.
Następnie wróciliśmy do swoich
wcześniejszych wytworów aby je
dokończyć. W tym roku na choince uczestników wycieczki zawiśnie
własnoręczna bombka. W czasie
zwiedzania udzielił się świąteczny
nastrój. Wycieczka została dofinansowana ze środków na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Dziękujemy.

wyśpiewany sukces

wiktoria kamińska
gazeta gminna

W dniu 07-11-2018 w KOKiS odbył się konkurs piosenki patriotycznej. Na kameralnej sali zaprezentowało się 35 uczestników w czterech
kategoriach wiekowych. Szkołę
Podstawową w Lachowie reprezentowały : Wiktoria Kamińska kl. Vb
i Katarzyna Kosk kl.VIII. Gimnazjum
w Lachowie reprezentowała Kamila
Wyka kl.III a. W opinii jury poziom
konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne statuetki.

Wyjątkowy występ Wiktorii Kamińskiej w utworach : „Dziewczyna
z granatem” i „Ojczyzna” - został
oceniony ex aequo z Wiktorią Czerwińska z SP 2 w Kolnie - najwyżej
w kategorii klas IV-VIII. Laureatki,
w ramach dodatkowej nagrody, reprezentowały swoje szkoły na galowym koncercie w SP 1 Kolno.
Gratulujemy Wiktorii sukcesu
i życzymy pomyślnych nutek na
przyszłość !!!
n-l muzyki Leszek Pogorzelski
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szkoły

wyróżnienie dla uczniów
Halina Nadolna
nauczyciel SP w Zabielu

Uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Zabielu we wrześniu
2018 roku przystąpili do konkursu
edukacyjnego ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, w którym
otrzymali wyróżnienie.
Celem akcji było rozbudzanie miłości do czytania wśród najmłodszych. Praca konkursowa składała
się z dwóch części: relacji ze zorganizowanego w szkole ,,Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania”
i stworzenie komiksu o dalszych
przygodach Gangu Słodziaków.
Uczniowie pod opieką nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Pani
Haliny Nadolnej z zaangażowaniem
przystąpili do realizacji założonych
celów. Dzieci, rodzice i nauczyciel
wykazali się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i twórczością
w wykonywaniu zadań konkurso-

uczniowie ze szkoły podstawowej w zabielu z nagrodami

wych. Ich wysiłek został doceniony,
uczniowie otrzymali nagrody - poduszki ,,Ryś”. Wyróżnienie jest dla
wychowanków i nauczyciela miłą
i motywującą niespodzianką. Na
pewno długo będą o niej pamiętać.

W konkursie „ Szkolne
Przygody Gangu Słodziaków”
wyróżnienie w województwie
podlaskim otrzymały 22 klasy
i tylko dwie z powiatu kolneńskiego: z SP Zabiele i SP w
Ptakach.

„Kochamy Polskę z całych sił..”
11 listopada to ważna data dla
naszej Ojczyzny. Po 123 latach
zaborów Polska odzyskała niepodległość. W tym roku przyda
100 lecie powrotu Polski na mapy
świata. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie wpisały się w obchody
tegorocznej uroczystości. Pod czujnym okiem Adama Grzymały, Ewy
Romatowskiej i księdza Bartłomieja Jaźwińskiego społeczność naszej
szkoły przygotowała montaż słowno muzycznym upamiętniający to
wydarzenie, który zaprezentowali w
kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP w Lachowie.
Młodzież recytowała wiersze i
wykonała pieśni o tematyce patriotycznej. Swoim występem, ubogacili
parafialne uroczystości i pokrótce przedstawili zarys historyczny,

uczniowie z sp w wykowie z montażem słowno - muzycznym w 100 - lecie odzyskania niepodległości przez polskę w kościele w lachowie

wydarzeń sprzed stu lat. Na zakończenie dzieci i młodzież wykonały
piosenkę pt.: „Jesteśmy Polką i Polakiem (…) kochamy Polskę z całych
sił, chcemy byś również kochał ją
i Ty!”. Dzisiaj, mimo że patriotyzm

bywa nie modny, w oczach słuchaczy było widać łzy wzruszenia. 11
listopada w sercu każdego naszego
Rodaka nie brak radości i dumy z
tego, że jesteśmy Polakami.

Ks. Bartłomiej Jaźwiński
gazeta gminna

kultura

warsztaty i kartki z misją
renata popielarz
kozioł

W prostocie ukryte jest piękno,
które płynie prosto z serca. Akcja pt. „Kartka z misja” na dobre
zagościła w naszych gorejących
sercach. Bezinteresowne zaangażowanie dzieci i dorosłych sprawia, że człowiek wierzy w DUCHA
ŚWIĄT.
Przedświąteczny okres to czas,
w którym nie tylko skupiamy się
na zakupach. To również czas, kiedy chętnie pomagamy innym. W
tym roku w naszych stronach gościł ksiądz Charles Vianney Tanke
z Kamerunu, który opowiedział o
problemach z jakimi spotykają się
każdego dnia dzieci w jego kraju.
Okazuje się, że to nie tylko choroby, ubóstwo, lecz ogromne trudności ze zdobyciem wykształcenia,
nawet tego podstawowego, na które wielu nie stać. Koło Przyjaciół
Misji przy parafii Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie postanowiło zorganizować akcję pt. „Kartka
z misją”.
Cały dochód uzyskany ze sprzedaży pocztówek zostanie przekazany na edukację dzieci z Kamerunu.
Okazało się, że akcja spotkała się z
bardzo pozytywnym odzewem w naszym lokalnym społeczeństwie. W
przygotowanie świątecznych kartek
zaangażowały się dzieci i młodzież
ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czer-

efekty prac warsztatowych w klubie seniora w zaskrodziu

po warsztatach z izą murawską w klubie seniora w janowie

wonem, które w okresie od 9 do 23
listopada spotykały się w Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle.
Nieocenioną pomocą wykazała
się pani Iza Murawska, z CKGK
dzięki której do akcji przyłączyły

uczestnicy warsztatów w świetlicy ckgk w koźle pracują nad przygotowaniem
„kartek z misją”
gazeta gminna

się również Kluby Seniora w Zaskrodziu, Janowie i Wykowie oraz
Koła Gospodyń z Janowa i Wykowa, a także nauczycielki wychowania przedszkolnego z Kolna.
Organizatorów nie zaskoczył fakt,
że do akcji przyłączyły się również
WTZ z Marianowa oraz wiele anonimowych osób z naszej gminy, a
nawet z Pisza, bo my z natury jesteśmy niosącymi dobro.
Kartki będą rozprowadzane na
świątecznym kiermaszu w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
oraz przy parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. Cały
dochód zostanie przeznaczony na
edukację dzieci z Kamerunu.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim osobom zaangażowanym.
Bez Was nie byłoby to możliwe, a
tak razem osiągnęliśmy CEL. .
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kultura

jesień w poezji - x edycja
gBP w czerwonem

15 listopada w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem odbyła się X Edycja
Konkursu Recytatorskiego „Jesień
w poezji”. Organizatorem konkursu
była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. Celem konkursu było m.in. propagowanie poezji
wśród dzieci i młodzieży.
W konkursie wzięło udział 41 recytatorów ze szkół podstawowych w
Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu oraz Gimnazjum w Lachowie
i Gimnazjum w Zabielu. Wszyscy
uczestnicy konkursu zaprezentowali wybrane utwory o tematyce jesiennej na wysokim poziomie. Toteż
komisja w składzie: Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock, Danuta Kamińska – dyrektor Biblioteki
Publicznej Gminy Turośl oraz Kazimierz Edward Koter – instruktor
teatralny Centrum Kultury Gminy
Kolno miała nie lada wyzwanie, by
wyłonić najlepszych recytatorów w
gminie Kolno. Decyzją Jury laureatami zostali:
Kategoria I: uczniowie klas I –
IV:
1. Zuzanna Cempa – SP Janowo
2. Natalia Filipkowska – SP Lachowo
3. Anna Skrodzka – SP Wykowo
Wyróżnienie: Aleksandra Weso-

w konkursie uczestniczyło 41 recytatorów z gminnych szkół

łowska – SP Wykowo
Wyróżnienie: Julia Wszeborowska
– SP Lachowo
Kategoria II: uczniowie klas V –
VIII i uczniowie gimnazjum:
1. Monika Okurowska – Gimnazjum w Zabielu
2. Julia Filipkowska – Gimnazjum
w Lachowie
3. Oliwia Sielawa – SP Borkowo
3. Kamila Wyka – Gimnazjum w
Lachowie
Wyróżnienie: Amelia Andrzejczyk
– SP Janowo
Wyróżnienie: Amelia Malinowska
– SP Czerwone
Wyróżnienie: Julia Wyka – SP
Lachowo
Laureaci konkursu otrzymali na-

grody książkowe oraz dyplomy.
Fundatorem nagród ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok był Józef Bogdan
Wiśniewski - wójt gminy Kolno, za
co serdecznie dziękujemy. Organizatorzy dziękują nauczycielom oraz
rodzicom za przygotowanie dzieci i
młodzieży do konkursu. Podziękowania kierujemy również na ręce
Stanisława Szymańczyka – dyrektora ZOPO za umożliwienie uczestnikom konkursu dojazdu do GBP w
Czerwonem.
Laureatom konkursu serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

uczestnicy konkursu recytatorskiego „jesień w poezji”

gazeta gminna

kultura

Zabierz dziecko do biblioteki
gbp w czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem uczestniczy w pilotażowym projekcie dla trzylatków
realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka
- wielki człowiek”.
Akcja ma zachęcić rodziców do
odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy
trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę
Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice. „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka” to
broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z
czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspira-

cje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko
pozna ważne miejsce na czytelniczej
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem
życia kulturalnego.
Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż
rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania mają także konkretny
wymiar materialny: czytające dzieci
osiągają sukcesy i zarabiają więcej
od tych, które nie czytają.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkol-

nym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w
książkowych bohaterów, ale staje
się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje,
które z całą pewnością zaowocują
w przyszłości.
Zapraszamy dzieci urodzone w
2015 r. wraz z rodzicami do Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem
bądź jej filii w Borkowie i Lachowie,
gdzie na trzylatków czekają darmowe Wyprawki Czytelnicze.
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

halloween w koźle

dobra zabawa z okazji halloween w świetlicy ckgk w koźle

gazeta gminna

Kilka grup przedszkolaków i
uczniów z gminy Kolno, ale nie tylko odwiedziło świetlicę Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle, by
poczuć atmosferę Halloween.
Było dużo dobrej zabawy, rozgrywek drużynowych, gier planszowych
i słodkości. Grupa z łomżyńskiego
przedszkola postanowiła nawet połączyć dobra zabawę z lekcją języka
angielskiego.
W odpowiedni klimat wprowadzał wszystkich gości wystrój sali
i atrakcyjny program przygotowany
przez instruktorkę CKGK Izę Murawską.
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szkoły

wyjątkowe wydarzenie
justyna góralczyk
sp lachowo

24 października, wzorem lat
ubiegłych, dzieci przedszkolne z
Lachowa i Zabiela, wraz z rodzicami i opiekunami bawiły się wspólnie podczas Święta Pieczonego
Ziemniaka.
W tym roku nasza cykliczna impreza organizowana była przez społeczność przedszkolną z Lachowa.
Nie było to jednak zwyczajne spotkanie. Podczas wspólnej biesiady
staraliśmy się bowiem uczcić także
w pewien sposób sto lat Niepodległej Polski. W jaki? Posłuchajcie!
Po przywitaniu uczestników imprezy przez Panią Dyrektor SP Lachowo Jadwigę Filipkowską, przystąpiliśmy do pierwszego punktu
naszego świętowania – Pokazu
Mody Patriotycznej. Na specjalnie przygotowanym wybiegu, przy
dźwiękach pieśni żołnierskich,
przedszkolaki zaprezentowały swoje stroje. Ponieważ patriotyzm niejedno ma imię, znalazły się wśród
nich nie tylko eleganckie kostiumy
w biało – czerwonych barwach, ale
również stroje: krakowianek, kibiców, bocian, urna do głosowania,
strażak, pani Niepodległość a nawet orzeł w koronie wprost z naszego godła.
Dzięki temu, że nasze przedsięwzięcie wsparło finansowo oraz
objęło patronatem honorowym Starostwo Powiatowe w Kolnie wraz z
Panem Starostą Stanisławem Wiszowatym, najciekawsze kostiumy
zostały nagrodzone upominkami
książkowymi. Wszystkie dzieci biorące udział w pokazie otrzymały też
pamiątkowe dyplomy.
Kolejnym punktem programu były
zabawy sportowe „Biało – czerwoni”. Brały w nich udział nie tylko
dzieci – chętnie angażowali się
również rodzice, a jak wiadomo,
wspólna zabawa jest najlepsza!
W żadnej z konkurencji nie mogło
zabraknąć nawiązania do głównego bohatera naszej imprezy, czyli
ziemniaka. Odbyły się zatem: zaba-

pokaz mody patriotycznej w wykonaniu najmłodszych

wa ruchowa „Wykopki”, sadzenie i
zbieranie ziemniaków, bieg kelnera
z ziemniakiem na talerzyku, rzut
ziemniakiem do celu, przeciąganie
na workach. Tego dnia, zgodnie z
zamierzeniem imprezy, nawet medale wręczane uczestnikom miały
zamiast złota nasze biało – czerwone barwy.
Po tak intensywnym wysiłku fizycznym nadszedł czas na posiłek.
Ponieważ pogoda pokrzyżowała
nam nieco plany związane z ogniskiem, pyszne kiełbaski ufundowane dla wszystkich uczestników
imprezy przez Firmę JBB Bałdyga,
musieliśmy upiec na grillu. Smakowały równie dobrze! W połączeniu
ze słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców naszych
przedszkolaków, dały nam solidną
podstawę do dalszej aktywności –
zabaw w ludowym klimacie.
Gdy rozbrzmiały dźwięki utworów takich, jak: Kółko graniaste,
Julianka, Jawor, Dwóm tańczyć się
zachciało, Poszło dziewczę po ziele, wszyscy ruszyli do wspólnego
tańca. Często obecnie niedoceniane i zapomniane zabawy przyniosły
wiele uśmiechu i satysfakcji zarów-

no dorosłym, jak i dzieciom.
Dodatkową atrakcją był również
kącik ludowy w formie wnętrza starego domu wyposażonego w wiekowe już z perspektywy czasu sprzęty
takie, jak m.in. telefon na korbkę,
stare radio czy tara do prania. Każdy uczestnik imprezy mógł też, w
specjalnie przygotowanej fotobudce,
zrobić sobie zdjęcie w regionalnym
stroju kurpiowskim.
Na wspólnej zabawie czas minął
nam równie szybko jak miło, a imprezę możemy uznać za udaną! Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie wielu osób – w tym
rodziców przedszkolaków z punktu i
oddziału przedszkolnego.
Jeszcze raz dziękujemy też gościom z Zabiela za obecność, Starostwu Powiatowemu w Kolnie za
ufundowane nagrody, Firmie JBB
Bałdyga z Łysych za pyszne kiełbaski, Centrum Kultury Gminy Kolno i
Kolneńskiemu Ośrodkowi Kultury i
Sportu za owocną współpracę oraz
paniom Ewelinie Wyka i Agnieszce
Filipkowskiej za pomoc w organizacji.
Za rok widzimy się w Zabielu!

gazeta gminna

sport

pierwsza pomoc i sport
kolneńska grupa pierwszej pomocy

19.10.2018r. odbył się TURNUS
SPORTOWY Z ELEMENTAMI
PIERWSZEJ POMOCY. Głównym
celem realizacji przedsięwzięcia
była popularyzacja odpowiednich postaw i reakcji społecznych
wśród młodzieży oraz udoskonalanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.
Turnus organizowali: Kolneńska
Grupa Pierwszej Pomocy, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie I Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Kolnie, Zespół Szkół Technicznych im. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego
w Kolnie, Gmina Kolno oraz Firma
RobMed – Robert Niebrzydowski.
Współorganizatorzy to: OSP Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie,
Starostwo Powiatowe w Kolnie,
Grupa Ratownicza Medival Białystok, Strzelnica sportowa Grajewo,
Radosław Zyskowski, Wojciech Jermacz – przewodniczący Rady Gminy
w Kolnie, Michał Karwowski oraz
Piotr Gębarski. W zawodach wzięło
udział 16 drużyn z terenu Powiatu

rozgrywki sportowo - survivalowe były elementem turnusu sportowego
fot. arch. kgpp

Kolneńskiego. Patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy KolnoJózef Bogdan Wiśniewski, Starosta
Kolneński- Stanisław Wiszowaty
oraz Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Zawody składały się z dwóch części: rozgrywek sportowo-survivalowych oraz ćwiczeń ratowniczych.
Wszyscy uczestnicy przedsięwzięcia
otrzymali medale za udział w zawodach, zaś zwycięzcy puchary, nagrody i dyplomy. Miejsce pierwsze
zdobyli: Gabriela Fiertek, Gabrie-

la Banach oraz Bartosz Cwalina,
miejsce drugie: Łukasz Truskolaski,
Weronika Filipkowska i Weronika Bednarska z ILO w Kolnie oraz
miejsce trzecie: Jakub Banach, Hubert Gutowski, Kacper Rutkowski z
ZST w Kolnie. Turnus Sportowy z
Elementami Pierwszej Pomocy to
atrakcyjna impreza, która niezwykle
podoba się młodzieży, dlatego też
warto propagować tego typu przedsięwzięcia. Dziękujemy, że byliście
z nami :)

na sportowo z osp zabiele

uczestnicy zajęć zorganizowanych przez osp zabiele
fot. arch. osp zabiele
gazeta gminna

OSP Zabiele w ramach zadania
publicznego pt. „Organizacja zajęć
sportowych”, na które otrzymała
dotację z Gminy Kolno w otwartym
konkursie ofert ogłoszonym przez
Wójta Gminy Kolno organizowała
zajęcia sportowe dla młodzieży.
Jednym z elementów realizacji tego zadania była organizacja
wyjazdu. Atrakcją dla uczestników
zajęć sportowych, którymi głównie
byli członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Zabiele, był
zorganizowany wyjazd do parku
linowego w Gołdapi. Zarząd OSP
Zabiele dziękuje za wsparcie i pomoc w realizacji zadania.
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akcja „kartka z misją”

