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Umowę na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Lachowie podpisał dziś ( 1 marca 2019 r.) z wykonawcą
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Nowe przedszkole zbuduje
„Kolbud” spółka jawna w Kolna. – To długo oczekiwana inwestycja, którą możemy zrealizować dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Pozyskaliśmy na ten cel blisko 1,5 mln zł.

wydarzenia

klub seniora w janowie
zaprasza

str. 6

Członkowie Klub Seniora w Janowie właśnie przygotowują się do
przedświątecznych kiermaszy. Chcą nie tylko zaprezentować swoją twórczość, ale też wesprzeć Parafię pw. NSJ w Łosewie. Jeśli szukacie palmy
wielkanocnej, świątecznych kurczaczków, koszyczków, czy pisanek warto
odwiedzić Seniorów w Klubie w Janowie, albo wybrać się na zaplanowane
kiermasze.

wydarzenia

gminne obchody dnia
sołtysa

str.
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11 marca w Czerwonem obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gmin y Kolno w uroczystości
uczestniczyli sołtysi rozpoczynający właśnie kadencję, sołtysi ustępujący
i sołtysi ponownie wybrani oraz Radni Gminy Kolno, pracownicy Urzędu
Gminy Kolno, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie i
Marcin Sekściński, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży.
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uczniowie szkoły podstawowej im. papieża jana pawła ii w borkowie 21 marca,
jak nakazuje tradycja, pożegnali zimę i powitali wiosnę
fot. arch. sp borkowo
gazeta gminna

wydarzenia

siła lokalnego produktu
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo
Samorząd Województwa Podlaskiego zainicjował akcję identyfikacji producentów w ramach
Podlaskiego Centrum Produktu
Lokalnego. To bardzo ciekawa inicjatywa, której celem jest nie tylko
poznanie potencjału województwa
jeśli chodzi o produkty lokalne, ale
też szansa i wsparcie dla producentów poprzez promocję, a co za tym
idzie i zwiększenie opłacalności
produkcji, edukację czy np. organizację wspólnych dostaw produktów.
Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców województwa
podlaskiego, ale to Gmina Kolno
jako jedna z kilkunastu gmin, została zaproszona do ścisłego grona

samorządów wybranych do współpracy przy realizacji tej inicjatywy.
To dla nas szansa na budowanie
silnej marki produktów lokalnych.
Dlatego zachęcam rolników, producentów, wytwórców, którzy oferują
żywność wysokiej jakości opartą o
surowce pochodzące z naszego terenu do zgłoszenia swojego udziału, jak również tych, z Państwa,
którzy dopiero mają tylko pomysł, a
chcieliby np prowadzić ekologiczne
gospodarstwo rolne do przyłączenia
sie do tej akcji. Na początek wystarczy wypełnić w Internecie ankietę, która znajduje się pod adresem: producenci.wrotapodlasia.pl
Więcej informacji na temat Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego oraz pomoc przy wypełnianiu an-

życzenia

Szanowni Państwo
z okazji zbliżających się świąt życzymy
by niedziela palmowa rozpoczynająca wielki
tydzień i następująca po nim wielkanoc
przyniosły w życiu każdego z nas
jak najwięcej dobrych owoców.
Niech przy wielkanocnym stole nie zabraknie
pysznych potraw, ale też obecności bliskich
a przede wszystkim wiary, nadziei i miłości.
Wesołego Alleluja!

Anastazy jan kalinowski
Przewodniczący
Rady Gminy Kolno
z Radnymi

Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno
z pracownikami

Wielkanoc 2019 r.

gazeta gminna

kiety oferuje Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego, gdzie
funkcjonuje Podlaskie Centrum
Produktu Lokalnego, ul. Kilińskiego
16 (pokój nr 27, I p.), 15-089 Białystok, tel. 85-6654826, produkty@
wrotapodlasia.pl oraz na stronie
www.wrotapodlasia.pl. Osobą do
stałej współpracy w ramach inicjatywy Podlaskie Centrum Produktu
Lokalnego w Gminie Kolno jest Pan
Adam Masłowski, Sekretarz Gminy
Kolno, tel. 86 278 91 22, e-mail:
a.maslowski@gminakolno.pl
Już dziś wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Kolno i
powiatu kolneńskiego zapraszam do
udziału w spotkaniu na temat Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, które zorganizujemy w maju.
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umowa podpisana! w lachowie
powstanie nowe przedszkole
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Lachowie podpisał
dziś ( 1 marca 2019 r.) z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. Nowe przedszkole zbuduje „Kolbud” spółka
jawna w Kolna. – To długo oczekiwana inwestycja, którą możemy
zrealizować dzięki dofinansowaniu
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Pozyskaliśmy
na ten cel blisko 1,5 mln zł.
Umowa została podpisana w
obecności Roberta Nadary, kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, Kazimierza Kowalewskiego,
radnego gminy Kolno,Stanisława
Szymańczyka, dyrektora ZOPO w
Kolnie i inspektor Marty Cwaliny
z Urzędu Gminy Kolno. Zgodnie
z umową termin wykonania rozbudowy szkoły w Lachowie ustalono
na 31 października 2019 r., ale jak
zapowiedział wykonawca, być może

podpisanie umowy na rozbudowę szkoły w lachowie

prace uda się zakończyć jeszcze
przed nowym rokiem szkolnym.
W ramach projektu pt „ Wzrost
dostępności wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie
Kolno” budynek szkoły w Lachowie
zostanie rozbudowany o przedszkole publiczne o powierzchni ponad 2
tys. m kw. wraz z infrastrukturą. Jednokondygnacyjne skrzydło, w którym powstanie m.in. sala dla dzieci

ze specjalnymi potrzebami , kuchnia
i stołówka, będzie połączone z istniejącym budynkiem. Powstanie też
wjazd z drogi powiatowej, chodniki,
a teren wokół zostanie zagospodarowany. W nowym przedszkolu
powstanie 50 miejsc dla przedszkolaków. Utworzona zostanie również
grupa 9 godzinna.
Wartość projektu to ponad 3,2
mln zł.

ostatni etap prac w sp w zabielu

podpisanie umowy na trzeci etap termomodernizacji szkoły w zabielu

Umowę na kolejny etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zabielu podpisał z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
– To jest trzeci, ostatni już etap
prac związanych z dociepleniem
tego budynku – mówi wójt Józef
Wiśniewski.
Wykonawcą tego zadania została
firma Instalatorstwo Sanitarne i C.
O. Andrzej Banach. Zgodnie z ustaleniami termin wykonania robót to
30 września 2019 r. Koszt inwestycji wyniesie nieco ponad 139 tys.
zł.
gazeta gminna
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trwa remont remizy w wincencie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Trwa realizacja zadania pn.
„Przebudowa budynku OSP w
Wincencie na budynek świetlicy
wiejskiej”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.
Prace mają potrwać do końca
sierpnia.
Remont budynku w Wincencie,
który jest pamiątka i świadectwem
po wieloletniej działalności nieistniejącej już dziś jednostki OSP,
to inwestycja długo wyczekiwana
przez mieszkańców. Podobnie jak
w innych miejscowościach w naszej
gminie tu też jest potrzeba posiadania miejsca odpowiedniego do
organizowania spotkań, szkoleń,
czy wydarzeń kulturalnych. Decyzją mieszkańców Wincenty fundusz
sołecki w 2016 r. został przekazany na przygotowanie dokumetnacji
technicznej remontu budynku remizy. Władze Gminy Kolno szukały
pieniędzy na jego realizację.

remiza w wincencie już z nowym dachem

- Pozyskaliśmy 735 999,97 zł
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014 - 2020 - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Przy całkowitej wartość inwestycji

wynoszącej 800 tys. zł to bardzo
duże wsparcie.
Przebudowę budynku w Wincencie prowadzi IN-KOL spółka z o. o.
z Kolna. Zgodenie z umową prace
mają zakończyć się w sierpniu bieżącego roku.

imieniny marszałka

przedstawiciele gminy kolno składają kwiaty pod pomnikiem marszałka józefa
Piłsudskiego w kolnie
fot. A. konopka
gazeta gminna

19 marca odbyły się obchody
imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystości zorganziowanej przez Związek Piłsudczyków
RP, Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego oddział w Kolnie
i Parafię pw. św. Anny w Kolnie
uczestniczyli przedstawiciele Gminy Kolno. Obchody rozpoczęto od
złożenia kwiatów pod pomnikiem
Józefa Piłsudskiego w Kolnie. Następnie w Kościele pw. św. Anny w
Kolnie odbyła się Msza św. z udzialem pocztów sztandarowych w tym
m.in. pocztów szkół z Gminy Kolno
z przedsatwicielami Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem na czele. W
dalszej części obchodów uczestnicy
złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Małym Płocku.
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klub seniora w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Członkowie Klub Seniora w Janowie właśnie przygotowują się
do przedświątecznych kiermaszy.
Chcą nie tylko zaprezentować swoją
twórczość, ale też wesprzeć Parafię
pw. NSJ w Łosewie. Jeśli szukacie
palmy wielkanocnej, świątecznych
kurczaczków, koszyczków, czy pisanek warto odwiedzić Seniorów w
Klubie w Janowie, albo wybrać się
na zaplanowane kiermasze.
Kiedy patrzy się na dzieła rąk
Seniorów z Janowa, aż trudno
uwierzyć, że niektórzy z nich nigdy wcześniej samodzielnie nie
robili świątecznych ozdób. Palmy
wielkanocne, kolorowe koszyczki z
kwiatami, pisanki, zajączki, kurczaki
i kogutki są zrobione bardzo precyzyjnie, starannie, po prostu pięknie.
Doświadczenia Seniorzy nabierali
od początku funkcjonowania Klubu.
- Pierwsze co zaczęliśmy robić to
koszyczki z kwiatami, później bombki - opowiada pani Celina Banach
zaangażowana w prowadzenie Klubu Seniora. - Ja pokazałam to, co
sama potrafiłam,
bo widziałam
chęć do nauki i potrzebę, by jakaś
pamiątka była z tego, że jesteśmy
tu razem. Nie każdy ma predyspo-

zycje, ale każdy jest zaangażowany,
bo jeżeli nie do tego, to do czegoś
innego jest potrzebny na przykład
wpina szpilki, czy tnie wstążeczki.
Efekty działań członków Klubu
Seniora w Janowie zobaczyć można
już było w Boże Narodzenie w Kościele w Łosewie gdzie były wykonane przez nich bombki i aniołki na
szydełku. Tym, co sami już potrafią
seniorzy dzielili się też z uczniami
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
Teraz trwają przygotowania do Palmowej Niedzieli i Wielkanocy.
- Ja haftuje krzyżyczkami, ale palmy nigdy nie robiłam, zawsze podziwiałam jak w kościele widziałam,
ale nie wiedziałam jak to zrobić, a
teraz już wiem – opowiada pani Janina z Klubu Seniora w Janowie,
którą wszyscy chwalą za wspaniałe
pomysły na palmy wielkanocne.
Małych palemek Seniorzy przygotowali już sporo, pracują też nad
dużymi na Niedzielę Palmową do
swojego Kościoła oraz nad różnorodnymi świątecznymi ozdobami.
- Pomysły zawdzięczamy tej Pani,
ona przez noc przemyśli sprawę
przychodzi i mówi dziewczyny, tak
będziemy robić, a nam się w gło-

wach nie mieści jak to można zrobić, a potem pomału, pomału i robią
wszystko jak trzeba – opowiada pan
Artur Chmielewski, jedyny mężczyzna w tym gronie, wskazując na panią Celinę Banach.
Nauczyli się bardzo dużo. Każdy
przekazuje innym to, co sam potrafi. Inspiracji Seniorzy szukają też w
Internecie. Ręcznie robione ozdoby oraz wielkanocne palmy w ich
wykonaniu będzie można zobaczyć
i nabyć 31 marca i 7 kwietnia w
godz. od 7.00 do 14.00 pod Kościołem w Łosewie. Zainteresowanych
Seniorzy zapraszają też do siebie,
do Klubu Seniora, który działa w
świetlicy w Janowie.
- Organizujemy ten kiermasz, bo
chcemy wspomóc nasz kościół, który ma ogromne potrzeby, a przy
okazji pokazać, że senior to dziś nie
tylko z różańcem czy wnukami siedzi, ale potrafi wykonać rękodzieło,
coś cennego, coś czego nie ma w
sklepie – mówią Seniorzy.
W Klubie Seniora w Janowie jest
10 uczestników i 4 animatorów
i każdy ma swoje zadania i swój
wkład pracy. Spotykają się trzy
razy w tygodniu we wtorki, środy
i czwartki w godzinach od 10.00 do

członkowie klubu seniora w janowie

gazeta gminna

wydarzenia
14.00. Przez te kilka miesięcy grupa się bardzo zżyła.
- My tu czujemy się jak w domu,
zaczęliśmy żyć. Wtorku nie możemy się doczekać, a jak piątek przychodzi, to wszystkie bóle człowieka
znów łapią – opowiadają Seniorzy.
–To bardzo ważne, żeby się spotykać, żeby człowiek, z człowiekiem
miał kontakt, żeby senior nie czekał
tylko na księdza z olejami, a takie
zgromadzenie nam to daje. Narozmawiamy się, naśmiejemy, zatańczymy, popracujemy, u nas nie ma
zgrzytów, bo szanujemy siebie nawzajem. Z radością się tu przychodzi, aż łezka się w oku kręci, że to
się już niedługo ma skończyć.
Seniorzy już dziś planują kolejne
działania, bo wszyscy członkowie
Klubu Seniora w Janowie mają jedno pragnienie, by móc dalej funkcjonować, by wspólnie realizować
plany i zamierzenia, by dzielić się
pomysłami, spędzać razem czas.
Potrzebują tylko trochę wsparcia.
- Klub Seniora w Janowie działa
od ponad pięciu miesięcy. Podobnie jak Kluby w Wykowie i Zaskrodziu powstał w ramach projektu,
na który Gmina Kolno otrzymała
dofinansowanie – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Realizacja projektu potrwa do
końca marca, ale będziemy szukać
źródeł finansowania, by kluby mogły dalej funkcjonować.

rękodzieło członków klubu seniora w janowie

klub seniora działa w świetlicy w janowie

remont szkoły w borkowie

pracownicy referatu gospodarki komunalnej urzędu gminy kolno pracują na
rusztowaniach rozstawionych przy budynku szkoły podstawowej w borkowie
gazeta gminna

Po zimowej przerwie pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno powrócili do
prac nad termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Prace
wykonywane są etapami od 2017 r.
Efekty widać już na ścianach szkoły
od frontu. Obecnie kontynuowane
będą prace od strony placu zabaw.
Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w ub. roku położyli
tu izolację pionową fundamentów i
styropian na scianach, w tym roku
zostanie położona struktura.
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„spotkania z kulturą i sztuką”
nowy projekt w bibliotece
teresa skrodzka
gbp w czerwonem

Dzięki kolejnej dotacji otrzymanej z MKiDN Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem będzie
realizowała projekt, pn. „Spotkania z kulturą i sztuką”. Otrzymane dofinansowanie z programu
KULTURA DOSTĘPNA 2019, w
kwocie 22 000 zł, zostanie przeznaczone na udział mieszkańców
gminy Kolno w kulturze na wysokim poziomie.
Projekt polega na stworzeniu
kompleksowej oferty kulturalnej
obejmującej dwa moduły.
Pierwszy moduł to działania kulturalne, które zorganizujemy na
miejscu, będą to spektakle przedstawiane przez aktorów z Krakowa.
Ich odbiorcy to dzieci i młodzież z
terenu gminy Kolno. Osoby dorosłe zaprosimy na teatr przy stoliku,
który zaprezentują aktorzy z Teatru
Jaracza w Olsztynie.
Drugi moduł, to kulturalna oferta
wyjazdowa skierowana do wszystkich grup wiekowych, polegająca na

dotarciu do narodowych zasobów
kultury i sztuki.
W maju wyjedziemy na spektakl
teatralny do Opery Filharmonii
Podlaskiej Europejskiego Centrum
Sztuki w Białymstoku. W czerwcu podczas 2 – dniowego wyjazdu
do Torunia miłośnicy książki będą
mogli uczestniczyć w 25 Toruńskim
Festiwalu Książki. Spotkają się z
pisarzami, w ofercie festiwalu są m.
in. koncerty połączone z czytaniem
poezji, warsztaty literackie. Zwiedzą
Stare Miasto, Muzeum Piernika, by
nazajutrz obejrzeć wybraną sztukę w Teatrze im. Wilama Horzycy
w Toruniu.
Dzieci i ich dziadkowie, we wrześniu, mają propozycję wyjazdu do
Białostockiego Teatru Lalek na
spektakl teatralny i towarzyszące
mu warsztaty plastyczne i teatralne. Październik to czas dla młodych,
zabierzemy ich do Warszawy do
Muzeum Powstania Warszawskiego
i na wybraną sztukę w Teatrze Narodowym.
Powyższe działania zrealizujemy

dzięki partnerstwu ze Stowarzyszeniami – Integracja, KaFCuki, szkołami z terenu Gminy Kolno, Urzędem Gminy Kolno, CKGK, GOPS
i ZOPO.
Zainteresowanych zapraszamy do
biblioteki.

ministerialna dotacja dla ckgk
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle zdobyło pierwszą w tym roku
dotację z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. 30 tys.
zł w ramach Programu Edukacja
kulturalna to dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Aktywnie kulturalnie – twórczo”.
Projekt zakłada organizację międzypokoleniowych warsztatów tradycji kurpiowskich i będzie składać
się z kilku istotnych elementów, których celem jest przekazanie wiedzy
na temat zanikającej już techniki
tworzenia wycinanek kurpiowskich
oraz gwary. Będą m.in. warsztaty

dla dzieci i młodzieży oraz audycje
radiowe.
Ciekawym efektem projektu będzie mural stworzony przez młodych ludzi w przestrzeni publicznej, który ma być ich nowoczesną
interpretacją tradycyjnej wycinanki
kurpiowskiej.
Ważnym elementem zadania będzie też napisanie scenariusza
przedstawienia teatralnego opartego na gwarze i kulturze kurpiowskiej, przedstawienie będzie
międzypokoleniowe i zostanie zaprezentowane w 5 ośrodkach kultury w województwie podlaskim.
gazeta gminna
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gmina kolno pamięta
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Gmina
Kolno pamięta i oddaje im hołd w
Kolnie, Lachowie i Wykowie. – Na
naszych ziemiach było wielu Żołnierzy Niezłomnych, ich nazwiska
wyryte są m.in. na pomnikach w
Lachowie i Wykowie – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– Dziś wspominamy wszystkich,
składamy wieńce i zapalamy znicze, bo naszym obowiązkiem jest
pamiętać.
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęła Msza św. odprawiona w
Kościele pw. św. Anny w Kolnie
przez ks. Stanisława Uradzińskiego, Dziekana Kolneńskiego. Następnie Dziekan kolneński, przedstawiciele władz samorządowych i
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie złożyli wiązanki i zapalili
znicze pod pomnikiem Żołnierzom
Niezłomnym tuż obok kościoła. W
imieniu mieszkańców Gminy Kolno
wiązankę i znicz złożył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno
i Stanisław Szymańczyk, dyrektor
ZOPO w Kolnie. Na cmentarzu w
Lachowie przy Grobie Nieznanego
Żołnierza – pomniku ofiar walk o
niepodległość w XX w. dwóch wojen
światowych, wojny Polsko-Bolszewickiej i walk z reżimem komunistycznym po 1945r. krótką modlitwę
odmówili ks. Krzysztof Malinowski,
proboszcz Parafii pw. Zwiastowania
NMP w Lachowie, ks. Stanisław
Śliwowski, proboszcz Parafii pw.
Św. Jana Ewangelisty w Zabielu,
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
Kazimierz Kowalewski, radny gminy
Kolno, Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO w Kolnie i członkowie
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, a następnie zapalili znicze i złożyli kwiaty.
Kwiaty i znicz delegacja z Gminy
Kolno złożyła również pod pomnikiem w Wykowie.
gazeta gminna

delegacja przed pomnikiem na cmentarzu w lachowie

składanie wiązanki i zniacza pod pomniekim w wykowie

kwiaty i znicz składane pod pomnikiem w kolnie
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gminne obchody Dnia sołtysa
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

11 marca w Czerwonem obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gmin y Kolno w
uroczystości uczestniczyli sołtysi
rozpoczynający właśnie kadencję,
sołtysi ustępujący i sołtysi ponownie wybrani oraz Radni Gminy
Kolno, pracownicy Urzędu Gminy
Kolno, Krzysztof Kajko, prezes
Banku Spółdzielczego w Kolnie i
Marcin Sekściński, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży. – W
tym szczególnym dniu chcę Wam
bardzo podziękować za współpracę, podsumować jak wiele razem
udało nam się zrobić w ostatnich
latach oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia – powiedział Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno.
Zanim doszło do gratulacji i życzeń Józef Bogdan Wiśniewski ,
wójt gminy Kolno w formie multimedialnej prezentacji przedstawił zgromadzonym co zmieniło się
w każdym sołectwie w ostatnich
trzech latach za sprawą funduszu
sołeckiego wprowadzonego na stałe w 2015 roku. Zadania w każdym
roku realizowane były zgodnie z
wolą mieszkańców, którzy najczęściej chcieli wytyczenia i żwirowania dróg, poszerzania poboczy, czy
remontu świetlic. Większość prac w
ramach funduszu sołeckiego Gmina
Kolno wykonała w oparciu o własny
sprzęt i zatrudnionych pracowników. Ponadto inwestycje z funduszu
uzupełniane były środkami pozyskanymi z zewnątrz np. na wyposażenie wyremontowanych świetlic,
czy montaż placów zabaw na przygotowanych i ogrodzonych placach
gminnych. Zmiany w poszczególnych sołectwach robią wrażenie.
- Warto podkreślić, że każdego
roku cześć z pieniędzy wydanych
na fundusz po rozliczeniu wraca do
naszego budżetu - podkreślał wójt

szczególne podziękowania od wójta gminy kolno otrzymał pan stefan wykowski, który sprawował funkcję sołtysa wykowa przez ostatnie 32 lata

Józef Wiśniewski. – To za te pieniądze mogliśmy dokupić sprzęt do
gminnego parku maszyn, co zwiększa nasze możliwości. W tym roku
po raz pierwszy na drogi gminne
wyruszy nowa skrapiarka, by poprawiać stan i bezpieczeństwo na
asfaltowych drogach gminnych.

Powitanie nowych Sołtysów
Po podsumowaniu funduszu sołeckiego wójt Józef Wiśniewski
wraz z Anastazym Janem Kalinowskim, przewodniczącym Rady Gminy
Kolno powitali w gronie sołtysów
Gminy Kolno, tych którzy wygrali w ostatnich wyborach. Gadżety
promocyjne Gminy Kolno i kubeczki
Sołtysa otrzymali:
- Grzegorz Okurowski sołtys wsi
Czerwone
- Jacek Grajewski sołtys wsi Danowo
- Damian Przyborowski sołtys
wsi Filipki Duże
- Mariusz Dzięgielewski sołtys
wsi Stary Gromadzyn
- Andrzej Zduńczyk sołtys wsi
Wykowo
- Marian Dymczyk sołtys wsi
Zabiele
- Anna Terepka soltys wsi Za-

skrodzie
- Hanna Wszeborowska sołtys
wsi Tyszki Wądołowo
- Beata Kuliś – Nalewajek sołtys
wsi Tyszki Łabno

Podziękowanie
Sołtysom

ustępującym

Po powitaniu nowych Sołtysów
podziękowania i pamiątkowe kubeczki otrzymali ustępujący sołtysi z powyższych sołectw , a w tym
gronie pan Stefan Wykowski, który
po 32 latach pełnienia funkcji sołtysa wsi Wykowo postanowił już
nie kandydować na to stanowisko.
W chwili wręczania pamiątkowego
grawer tonu panu Stefanowi Wykowskiemu wszyscy zgromadzeni
na uroczystości wstali i gromkimi
brawami podziękowali Sołtysowi za
tak długa służbę.

Życzenia dla wszystkich
Następnie kubeczki sołtysa otrzymali wszyscy ponownie wybrani
sołtysi.
W programie gminnych obchodów
Dnia Sołtysa nie zabrakło akcentów artystycznych. Na powitanie
trzy piosenki zaśpiewały Panie z
gazeta gminna
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najmłodszego w gminie Kolno Koła
Gospodyń Wiejskich w Wykowie.
Mimo, że publicznie członkinie
Koła wystąpiły dopiero po raz drugi wszyscy byli pod wrażeniem ich
umiejętności. Koło Gospodyń Wiejskich z Wykowa nie tylko zaśpiewało, złożyło życzenia sołtysom, ale
także upiekło dla nich pyszne pączki. Na zakończenie spotkania dwa
utwory wykonała bardzo utalentowana Kamila Wyka z Gimnhazjum
w Lachowie. Piosenka o sołtysach
w jej wykonaniu skradła show.
Życzenia sołtysom naszej gminy
złożył również pan Krzysztof Kajko
oraz Marcin Sekściński. Spotkanie
w Czerwonem było też okazją do
przekazania statuetek Osobowość
roku 2018 w powiecie kolneńskim
panu Józefowi Wiśniewskiemu w
kategorii samorządność i społeczność lokalna oraz Marcinowi Sekścińskiemu w kategorii działalność
społeczna i charytatywna. Plebiscyt organizowany był przez Gazetę Współczesną i Kurier Poranny.
- Chcę podkreślić, że z gminy Kolno pochodzą też zwycięzcy tegoż
Plebiscytu w powiecie kolneńskim
w kategorii biznes pan Krzysztof
Kajko i w kategorii kultura pan
Sylwester Nicewicz z Kozła, którym serdecznie gratuluję - powiedział wójt Józef Wiśniewski, dziękując panu prezesowi za odebranie
w imieniu wójta statuetki na gali w
Białymstoku.

nowi sołtysi w gminie kolno otrzymali zestaw gadżetów promocyjnych i kubek
sołtysa gminy kolno. Kubki otrzymali rownież obecni i ustepujący sołtysi

panie z koła gospodyń wiejskich z wykowa nie tylko zaśpiewały, ale też upiekły
pączki na dzień sołtysa

kamila wyka z gminazjum w lachowie została nagrodzona gromkimi brawami za zaśpiewanie piosenki o sołtysach
gazeta gminna
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„AKTYWNY SAMORZĄD” - moduł II
krzysztof sobiewski
dyrektor pcpr w kolnie

Podstawą prawną uruchomienia i
realizacji programu jest art. 47 ust.
1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 511, z późn. zm.).
Celem Modułu II jest poprawa szans beneficjentów programu
na rywalizację o zatrudnienie na
otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym, adresowana do osób ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego
stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły
wyższe w systemie stacjonarnym
/ dziennym lub niestacjonarnym /
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za
pośrednictwem Internetu), a także
kosztów przewodu doktorskiego,
otwartego poza studiami doktoranckimi.
Warunki uczestnictwa osoby
niepełnosprawnej w programie w
MODULE II:
• znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
• nauka w szkole wyższej lub
szkole policealnej lub kolegium lub
przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi.
Maksymalna kwota dofinansowania i wymagany udział własny
W ramach MODUŁU II kwota dofinansowania poniesionych kosztów
nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
a) dodatku na pokrycie kosztów
kształcenia – do 1.000 zł,
b) dodatku na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,

c) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej
formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów,
przy czym dofinansowanie powyżej
kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
W przypadku, gdy wnioskodawca
w module II jednocześnie pobiera naukę w ramach dwóch i więcej
form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota
dofinansowania opłaty za naukę
(czesne), może być zwiększona o
równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 764 zł (netto)
na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia, o którym mowa powyżej, może być zwiększony, nie więcej niż o:
a) 700 zł – w przypadku, gdy
wnioskodawca posiada orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub gdy ponosi dodatkowe
koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności
z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
b) 500 zł – w przypadku, gdy
wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem
zamieszkania,
c) 300 zł – w przypadku, gdy
wnioskodawca posiada aktualną
(ważną) Kartę Dużej Rodziny,
d) 300 zł – w przypadku, gdy
wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej)
kierunkach studiów/nauki,
e) 200 zł – w przypadku, gdy

wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
f) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana
w 2018 lub w 2019 roku w wyniku
działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
g) 300 zł – w przypadku, gdy
wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
Dodatek na pokrycie kosztów
kształcenia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku,
gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie
pobierania nauki (nie ukończywszy
jej), ponownie pobiera naukę na
poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze
środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa powyżej, ma
charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego
wnioskodawcy jest uzależniona od
jego postępów w nauce i wynosi:
a) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku
– w przypadku pobierania nauki
na pierwszym roku nauki w ramach
wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form
kształcenia trwających jeden rok –
do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
b) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku
– w przypadku pobierania nauki na
kolejnym, drugim roku edukacji w
gazeta gminna
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ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
c) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania
nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na
poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II
stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek
w kwocie maksymalnej na każdym
etapie nauki.
Udział własny w MODULE II –
w zakresie kosztów czesnego:
• 15% wartości czesnego – w
przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy
kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku),
• 65% wartości czesnego – w
przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach
więcej niż jednej formy kształcenia
na poziomie wyższym (więcej niż
jeden kierunek) – warunek dotyczy

drugiej i kolejnych form kształcenia
na poziomie wyższym (drugiego i
kolejnych kierunków).
Z obowiązku wniesienia ww.
udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty
764 zł (netto) na osobę.
Środki finansowe stanowiące
udział własny wnioskodawcy mogą
pochodzić z różnych źródeł, jednak
nie mogą pochodzić ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
TERMINY PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW
Przyjmowanie wniosków w ramach Modułu II w następujących
terminach:
• od 1 marca do 30 marca 2019
roku (dla wniosków dotyczących
roku akademickiego 2018/2019),
• od 2 września do 10 października 2019 roku (dla wniosków
dotyczących roku akademickiego
2019/2020).
Za datę złożenia wniosku uważa

się datę jego wpłynięcia do PCPR
w Kolnie, a w przypadku wniosków
składanych drogą pocztową, datę
stempla pocztowego.
Program „Aktywny Samorząd”
jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Realizatorem programu na terenie powiatu
kolneńskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul.
Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. 862781334.
Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w
programu zostały opublikowane na
witrynie internetowej Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl
Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatu kolneńskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie, ul.
Wojska Polskiego 69. Wnioski wraz
z wymaganymi załącznikami są dostępne do pobrania na stronie www.
pcprkolno.pl.

pierwszy dzień wiosny z policją

w sp w zabielu odbyły się gry i zabawy zręcznościowe oraz zawody sportowe
zorganiozwane przez Policjantów z kpp w kolnie

Kalendarzowa wiosna rozpoczęła
się 21 marca. Data ta kojarzy się
młodzieży także z obchodzonym
Dniem Wagarowicza. Jedni w ramach
tego dnia angażują się w przedsięwzięcia organizowane w szkole, inni
opuszczają lekcje. Niezależnie od
wybranego przez młodzież sposobu
świętowania tego dnia, policjanci z
kolneńskiej Policji czuwali nad spogazeta gminna

kojnym jego przebiegiem. Zapewne,
również w tym roku część uczniów
zamiast do szkoły, udała się na
mniej lub bardziej oficjalne wagary.
Aby nic nie zakłóciło świętowania
pierwszego dnia wiosny, policjanci
zebrali informacje o formach imprez,
jakie będą odbywały się w szkołach
powiatu kolneńskiego. Do tej pory
w naszym mieście nie było poważ-

niejszych incydentów związanych z
zakłóceniem porządku publicznego
przez młodzież, jednak policjanci
woleli „dmuchać na zimne” dlatego
zorganizowali spotkania z uczniami
apelując o rozsądek, przestrzeganie prawa, porządku publicznego i
zasad współżycia społecznego. Informowali tez, że młodzi, którzy popadną w konflikt z prawem, muszą
liczyć się z konsekwencjami. Pod
przysłowiową lupę wzięte zostały
miejsca, gdzie najczęściej gromadzi
się młodzież. Kontrolowane były
również obiekty handlowe, pod kątem sprzedaży alkoholu nieletnim.
Poza przeprowadzonymi prelekcjami
mundurowi zorganizowali w Szkole
Podstawowej w Zabielu gry i zabawy zręcznościowe, oraz drużynowe
zawody sportowe. Na koniec zmagań wszyscy uczestnicy nagrodzeni
zostali dyplomami i słodkościami.
tekst i fot. KPP Kolno
za www.kolno.policja.gov.pl
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iv obchody dnia św. patryka
aneta lipka
nauczyciel w sp lachowo

uroczystość z okazji dnia św. patryka na stałe wpisała się w kalendarz imprez szkolnych w lachowie

Dnia 22 marca sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej w Lachowie
niczym nie przypominała swojego
rzeczywistego wizerunku.
W sali pojawiły się stacje państw:
Anglii, Irlandii, Walii, Kanady oraz
Stanów Zjednoczonych.
W Londynie, przygotowanym przez
kl. Va, można było podziwiać Pałac
Buckingham oraz wieżę zegarową
Big Ben, przed którym królowa Elżbieta II w towarzystwie strażników
witała przybyłych gości.
W pozostałych państwach takich

jak Irlandia, Szkocja, Walia, które
zostały przygotowane przez kl. IV
i kl. Vb, Stany Zjednoczone (kl. VI)
oraz Kanada (kl VII) uczniowie klas
0-VIII, nauczyciele oraz rodzice mogli poznać historię danego kraju,
skosztować pysznych potraw lub
odwiedzić piękne i najbardziej znane zabytki. Ponadto każdy uczeń
mógł pogłębić swoją wiedzę lub odkryć zupełnie coś nowego na temat
tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
Dzień Św. Patryka wypełniły rów-

nież konkursy: plastyczny, konkurs
na najciekawszy strój oraz konkurs
wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody, a pozostali
uczestnicy konkursów nagrody pocieszenia.
Uroczystość Św. Patryka na stałe wpisała się w kalendarz imprez
szkolnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców oraz
nauczycieli małe szkolne święto
stało się nie tylko wspaniałą zabawą, ale również atrakcyjną lekcją.

uczniowie z janowa na wystawie

uczniowie z janowa obejrzeli wystawę pt. „noc 10 lutego 1940. Pamiętamy”

15 marca br. uczniowie klas VII i
VIII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie odwiedzili w Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie, gdzie
uczestniczyli w niecodziennej lekcji
historii. Obejrzeliśmy wystawę pt.
„Noc 10 lutego 1940. Pamiętamy”,
która została wypożyczona z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Poświęcona jest pamięci deportacji obywateli Polski na daleką
Północ Związku Radzieckiego.
więcej na www.janowo.edupage.org
gazeta gminna

wydarzenia

zapusty w wykowie

koło gospodyń wiejskich z wykowa, mimo, że działa od niedawna już przygotowało „zapusty w wykowie”. w trakcie imprezy
panie zaprezentowały program artystyczny, a na gości czekał poczęstunek.

gazeta gminna
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dzień kobiet w zabielu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

3 marca w sali Centrum Kultury
Gminy Kolno w Zabielu odbyło się
tradycyjne już spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. Jak co roku uroczystośc zorganizowali CKGK wspólnie ze strażakami z OSP Zabiele i
Kołem Gospodyń.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły działające przy
CKGK w tym m.in. Zabielanki i
zespół młodzieżowy z akompaniamenetem Anny i Pawła Podeszwik.
Niespodzianką dla licznie zgromadzonych Pań był kabaretowy wsytęp Andrzeja Maroszka, który do
wspólnej zabawy i czynnego udziału zapraszał na scenę zwidzów.
Na Dniu Kobiet w Zabielu nie
mogło zabraknąć wiersza autorstwa
druha z OSP Zabiele pana Władysława Kowalczyka, który co roku
prezentuje rymowane życzenia.
Życzenia z okazji Dnia Kobiet
wszystkim zgromadzonym złożył
również Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno, który wspólnie ze
strażakami wręczał Paniom kwiaty
i słodkie babeczki. Więcej zdjęć i
wiersz na www.zabiele.pl

każda z pań obecnych na koncercie otrzymała kwiaty

zespół zabielanki na cenie w zabielu

sala w zabielu wypełniona była po brzegi w trakcie spotkania z okazji dnia kobiet

gazeta gminna

kultura

Pobiegli, by uczcić pamięć
Żołnierzy Wyklętych
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 200 osób pobiegło wczoraj w Koźle by uczcić pamięć
żołnierzy antykomunistycznego i
antysowieckiego podziemia działającego w latach 1944 – 1963
w obrębie przedwojennych granic
RP. Taka jest idea ogólnopolskiej
akcji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie wspólnie z Centrum Kultury Gminy Kolno lokalną edycję
Biegu Tropem Wilczym zorganizowało już po raz piąty. Poprzednie
odbywały się w Kolnie, Zabielu i
Lachowie.
Zanim zawodnicy stanęli na starcie odbyła się krótka część oficjalna
w trakcie której organizatorzy podziękowali tym, którzy wspierali ich
od pierwszej lokalnej edycji Biegu
Tropem Wilczym. W tym gronie
znaleźli się: Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w Kolnie
– współfinansujący lokalne Biegi,
Sylwester Nicewicz – fotografujący wydarzenia, Grzegorz Zegarowicz – organizator ekipy Fuadów,
które zawsze prowadzą biegaczy na
trasie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży, a szczególne podziękowania wraz z pamiątkowymi
statuetkami otrzymali: Łukasz Szymański – pomysłodawca organizacji
lokalnego Biegu Tropem Wilczym,
Marcin Sekściński – organizator
pięciu edycji Biegu i Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Z
okazji jubileuszowej edycji Biegu
Tropem Wilczym list z gratulacjami przesłał organizatorom Andrzej
Duda Prezydent RP.
O potrzebie organizowania tego
typu wydarzeń i konieczności pamiętania o Żołnierzach Niezłomnych
i edukacji młodszych pokoleń mówił
w krótkim przemówieniu Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Pan Jan Prusinowski opowiedział o
tragicznym losie żołnierza Narodogazeta gminna

pierwsi na starcie biegu pamięci Żołnierzy wykletych stanęli najmłodsi uczestnicy

wych Sił Zbrojnych, który spoczywa
na cmentarzu parafialnym w Koźle.
W wydarzeniu uczestniczyły rodziny Niezłomnych Hieronima „Roga”
Rogińskiego i Kazimierza Lenkiewicza. Uczestników Biegu pozdrowił również Stefan Kownacki, pseudonim „Gołąb”, który tym razem nie
mógł osobiście uczestniczyć w Biegu Tropem Wilczym. Zgromadzeni
brawami nagrodzili informację, że
1 marca pan Stefan Kownacki został odznaczony przez Prezydenta
RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za „zasługi dla
Niepodległej”.
Zanim uczestnicy Biegu Tropem
Wilczym stanęli na starcie wszyscy
zgromadzeni towarzyszyli przedstawicielom władz samorządowych,
służb mundurowych i stowarzyszeń
w składaniu wiązanki z zapalaniu
zniczy pod tablica upamiętniającą
inż. Romualda Kozła pS. „Łużyca”
– żołnierza AK i NSZ, więźnia politycznego w latach komunizmu, projektanta kościoła w Koźle i wielu
innych.
W trakcie Biegu Tropem Wilczym
w Koźle odbyły się biegi:
- bieg dla najmłodszych do lat 8,
gdzie najszybciej pobiegli: Adam
Nadara - Kolno, Alex Prusinowski Kolno i Wojtek Kozioł - Kozioł
- bieg honorowy na dystansie
1963 m. w kategorii wiekowej do
lat 16 – najlepsi zawodnicy : Piotr
Nerkowski - Stawiski, Piotr Karniłowicz – Stawiski, Damian Piwo-

warski – Czerwone, a w kategorii
dziewcząt: Klaudia Włodkowska
– Kumelsk, Amanda Zegarzewska
– Wincenta, Urszula Chodnicka –
Kolno.
- bieg honorowy na dystansie
1963 m. w kategorii wiekowej powyżej 16 lat: najlepsi zawodnicy:
Kamil Ciołkowski – Kolno, Radek
Piwowarski z OHP Kolno, Paweł
Darmetko – Kolno, w kategorii pań:
Hanna Niedbała – Kozioł, Karolina
Banach – Czerwone, Monika Konstanty – Czerwone
- bieg na 5 km najlepsi zawodnicy to: Tomasz Polewaczyk – Łyse,
Marcin Kosiński – Kolno, Tomek
Piankowski – Turośl i Dominika
Duda – Dudy Nadrzeczne.
Wszyscy biegacze niezależnie
od tego, którzy dobiegli na metę,
otrzymali medale wręczane m.in.
przez przedstawicieli władz Gminy
Kolno, służb mundurowych, rodzin
Żołnierzy Wyklętych, członków stowarzyszeń. Każdy uczestnik wydarzenia mógł liczyć na wojskową
grochówkę, kiełbaskę z ogniska i
ciepłą herbatę. O bezpieczeństwo
wszystkich uczestników Biegu Tropem Wilczym troszczyli się druhowie z OSP Czerwone i członkowie Kolneńskiej Grupy Pierwszej
Pomocy. Organizatorzy serdecznie
dziękują wszystkim uczestnikom
oraz tym, którzy wsparli organizację tegorocznej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem
Wilczym w Koźle.
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z legendą przez polskę
GBP w Czerwonem

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu
Partnerstwo dla Książki, przyznało Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwonem dotację w kwocie 12
950 zł.
Biblioteka otrzymane dofinansowanie przeznaczy na realizację
przedsięwzięcia pn. „Z legendą
przez Polskę”. Projekt zrealizujemy
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
KaFCuki, Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkołami podstawowymi z
terenu gminy Kolno. Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie
od 1 marca do końca sierpnia 2019
r. Projekt jest adresowany do dzieci, młodzieży i ich dziadków z terenu gminy Kolno.
Celem realizowanego zadania jest
upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne,
oświatowe i kulturalne. W ramach
wydarzeń literackich zorganizuje-

my:
- spotkania autorskie z twórcą legend i podań,
- głośne czytanie legend w szkołach z udziałem samorządowców,
przedstawicieli klubów seniora, stowarzyszeń i lokalnej społeczności,
- grę terenową,
- warsztaty plastyczne,
- warsztaty teatralne przygotowujące do przedstawienia legendy,
- konkursy,
- podróż w przeszłość, czyli wycieczkę szlakiem legend polskich do
Krakowa i Wieliczki.
Mamy ogromną nadzieję, że podejmowane działania przyczynią

się do skupienia wokół biblioteki zbiorowości ludzi czytających,
wzmocnienia poczucia tożsamości
narodowej. A współpraca ze stowarzyszeniami sprawi, że biblioteka stanie się miejscem budzącym
zaufanie społeczne, zaktywizuje
społeczność lokalną, wzmocni jej
kulturotwórczą rolę. Na uroczystości podsumowującej projekt, uczestnicy projektu w formie prezentacji
multimedialnej zaprezentują swoje
działania, a zwycięzcy konkursów
otrzymają nagrody.
Chętnych zapraszamy do udziału
w projekcie i wyruszenia z biblioteką w literacką podróż z legendą.

szlakiem podlaskich smaków
To projekt realizowany w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem
przez młodzież z Czerwonego, Wincenty i okolic. Pozyskana dotacja z
Programu Równać Szanse nie tylko
umożliwi młodym ludziom rozwinąć
pasje kulinarne i fotograficzne, ale
wpłynie także na rozwój kompetencji społecznych.
Podczas spotkań młodzież wraz
z dorosłymi mieszkańcami poznaje
dawne przepisy, przygotowuje potrawy, które fotografuje, by wykorzystać je do wydania kalendarza
kulinarnego.
Na dwóch ostatnich spotkaniach
młodzi ludzie nauczyli się wypieku
pączków i faworków. W międzyczasie młodzież na warsztatach foto-

szlakiem podlaskich smaków - projekt realizowany w gbp w czerwonem

graficznych, prowadzonych przez
Sylwestra Nicewicza, poznawała
tajniki fotografii. Przed nami kolejne spotkania i wyjazd edukacyjny
podlaskim szlakiem kulinarnym do

Leśnego Dworku, Pacowej Chaty i
Leśnego Przysiółka, gdzie będziemy uczestniczyć warsztatach kulinarnych.
GBP w Czerwonem
gazeta gminna
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