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na gminnych drogach
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będzie nowy wóz dla osp

Mamy dofinansowanie na nowy
wóz strażacki dla OSP w Czerwonem! Wniosek Gminy Kolno został
pozytywnie rozpatrzony, a dowodem jest promesa przekazana 8 kwietnia br. przez Jarosława Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w trakcie uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej PSP w
Białymstoku.

wydarzenia

budowa przedszkola
w lachowie

str. 6
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Ruszyła budowa pierwszego w
Gminie Kolno nowego przedszkola. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 50 maluszków nowy rok szkolny rozpocznie w dobudowanym skrzydle
przy Szkole Podstawowej w Lachowie. - Inwestycję, na którą długo czekali
rodzice małych dzieci i społeczność szkoły w Lachowie, realizujemy z wykorzystaniem unijnego dofinansowania - mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.

wydarzenia

małżeństwa na medal!

Po raz pierwszy Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno wręczył
Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę parom z gminy Kolno. Uroczystość odbyła się 29 marca w sali konferencyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem. – Gratuluje Państwu tak wspaniałego
jubileuszu – mówił wójt Józef Wiśniewski, który podkreślał, że budowanie
dobrych i trwałych relacji między małżonkami jest fundamentem rodziny.
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o koparkę pełnoobrotową z kompletem łyżek 30, 60, 90 i łyżką mieszalną 4 w 1
powiększył się gminny park maszyn, sprzęt już można zobaczyć przy realizacji
gminnych inwestycji
gazeta gminna

wydarzenia

w trosce o bezpieczeństwo
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo
Mamy już promesę na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP w
Czerwonem. Dzięki środkom z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji i
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz budżetu
Gminy Kolno będziemy mogli wyposażyć, kolejną już jednostkę OSP
z naszej gminy, w nowy samochód
pożarniczo - gaśniczy. Nasze działania zmierzają do tego, by dobrze
wyszkoleni druhowie z gminnych
jednostek mieli do dyspozycji odpowiedni sprzęt, co bezpośrednio
przekłada się na bezpieczeństwo nie
tylko mieszkańców Gminy Kolno,

ale też Powiatu Kolneńskiego. Dlatego serdecznie dziękuję wszystkim
podmiotom, które wspierają nas w
tym zakresie.
W ubiegłym roku nowy wóz strażacki zakupiony został dla OSP
Zabiele – jednostki wpisanej do
Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Wóz, którego dotychczas używali strażacy z Zabiela został przekazany jednostce OSP w
Wykowie.
Podobnie będzie w tym roku, gdy
nowy wóz dostanie OSP w Czerwonem - jednostka, która również
wpisana jest do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, ich
dotychczasowy samochód dostaną
ochotnicy z innej jednostki.
Warto przypomnieć, że w 2015
roku zakupiliśmy też nowy wóz, tym

razem lekki, dla OSP Kumelsk.
Trzeba podkreślić, że jednostki
OSP, a w szczególności te wpisane do Krajowego Systemu R - G, a
w naszej gminie to jednostka OSP
Zabiele, OSP Czerwone i OPS
Lachowo, stanowią bardzo istotny
element wsparcia działań podejmowanych przez Państwową Straż
Pożarną. Druhowie z OSP aktywnie uczestniczą w akcjach w sytuacji zagrożenia życia czy mienia
związanego nie tylko z pożarami,
ale też z innymi klęskami żywiołowymi oraz w zakresie ratownictwa
technicznego, ekologicznego czy
medycznego.
Do zadań samorządu należą m.in.
zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, staramy się z tego obowiązku wywiązywać jak najlepiej.

życzenia

Dzień strażaka
4 maja 2019 r.
Wszystkim strażakom i strażaczkom
zawodowym i ochotnikom
z okazji Dnia Strażaka
składamy
serdeczne podziękowania
za waszą niezawodną i ofiarną służbę
oraz za wypełnianie etosu strażackiego:
„Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”
i życzymy
zawsze bezpiecznych wyjazdów i powrotów z akcji
oraz nieustającej opieki św. floriana
nad wami i waszymi rodzinami
Antoni Lewandowski
Komendant
M-G ZOSP RP w Kolnie

gazeta gminna

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt
Gminy Kolno
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gmina kolno z kolejnym
dofinansowaniem na projekt!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 300 tys. zł na realizację
projektu pt. „Aktywna społeczność,
aktywna rodzina gminy Kolno”
otrzymała Gmina Kolno. Decyzję o
przyznaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
podjął Zarząd Województwa Podlaskiego 23 kwietnia br.
– Bardzo nas cieszy to wsparcie,
bo dzięki niemu Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej będzie mógł
realizować kolejny już projekt skierowany do konkretnej grupy odbiorców – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Naszym
celem jest integrowanie i aktywizowanie bezrobotnych mieszkańców
gminy oraz wyposażenie ich w zawodowe umiejętności przydatne na
rynku pracy.
Działaniami projektowymi objętych zostanie 15 osób nieaktywnych
zawodowo i/lub bezrobotnych, które są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej oraz członkowie
ich rodzin i osoby z otoczenia.
W projekcie zostanie zastosowa-

członkowie zarządu województwa podlaskiego decyzję o przyznaniu gminie
kolno dofinansowania podjęli 23 kwietnia br.
fot. Anna Augustynowicz/Wrota Podlasia

na kompleksowa aktywna integracja społeczna i zawodowa oraz praca socjalna. Uczestnicy otrzymają
wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, będą uczestniczyć w
warsztatach aktywizacyjnych oraz
kursach i szkoleniach zawodowych:
kurs kucharski, kurs wizażu, szkolenie - pracownik budowlany.
W ramach projektu zawartych zostanie 15 kontraktów socjalnych.
Zaplanowana została również aktywizacja społeczna i działania o
charakterze środowiskowym prowadzone przez animatorów, które
skierowane będą do uczestników

projektu, ale też do osób z ich otoczenia, w tym w szczególności do
dzieci i młodzieży.
Projekt realizowany będzie do
31 sierpnia 2019 r. Całkowita jego
wartość to 340 587,50 zł, z czego
dofinansowanie to 306 487,50 zł.
Pieniądze z RPO WP Gmina Kolno
pozyskała za pośrednictwem LGD
Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku. Projekt wpisuje się w
realizację „Programu Aktywności
Lokalnej dla Gminy Kolno na lata
2019 – 2020” przyjętego Uchwałą
Nr VI/36/19 Rady Gminy Kolno z
dnia 28 marca br.

nowy sołtys w zabielu

sołtysem zabiela 10 kwietnia został pan stanisław rogiński na zdjęciu z lewej
fot. m. góralczyk

Od 10 kwietnia br. mamy nowego
sołtysa w Zabielu:
Z czterech kandydatów na sołtysa
wybrany został pan Stanisław Rogiński.
W skład nowej Rady Sołeckiej
weszli: pan Krzysztof Najda, pani
Agata Rogińska i pani Ewa Braun.
W zebraniu w trakcie którego wybierano sołtysa i członków Rady
sołeckiej udział wzięło 143 mieszkańców Zabiela.
Gratulujemy!
gazeta gminna
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z vi sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie VI zwyczajnej sesji
Rady Gminy Kolno radni podjęli siedem uchwał i przyjęli dwa
sprawozdania. Sesja odbyła się
28 marca w sali konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem.
Uchwały podjęte na sesji to:
- uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Kolno na lata 2019 – 2027
– referowana przez skarbnik Halinę
Boryszewską
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r. referowana przez skarbnik Halinę
Boryszewską
- uchwała w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
gminy Kolno w 2019 roku – przedstawiana przez kierownika Roberta
Nadarę
- uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z Miastem Kolno
– omawiana przez sekretarza Adama Masłowskiego
- uchwała w sprawie ważności

informację o pracy między sesjami złożył radnym wójt gminy kolno

wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
sołectwa Zabiele – referowana przez
sekretarza Adama Masłowskiego
- uchwała w sprawie obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - przedstawiana przez kierownika Roberta Nadarę
- uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej
dla Gminy Kolno na lata 2019 –
2020” – omawiana przez Krystynę

Kajko, dyrektor GOPS w Kolnie
Sprawozdania przyjęte przez
Radę Gminy Kolno to: sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wpierania rodziny za 2018 rok i
sprawozdanie w sprawie wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego z terenu Gminy Kolno za 2018 rok.

100. urodziny pana Józefa

pan józef Mierkowski w dniu setnych urodzin w otoczeniu rodziny i gości

gazeta gminna

Pan Józef Mierkowski pochodzący
z Kozik, prowadzący gospodarstwo
w Obiedzinie, a dziś mieszkający u
córki w Kolnie 17 kwietnia skończył 100 lat. Z tej okazji życzenia
dostojnemu Jubilatowi złożyli ks.
Stanisław Uradziński, Dziekan
Kolneński, Jerzy Chaberek, kierownik KRUS w Kolnie i Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno, który przekazał również życzenia od
Wojewody Podlaskiego i Prezesa
Rady Ministrów. Gratulujemy i życzymy zdrowia!
Więcej na www.gminakolno.pl
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będzie nowy wóz dla osp
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

uroczyste przekazanie promes na nowe wozy strażackie odbyło się w komendzie wojewódzkiej psp w białymstoku
fot. KW PSP w Kolnie

Mamy dofinansowanie na nowy
wóz strażacki dla OSP w Czerwonem! Wniosek Gminy Kolno
został pozytywnie rozpatrzony, a
dowodem jest promesa przekazana 8 kwietnia br. przez Jarosława
Zielińskiego Wiceministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w
trakcie uroczystości w Komendzie
Wojewódzkiej PSP w Białymstoku.

Na dofinansowanie składają się
pieniądze z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dokumenty potwierdzające
przyznanie pieniędzy odebrali w
Białymstoku Antoni Lewandowski,
komendant M-G ZOSP RP w Kolnie w imieniu Wójta Gminy Kolno

oraz Łukasz Słapiński, prezes OSP
w Czerwonem.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku nowy wóz strażacki zakupiony
został dla OSP Zabiele – jednostki wpisanej do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
W tym roku dofinansowanie przyznane zostało na zakup wozu dla
OSP w Czerwonem, która również
wpisana jest do Krajowego Systemu R - G.

gminna skrapiarka już w akcji
Takich możliwości jakie mamy
obecnie w kwestii bieżącego utrzy-

mania dróg Gmina Kolno nie miała
nigdy. Po raz pierwszy w historii na

nowa skrapiarka podczas pierwszego łatania dziur w drodze gminnej

gminne drogi wyruszyła nowa skrapiarka zakupiona w ubiegłym roku.
Dzięki tej inwestycji pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej w
Urzędzie Gminy Kolno od połowy
kwietnia przeprowadzają naprawy
ubytków w asfaltowych nawierzchniach dróg gminnych. Dotychczas,
by w ten skuteczny sposób łatać
tego typu dziury, trzeba było zlecać
to zadanie zewnętrznym wykonawcom. Teraz, kiedy do dyspozycji jest
gminny sprzęt będzie można przeprowadzić zdecydowanie więcej
tego typu napraw, co bezpośrednio
wpłynie na komfort i bezpieczeństwo poruszania się po gminnych
drogach. Pierwsza droga, na której
pracownicy używali gminnej skrapiarki to droga gminna w Starym
Gromadzynie.
gazeta gminna
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jednym głosem o budowie kolei
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt
Gminy Kolno i Andrzej Duda,
Burmistrz Kolna zgadzają się ze
stanowiskiem Konwentu Wójtów i
Burmistrzów Powiatu Łomżyńskiego w sprawie poparcia rządowego
zamierzenia realizacji infrastruktury kolejowej w ramach „10 szprych
dla lotniska”, bo jedna z nich ma
biec przez Łomżę i Kolno. Stosowny dokument wójt i burmistrz podpisali 16 kwietnia w Kolnie podczas spotkania z Piotrem Kłysem,
wójtem gminy Łomża i Przewodniczącym Konwentu.
– Planowana linia kolejowa to dla
mieszkańców i dla naszego regionu
ogromna szansa na rozwój, dlatego
zdecydowanie popieram ten rządowy pomysł i mam nadzieję, że w
takim kształcie zostanie on zrealizowany - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
W przyjętym stanowisku, które popierają też wójtowie i burmistrzowie
z powiatu łomżyńskiego oraz Starosta Łomżyński czytamy m.in.: „Przyjęta przez Polski Rząd w listopadzie 2017 roku koncepcja budowy
Centralnego Portu Komunikacyjnego, wraz z rozbudową infrastruktury

wspólne stanowisko samorządowców z powiatu łomżyńskiego, gminy kolno i
miasta kolno w sprawie poparcia budowy kolei to inicjatywa piotra kłysa, wójta
gminy łomża
fot. A. konopka

kolejowej zapewniającej połączenie
z nim wszystkich regionów kraju,
jest ze wszech miar racjonalna i
uzasadniona. Nas, samorządowców
łomżyńskich i kolneńskich, szczególnie cieszą proponowane przez
CPK i Ministerstwo Infrastruktury zmiany przebiegu linii kolejowej biegnącej od Warszawy przez
Ostrołękę w kierunku Mazur tak, by
jadące nią pociągi mogły przejechać
w okolicy Łomży. Linia kolejowa
(Warszawa) – Ostrołęka – Łomża
– Pisz – Giżycko to tzw. szprycha
nr 3 z prezentowanych „10 szprych
do lotniska”. Wyrażamy poparcie

tej inicjatywy widząc w niej kolejną
szansę na poprawę konkurencyjności gospodarczej regionu i warunków życia mieszkańców.”
Pod dokumentem widnieją podpisy Wójta Piotra Kłysa, Przewodniczącego Konwentu, Lecha Szabłowskiego, Starosty Łomżyńskiego,
Andrzeja Dudy, Burmistrza Kolna
i Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
Wójta Gminy Kolno.
Dokument przekazany zostanie
Mateuszowi Morawieckiemu, Prezesowi Rady Ministrów oraz Andrzejowi Adamczykowi, Ministrowi
Infrastruktury.

porządkowanie placu w łosewie

trwa budowa ogrodzenia placu w łosewie
gazeta gminna

W Łosewie, tuż obok Kościoła
pw. NSJ na wydzierżawionym przez
Gminę Kolno placu wielkie porządki. Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno pousuwali karpy oraz wyrównali
teren. Teraz trwa budowa ogrodzenia placu z którego po zakończeniu
prac korzystać będą mieszkańcy.
Jest nadzieja, że tradycyjny mecz
piłkarski rozgrywany w trakcie dożynek parafialnych w Łosewie odbędzie się już na uporządkowanym
terenie.
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budowa przedszkola w lachowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ruszyła budowa pierwszego w
Gminie Kolno nowego przedszkola. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem 50 maluszków nowy rok
szkolny rozpocznie w dobudowanym skrzydle przy Szkole Podstawowej w Lachowie. - Inwestycję,
na którą długo czekali rodzice małych dzieci i społeczność szkoły w
Lachowie, realizujemy z wykorzystaniem unijnego dofinansowania
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
Wartość projektu pt. „Wzrost dostępności wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie
Kolno” to ponad 3,2 mln złotych.
Dofinansowanie wynoszące blisko
1,5 mln zł Gmina Kolno pozyskała z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Wykonawcą inwestycji jest kolneńska spółka jawna Kolbud. W
ramach realizacji projektu przy budynku szkoły w Lachowie powsta-

rozbudowa szkoły w lachowie jest możliwa dzięki unijnemu dofinansowaniu

nie nowe przedszkole. W jednokondygnacyjnym skrzydle mieścić się
będzie m.in. sala dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, kuchnia i stołówka. Zagospodarowany zostanie
również teren wokół przedszkola,
zbudowany zostanie wjazd od drogi
powiatowej i chodniki.
Zgodnie z podpisaną umową in-

westycja ma być zrealizowana do
31 października br., ale wykonawca
zapewniał, że dołoży wszelkich starań, by zdążyć przed wrześniem.
Do nowego przedszkola w Lachowie uczęszczać będzie mogło 50
dzieci, na prośbę rodziców utworzona tu zostanie również będzie grupa dziewięciogodzinna.

nad pisą w koźle powstaje osa
Siłownia plenerowa to pierwszy
element budowanej właśnie Otwartej Strefy Aktywności w Koźle.

- Dzięki dofinansowaniu z rządowego programu nad Pisą powstanie
miejsce do rekreacji i wypoczynku

siłownia plenerowa to jeden z elementów otwartej strefy aktywności, która
powstaje w koźle

dla starszych i młodszych mieszkańców gminy i turystów odwiedzających Kozioł - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
W ramach realizacji tej inwestycji
w Koźle nad Pisą powstanie siłowania plenerowa, strefa relaksu i
sprawnościowy plac zabaw, a całość zostanie ogrodzona.
W ramach pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Gmina Kolno
na budowę rozszerzonego wariantu
OSA w Koźle pozyskała 70 tys. zł
dofinansowania, co stanowi 70 %
kosztów realizacji inwestycji.
OSA w Koźle ma być gotowa do
5 czerwca br.
gazeta gminna
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„J@ w internecie” w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

276 uczestników z Gminy Kolno
skorzystało z bezpłatnych szkoleń
z kompetencji cyfrowych w ramach
projektu „J@ w Internecie” realizowanego od października 2018
r. – Mogliśmy zaproponować dorosłym mieszkańcom naszej gminy
taką ofertę dzięki grantowi w wysokości 150 tys. zł pozyskanemu
bez wkładu własnego Gminy Kolno – mówi Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
Zajęcia prowadzone przez specjalistów dotyczyły zagadnień: kultura
w sieci, rodzic w Internecie, działam w sieciach społecznościowych,
tworzę własną stronę internetową,
rolnik w sieci i mój biznes w sieci.
Szkolenia odbywały się w gminnych
świetlicach. Uczestnicy pracowali
na zakupionych w ramach projektu
laptopach, w małych grupach, co
dawało szansę na zdobycie wiedzy,
ale też niezbędnych umiejętności
praktycznych takich jak m.in. m.in.
pozyskiwanie informacji, komunikacja, czy korzystanie z usług i e-usług publicznych.
- Dziś wiedza o komputerze i Internecie jest potrzebna właściwie
na każdym kroku, dlatego cieszę
się, że mogłam ją pogłębić, bo to

uczestnicy w trakcie szkolenia zorganizowanego w czerwonem w ramach projektu j@ w internecie

na pewno mi się przyda – mówi
jedna z uczestniczek projektu „J@
w Internecie”. – Poza tym dobrze
było się spotkać w grupie z innymi
uczestnikami, wymienić doświadczenia, porozmawiać.
Świadome i kompetentne, ale
też bezpieczne używanie Internetu
to obecnie podstawowa kwestia, a
zdobycie kompetencji cyfrowych
sprawia, że ich posiadacz staje się
konkurencyjny na rynku pracy. Dla-

tego głównym celem projektu było
właśnie zwiększenie umiejętności w
obszarze kluczowych kompetencji
cyfrowych i wzmocnienie pozycji na
rynku pracy jego uczestników.
Program „ J@ w Internecie” realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020, operatorem jest
Fundacja Legalna Kultura. Czas
trwania projektu w Gminie Kolno:
1.10.2018 – 30.04.2019 r.

przebudowa chodnika w zabielu

pracownicy referatu gospodarki komunalnej przebudowują chodnik w zabielu

gazeta gminna

Trzeci i ostatni etap przebudowy
chodnika w Zabielu na Starej Wsi
zrealizowali pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno.
Dotychczasowy chodnik został
nie tylko na nowo przełożony, ale
też uniesiony o 10 cm do góry, ułożone zostały też nowe obrzeża.
Łącznie w trzech etapach pracownicy UG Kolno przebudowali około
700 metrów bieżących chodnika
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małżeństwa na medal!
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Po raz pierwszy Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno
wręczył Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie przyznane
przez Prezydenta RP Andrzeja
Dudę parom z gminy Kolno. Uroczystość odbyła się 29 marca w
sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
– Gratuluje Państwu tak wspaniałego jubileuszu – mówił wójt Józef
Wiśniewski, który podkreślał, że
budowanie dobrych i trwałych relacji między małżonkami jest fundamentem rodziny.
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przyznany został tym
14 parom z Gminy Kolno, które
związek małżeński zawarły w 1968
roku.
Odznaczenie z rąk Wójta Gminy
Kolno odebrali w trakcie uroczystości w Czerwonem:
- Państwo Regina i Henryk Pisiak z Czerwonego
- Państwo Barbara i Henryk
Tyszka z Rydzewa Świątki
- Pani Halina Arnista w imieniu
własnym i męża Tadeusza z Czerwonego

- Państwo Anna i Eugeniusz Kozikowscy z Gromadzyna Wykno
- Państwo Halina i Stefan Siwik
z Czerwonego
- Pani Halina i Antoni Długozima
z Czerwonego
- Pani Henryka Samul w imieniu
własnym i męża Stanisława z Kozła
- Państwo Jolanta i Waldemar
Skowrońscy z Kumelska.
Każdej z par Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno wręczył
również bukiet kwiatów i pamiątkowy dyplom.
W części artystycznej spotkania wystąpiły Wiktoria Kamińska,
uczennica Szkoły Podstawowej w
Lachowie i Kamila Wyka z Gimnazjum w Lachowie.
Nie zabrakło tradycyjnego toastu wzniesionego szampanem, tortu
i słodkiego poczęstunku, a przede
wszystkim rozmów o recepcie na
udany związek i o życiu.
Andrzej Duda Prezydent RP odznaczył Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie również Państwa Leokadię i Józefa Karwowskich
z Brzozowa, niestety Pani Leokadia zmarła, a Medale odebrał z rak

Wójta Gminy Kolno osobiście pan
Józef. jeszcze przed uroczystością w
Czerwonem.
Pani Zofia Olszak z Czerwonego Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie w imieniu własnym i
męża Stanisława odebrała z rąk Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno 16 kwietnia br. W
spotkaniu w Urzędzie Gminy Kolno
uczestniczył również syn Państwa
Olszak.
Kolejne pary odznaczone przez
Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to
Państwo:
- Alina i Józef Szczech z Wykowa
- Marianna i Stanisław Niedźwieccy z Kowalewa
- Irena i Józef Szymańscy z Zabiela
- Maria i Eugeniusz Zduńczyk z
Kowalewa,
którym medale wręczone zostaną
w późniejszym, uzgodnionym terminie. Wszystkim Jubilatom jeszcze
raz serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, miłości, wzajemnego szacunku, wsparcia i zrozumienia oraz kolejnych wspaniałych
małżeńskich rocznic.

tradycyjny toast za zdrowie par z 50 letnim stażem małżeńskim wzniesiono lampką szampana

gazeta gminna

wydarzenia

medale z rąk wójta gminy kolno
józefa wiśniewskiego odbierają
państwo regina i henryk pisiak

Państwo Barbara i Henryk Tyszka z
wójtem gminy kolno

Pani Henryka Samul odebrała medal
również w imieniu męża stanisława.
Na zdjęciu z synem i wojtem

Państwo Anna i Eugeniusz Kozikowscy z rodziną
pani Halina Arnista medal odebrała
w imieniu własnym i męża Tadeusza,
na zdjęciu z córką i wójtem gminy
kolno

Państwo Jolanta i Waldemar Skowrońscy

państwo Halina i Antoni Długozima
Państwo Halina i Stefan Siwik

parom małżeńskim zaśpiewała
kamila wyka
gazeta gminna

Pani zofia olszak odebrała medale
w imieniu własnym i męża stanisława

pan józef karwowski odbiera medal
w imieniu własnym i śp. małżonki

wiktoria kamińska śpiewa jubilatom
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szkoły

zawody z pierwszej pomocy
monika szymańska
kgpp

IV edycja Międzyszkolnych Zawodów z Pierwszej Pomocy organizowanych przez Kolneńską Grupę Pierwszej Pomocy już za nami!
Zawody odbyły się 05.04.2019r. w
Zespole Szkół Technicznych im kar.
S. Wyszyńskiego w Kolnie. Wzięło
w nich udział, aż 30 drużyn z Powiatu Kolneńskiego i Łomżyńskiego
co daje nam 90 uczestników.
Zawody składały się z dwóch części: testu wiedzy oraz ćwiczeń ratowniczych. W komisjach zasiadali
ratownicy z KGPP i Medival Białystok oraz strażacy PSP i OSP w
Kolnie, którzy oceniali zakres przyswojonej wiedzy teoretycznej jak i
umiejętności praktycznych.
Zwycięzcy w kat. Szkoły średnie
i gimnazja:
I msc. – I LO w Kolnie 114 pkt.
II msc.- ZST w Kolnie 112 pkt.
III msc. - I LO w Kolnie 111 pkt
IV msc. – GM Grabowo 110,5 pkt
Zwycięzcy w kat. Małoletni Ratownik
I msc. – SP I w Kolnie 107 pkt.
II msc. – SP w Turośli 103 pkt
III msc. – SP w Wykowie 100 pkt
IV msc. – SP Ptaki 99,5 pkt

Głównym celem realizacji zadania
było rozpowszechnianie wśród młodzieży znajomości zasad udzielania
pierwszej pomocy.
Dzięki doskonałej współpracy z
jednostkami KPP, PSP i OSP w
Kolnie, młodzież w trakcie zawodów
miała możliwość zapoznania się ze
specyfiką zawodu strażaka oraz policjanta i zobaczyć wozy strażackie,
policyjne i sprzęt specjalistyczny.
Współorganizatorami
zawodów
byli: I Liceum im. A Mickiewicza w
Kolnie, Zespołu Szkół Technicznych
im. Kar. S. Wyszyńskiego w Kolnie,
Firma RobMED Robert Niebrzydowski, Grupa Ratownicza Medival
Białystok, Firma KursyMazury - ratownictwo medyczne, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Kolnie, Dj Damian M.
Patronat nad zawodami objęli:
Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa
Podlaskiego Artur Kosicki, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda,
Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan
Wiśniewski, Prezes Banku Spół-

zdjęcia z zawodów można zobaczyć
na profilu fb kgpp

dzielczego w Kolnie Krzysztof Kajko, Agro Expres Wojciech Jermacz
i Firma Medialno-Reklamowa Caterina. Patronat medialny objęli:
Kolniak24, Gmina Kolno, Miasto
Kolno, Powiat Kolneński
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy serdecznie dziękuje za tak
liczne uczestnictwo w zawodach
młodzieży oraz ich opiekunom, patronom, sponsorom, służbom mundurowym, współorganizatorom, a
także dyrekcji i nauczycielom szkół
za wsparcie w organizacji tego wydarzenia.
Już dziś zapraszamy do wzięcia
udziału w V Edycji Międzyszkolnych Zawodów z Pierwszej Pomocy!
Do zobaczenia!

lekcja muzyki w filharmonii
22 marca 2019 czterdziestu ośmiu
uczniów z klas: VII, VIII, III a, III b
– Szkoły Podstawowej w Lachowie
i Gimnazjum w Lachowie miało już

kolejny raz możliwość wziąć udział
w ciekawych zajęciach muzycznych
w Białymstoku. Opera i Filharmonia Podlaska organizuje spotkania

uczniowie z sp lachowo w operze i filharmonii podlaskiej w białymstoku

z „muzyką na żywo” – prowadzone
przez dyrygenta. Uczniowie mogli
przybliżyć sobie życie i twórczość
wielkich kompozytorów: Roberta
Schumanna i Felixa Mendelssohna.
Przy pełnej sali, wszyscy „delektowali” się piękną muzyką. Nietypowa
lekcja minęła bardzo szybko. Pełni wrażeń uczniowie, pod fachową
opieką Pani Danuty Rybak, Izabeli
Tyszka i wychowawcy klasy ósmej,
udali się na wizytę do pobliskiej
galerii i kina – gdzie mogli odpocząć i obejrzeć ciekawy film.

nauczyciel muzyki Leszek Pogorzelski
gazeta gminna

kultura

kamila wyka w disco star!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wystąpić w „Disco Star” w Polo
TV to marzenie tysięcy. Kamila
Wyka, gimnazjalistka z Lachowa,
po prostu to zrobiła i odniosła
sukces! Przeszła już jeden etap
w tym bardzo popularnym talent
show, co każdy mógł zobaczyć w
6 odcinku 7 edycji „Disco Star”.
Teraz następne wyzwanie – główny casting. Jak poszło? Oglądajcie
kolejne odcinki!
Do udziału w „Disco Star” Kamilę namówił tata Mariusz i to on
pojechał z nią w lutym br. na casting do Warszawy. Konkurencja
była ogromna, tysiące solistów i
zespołów. Przed jurorami: Magdą
Narożną z zespołu Piękni i Młodzi i Marcinem Millerem z zespołu
Boys Kamila zaśpiewała „Nie będę
Twoją” z repertuaru zespołu Top
Girls i poradziła sobie naprawdę
świetnie. Marcin Miller podkreślał,
że na scenie z grzecznej nastolatki
zmienia się w dojrzałą kobietę.
- Od razu widać, że Ty kochasz
to, Ty na scenie się przemieniasz w
naprawdę dojrzałą kobietę i to jest

kamila wyka w programie disco star

bardzo piękne - komentował występ
Kamili.
Magda Narożna dodała, że ta
energia na scenie jest bardzo ważna i że trzyma za Kamilę kciuki.
Na główny casting do Warszawy
Kamila pojechała z rodzicami. Jak
sobie poradziła będzie można zobaczyć w kolejnych odcinkach „Disco
Star”.
- Jesteśmy bardzo dumni z córki,
śpiewanie to po prostu jej pasja –

fot. arch prywatne

mówi Wanda Wyka, mama Kamili.
Kamila Wyka to bardzo utalentowana młoda osoba, która ma na
swoim koncie już wiele zwycięstw
w konkursach różnego szczebla.
Potrafi zaśpiewać przebój disco
polo, ale też utwór jazzowy, czego potwierdzeniem jest fakt, że w
tym roku zakwalifikowała się do
Międzynarodowego Młodzieżowego Konkursu Jazzowego Magnolia
2019. Trzymamy kciuki!

warsztaty w lachowie
14 kwietnia w Świetlicy w Lachowie odbyły się warsztaty związane
z okresem zbliżających się Świąt

uczestniczki warsztatów w lachowie

gazeta gminna

Wielkanocnych. W spotkaniu wzięły udział „Kreatywne Babeczki”
czyli Koło Gospodyń z Kumelska

oraz nieformalna grupa Aktywne
Lachowianki. Mając do dyspozycji różnorodność materiałów panie
stworzyły własnoręcznie piękne
stroiki świąteczne.
Warsztaty przygotowała Izabela
Tyszka. Podziękowania dla Dyrektor CKGK w Koźle pani Izy Murawskiej, za pomoc i udzielenie instruktażu.
W tak przyjaznej atmosferze czas
upłynął szybko i niesamowicie
twórczo, ale dzięki takim spotkaniom mamy możliwość przybliżenia
się do siebie, oderwania od rzeczywistości i codziennych obowiązków
oraz współpracy.
Aktywne Lachowianki
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zachować pamięć o księdzu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ks. Stanisław Sobotka, pochodzący z Borkowa prefekt szkół w
Brześciu nad Bugiem został zastrzelony 31 maja 1944 roku przez
niemieckich żandarmów w gospodarstwie Państwa Kordal w Janowie.
Zginął na oczach rodziny, która ukrywała księdza po tym, kiedy uciekł gestapowcom, którzy w
Borkowie zaaresztowali go wraz z
ówczesnym proboszczem ks. Stanisławem Rejmentowskim i jego
gospodynią. To była kara za to,
że kiedy Niemcy prowadzili Żydów przez Borkowo odezwał się
kościelny dzwon na Anioł Pański.
O ile historia zamordowanego ks.
Stanisława Rejmentowskiego jest
znana, kilka lat temu w Borkowie
postawiony został nawet pomnik ku
czci księdza i wszystkich pomordowanych, to mało kto zna opowieść o
tym co wydarzyło się w Janowie.
– Chcę żeby młode pokolenie dowiedziało się, że tu taka osobistość
zginęła, dlatego opowiadam tę historię – mówi Franciszek Kordal. –
Dla mojej rodziny to było ogromne
przeżycie, to cud, że nas wszystkich
wtedy nie wymordowali.
Do Borkowa ks. Sobotka przyjechał z Brześcia na wakacje, pomagał tutejszemu proboszczowi, tu zastał go wybuch II wojny światowej.
Z kolneńskiej bożnicy, gdzie został
zamknięty wraz z księdzem Rejmentowskim uciekł przez małe, położone wysoko okienko. To proboszcz
kazał mu się ratować, bo wiedział,
że inaczej wszyscy zginą. Ksiądz
Sobotka był szczupły, wysportowany, dał radę. W Janowie ukrywał
się od września 1943 roku
-- Mój tata też pochodził z Borkowa, a rodzina księdza bała się, że
tam go szybko odnajdą. Stwierdzili,
że u nas na kolonii ksiądz będzie
bezpieczny – opowiada pan Franciszek Kordal.
I tak było do maja 1944 roku. W
tym czasie ksiądz zżył się z rodziną,
dzieci pacierza uczył. Był bardzo

Pan Franciszek Kordal ze zdjęciem ks. stanisława sobotki

ciepłym, kontaktowym człowiekiem.
Nawet ochrzcił małego Franciszka.
Wszystko było dobrze, aż nastał
ten tragiczny majowy dzień…
- Tatusia nie było, bo kopał torf, a
mama prała, nas była czwórka dzieci, moje starsze siostry i ja, miałem
wtedy 4 miesiące – opowiada pan
Franciszek Kordal. - Patrol niemiecki jechał tu niedaleko nas, Polak i
Niemiec szli na obiad do sąsiada,
ale zaszli i do nas. Ksiądz spał na
łóżku, a kiedy weszli do dużego pokoju od razu się zerwał. Ubrany był
w cywilne ubrania, spodnie na szelki, ręce miał delikatne, a na stole
leżały gazetki, to wszystko zaczęło
budzić podejrzenia, więc chcieli go
wylegitymować. Jak zaczęli księdza
legitymować, to rzucił się do ucieczki. Może gdyby w żyta uciekł to by
się udało, ale on pobiegł przez sień
do kryjówki w stajni przy domu.
Patrol nie odpuszczał. Zegnali
ludzi i pod rozkazem kazali słomę
zwalać. Jak zrzucili ostatnie snopki
to nie było już ratunku. Wzięli księdza w krzyżowy ogień. Zabili.
- Polak, który pracował dla Niemców kazał sąsiadowi sprawdzić co
zastrzelony ma w kieszeni, ten odmówił słowami ”zobacz sam”, oczywiście to zrobił wyciągając wielki
różaniec zbroczony krwią, po tym

powiedział trzeba bronić Kordala –
akurat – mówi pan Franciszek.
Padły kolejne rozkazy: zakopać
księdza pod piwnicą i pod żadnym
pozorem nie odkopywać ciała, ale
tego rozkazu Jego rodzina nie posłuchała.
- Na trzecią noc zabrała ciało
księdza i pochowała na cmentarzu
w Borkowie – opowiada pan Franciszek Kordal. – W maju zawsze
staram się odwiedzić jego grób,
czasem z siostrą, jak przyjedzie. Rodzice, jak żyli, to też na cmentarz do
Borkowa jeździli.
Ta tragiczna zbrodnia rozegrała
się na oczach małych dzieci i ich
mamy. Szybko powiadomiono ojca,
by nie wracał do domu. Kobieta
z dziećmi też zaczęła się ukrywać
u krewnych w Kątach i kuzynów
w Borkowie, bo przecież była realna groźba, że Niemcy zabiją ich
wszystkich.
- Szukali nas, ale byli już osłabieni i gdyby nie fakt, że ogłoszono kapitulację Niemiec, to byłoby
już po nas. Rodziny przechowywały
nas ze strachem – przyznaje pan
Franciszek Kordal. – Jednak udało
nam się przeżyć, na żniwa wróciliśmy do domu, może ten ksiądz się
za nas modlił i dlatego?
Udzielenie schronienia księdzu,
gazeta gminna

kultura
który zbiegł Niemcom wymagało
odwagi. Rodzina Państwa Kordal
nigdy się nie dowie, czy ks. Sobotka zginął, bo ktoś ich wydał, czy
wizyta patrolu w tym gospodarstwie
była przypadkowa.
- Cała historia Polski jest taka,
ludzie wiele rodzin ukrywali, a
przecież to groziło niebezpieczeństwem nie tylko im, ale całym wioskom - przyznaje pan Kordal. - Pomimo strachu ludzie pomagali, bo
nie można się zamknąć na drugiego
człowieka. Moi rodzice zrobili to, co
trzeba było. Szkoda tylko, że ksiądz
Sobotka zginął, był jeszcze młodym
człowiekiem.
Tragiczne wydarzenia z maja 1944
roku miały ogromny wpływ na całą
rodzinę państwa Kordal.
- Wszyscy to bardzo przeżyli, moi
rodzice i rodzeństwo, a najbardziej
to chyba najstarsza siostra. Miała
wtedy osiem lat, a to się stało na

Pan Franciszek Kordal wskazuje miejsce, w którym rozkazano zakopać zamordowanego księdza

jej oczach, do dziś ma koszmary –
mówi pan Franciszek. – W domu
rodzice często opowiadali o księdzu
Sobotce, o tych tragicznych wydarzeniach, a kiedy rodziców zabrakło

to robiły to moje siostry, a dziś ja.
Może to ostatni moment, by przekazać dalej tę historię, by nie została
zapomniana.

zakochaj się w gminie kolno

w jury konkursu zasiadali: paweł podeszwik, anna nadolna i iza murawska

uczestnicy drugiej edycji konkursu „zakochaj się w gminie kolno”

gazeta gminna

Po raz drugi Centrum Kultury Gminy Kolno zorganizowało Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
pt. „Zakochaj się w Gminie Kolno”. 5 kwietnia na scenie świetlicy
CKGK w Lachowie zaprezentowało
się 18 uczestników ze wszystkich
szkół z gminy Kolno, poza SP Wykowo. Wykonawców oceniało jury w
składzie: Anna Nadolna z Państwowej Szkoły Muzycznej w Kolnie, Iza
Murawska, dyrektor CKGK i Paweł
Podeszwik instruktor z KOKiS w
Kolnie.
W tegorocznej edycji Konkursu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Zakochaj się w Gminie Kolno” najlepiej zaprezentowali się:
- w kategorii wiekowej od 10 do
14 lat”
I miejsce zajęła Wiktoria Kamińska,
II - Katarzyna Kosk,
III - Oliwia Sielawa,
- w kategorii od 15 do 18 lat:
I miejsce - Kamila Wyka,
II - Mateusz Gutowski,
III - Gabrysia Siebuła.
Gratulujemy!
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XI Konkurs Recytatorski „Poezja
Brzechwy i Tuwima” rozstrzygnięty!
barbara sielawa
gbp w czerwonem

40 reprezentantów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu
gminy Kolno wystąpiło 27 marca
2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem podczas XI
Edycji Konkursu Recytatorskiego
„Poezja Brzechwy i Tuwima”.
Mali recytatorzy byli znakomicie przygotowani. Zachwycili publiczność wdzięczną interpretacją
„Bambo”, „Okularów”, „Kwoki”, czy
„Kaczki dziwaczki”. Komisja konkursowa w składzie: Kazimierz Edward
Koter – instruktor teatralny Centrum Kultury Gminy Kolno, Bożena
Kowalewska – dyrektor Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie,
Marzena Góralczyk – bibliotekarz
Biblioteki Publicznej Gminy Mały
Płock stanęła przed trudnym zadaniem, by spośród recytatorów wyłonić zwycięzców.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Pięciolatki
1. Maja Pietruszka - SP Zabiele
2. Piotr Najda - SP Zabiele
3.Zuzanna Burzyńska - SP Czerwone
Wyróżnienie: Eliza Niedźwiecka SP Zaskrodzie
Sześciolatki
1. Dominika Grzech - SP Zabiele
2. Adam Paliwoda - SP Zabiele
3. Piotr Terepka - SP Zaskrodzie
Wyróżnienie: Paulina Darmetko SP Borkowo, Diana Paliwoda - SP
Zabiele
Klasa I
1. Amelia Rydzewska - SP Czerwone
2. Anna Skrodzka - SP Wykowo
3. Karolina Piwowarska - SP
Czerwone
Wyróżnienie: Zuzanna Cempa SP Janowo, Antoni Chrostowski SP Lachowo
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Pozostałym uczestnikom konkursu
zostały wręczone dyplomy podziękowania. Fundatorem nagród ze
środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok był Józef
Bogdan Wiśniewski - wójt gminy
Kolno, za co serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy dziękują rodzicom
oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu.
Laureatom konkursu serdecznie
gratulujemy!

mali recytatorzy byli doskonale przygotowani do udziału w konkursie „poezja brzechwy i tuwima”
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