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gminy kolno

w numerze

wydarzenia

ponad milion złotych
pozyskała gmina na remont sali gimnastycznej

str. 4

Sala gimnastyczna przy Szkole
Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie zostanie przebudowana! Projekt Gminy Kolno pt. „Przebudowa, rozbudowa, remont i ocieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borkowie” został
pozytywnie zaopiniowany przez zespół do spraw opiniowania wniosków
o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.

wydarzenia

nagrody i stypendium
wręczone

str. 7

Kinga Staniszewska, Katarzyna
Kosk, Krzysztof Sarnacki i Wojciech Sarnacki – uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz Martyna
Niedziołka ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie otrzymali Nagrody Wójta Gminy Kolno, a Cezary Grzegorz Kałęka ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie – Stypendium
Wójta Gminy Kolno za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.

wydarzenia

dożynki gminne
w czerwonem

str.

10-11

- Dożynki Gminne to podziękowanie rolnikom za trud, za to, że dzięki
ich pracy mamy nie tylko chleb nasz powszedni, ale wszelkie pożywienie,
no i mleko, co u nas jest bardzo istotne, bo przecież z produkcji mleka słynie Gmina Kolno - powiedział Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno
na Dożynkach Gminnych w Czerwonem.
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Linia autobusowa na trasie Kolno – Gietki zostanie przywrócona!
Gmina Kolno znalazła się w gronie19 samorządów z województwa
podlaskiego, które skorzystają z pieniędzy na ten cel w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
fot. arch. PUW w Białymstoku
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miesiąc rocznic i spotkań
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Wrzesień to zawsze intensywny
czas. Zwykle kojarzy nam się z powrotem dzieci i nauczycieli do szkół,
ale w naszej gminie to również czas
spotkań w każdym sołectwie w
sprawie planowania funduszu sołeckiego na przyszły rok. W tym
roku naznaczony był również 80
rocznicą wybuchu II wojny światowej i rozwiązania 110 Zapasowego
Pułku Ułanów, do którego doszło w
Janowie.

Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele
i Uczniowie
W nowy rok szkolny wszyscy
wchodzimy z planami, nadziejami,
marzeniami. Życzę, by spełniła się
większość z nich. Uczniów zachęcam do wytężonej pracy, do której
motywacją mogą być Stypendia i
Nagrody Wójta Gminy Kolno przy-

znawane uczniom za określone osiągnięcia. To naprawdę jest w zasięgu waszych możliwości. W sierpniu
miałem przyjemność wręczyć jedno
Stypendium i pięć Nagród uczniom
naszych szkół ( więcej na str. 7 Gazety Gminnej).

Drodzy Mieszkańcy Gminy
W roku w którym obchodzimy
m.in. 99. rocznicę Cudu nad Wisłą,
80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, rozwiązania 110 Zapasowego Pułku Ułanów oraz 75 rocznicę bitwy pod Piasutnem Żelaznym
i mordu w Starym Gromadzynie w
sposób szczególny pochylić się należy nad dziejami Polski i naszej
małej Ojczyzny. Pomniki, cmentarze
i miejsca pamięci w naszej gminie
przypominają o tym, że wojownikami
o wolność Polski, płacącymi często
cenę życia, byli również ludzie stąd.
Wielka historia kraju rozgrywała

się również na naszych ziemiach.
Zadaniem dla nas jest kultywowanie pamięci i przekazywanie jej
młodszym pokoleniom. Instytucjom
kultury, szkołom i stowarzyszeniom
angażującym się w ten proces składam serdeczne podziękowania.

Szanowni Sołtysi
Od kilku lat to właśnie we wrześniu spotykamy się w poszczególnych sołectwach, by ustalać jakie
inwestycje realizowane będą w
ramach funduszu sołeckiego w kolejnym roku. W tym samym czasie
wykonywane są, często przy waszym wsparciu, zadania z funduszu
zapisane na bieżący rok. Za to zaangażowanie zarówno w planowanie, jak i w działanie bardzo serdecznie dziękuję Wam i wszystkim
tym, którzy wspierają nas w konsekwentnym i skutecznym zmienianiu
poszczególnych sołectw zgodnie z
wolą ich mieszkańców.

zachować pamięć o walczących

hołd śp. bronisławowi milewskiemu oddali przedstawiciele władz gminy kolno i
rodzina żołnierza
gazeta gminna

15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
i Święto Wojska Polskiego przy
kapliczce w Gietkach odbyła się
tradcyjna już msza św. Następnie
na cmentarzu w Łosewie ks. Gabriel Jastrzębski proboszcz parafii
pw. NSJ w Łosewie, przedstawiciele władz gminy Kolno z wójtem
Józefem Wiśniewskim na czele oraz
rodzina złożyli kwiaty i znicze na
grobie śp. Bronisława Milewskiego
z Niksowizny żołnierza 4 Dywizjonu
Artylerii Konnej. Za udział w wojnie
1919 - 1920 Bronisław Milewski
został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Gmina
Kolno pamięta o żołnierzach..
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ponad milion zł pozyskała gmina
na remont sali gimnastycznej
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie zostanie przebudowana! Projekt Gminy Kolno
pt. „Przebudowa, rozbudowa, remont i ocieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Borkowie” został pozytywnie zaopiniowany przez zespół do spraw
opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
– Remont tej sali gimnastycznej
był konieczny, dlatego bardzo nas
cieszy dobra ocena naszego wniosku i pozyskane dofinansowanie przyznaje Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Jesteśmy
wdzięczni, że w Ministerstwie
Sportu i Turystyki dostrzeżono potrzeby naszej gminnej szkoły i jej
społeczności.
Propozycja dofinansowania tej
inwestycji w ramach Sportowa Pol-

sala gimnastyczna przy szkole w borkowie zostanie wyremontowana

ska – Program rozwoju infrastruktury sportowej to 1 095 100,00 zł i
rozłożona jest ona na dwie transze.
Pierwsza transza na rok 2020 to
600 tys. zł i druga na rok 2021 to
495 100,00 złotych.

W ramach projektu przy szkole w
Borkowie nie tylko zostanie ocieplona i wyremontowana sala gimnastyczna, ale dobudowane zostaną
również dwie sale do zajęć edukacyjnych.

potrzebna pomoc

dom we wścieklicach Zniszczony po pożarze

Wielodzietna rodzina ze Wścieklic
w pożarze, który wybuchł w nocy 7
sierpnia 2019 r. straciła dobytek.
Gmina Kolno objęła rodzinę wsparciem w ramach przepisów prawa.
O pomoc poszkodowanym do ludzi
dobrej woli od razu zaapelował Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno.
Siostra poszkodowanego utworzyła zbiórkę na ten cel na portalu pomagam.pl Wsparcie wciąż jest
potrzebne, bo dom trzeba odbudować. Każdy może pomóc, wystarczy
drobny gest. Szczegóły na pomagam.pl, albo w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kolnie pod nr
tel. 86-278-20-72
gazeta gminna
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drogi z dofinansowaniem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Drogi gminne na których przebudowę już otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to drogi wewnętrzne
w miejscowości Brzózki (wartość
projektu to nieco ponad 644,5 tys.
zł) i Tyszki Wądołowo (wartość
projektu to 377,5 tys. zł.)
– Pozyskane kwoty stanowią 60
procent wartości każdego z dwóch
naszych projektów objętych dofinansowaniem, co jest dużym wsparciem w realizacji tak potrzebnych
inwestycji jakimi są inwestycje drogowe – mówi Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
Jeszcze w tym roku Gmina Kolno
ogłosi przetarg na przebudowę tych
odcinków dróg gminnych. Inwestycje zostaną zrealizowane w 2020 r.

Nowe wnioski złożone
Gmina Kolno zabiega o kolejne pieniądze na przebudowę dróg
gminnych w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych.
- W poprzednim naborze otrzymaliśmy dofinansowanie na dwie

jedną z dróg gminnych przebudowanych w ramach funduszu dróg lokalnych
będzie droga w miejscowości tyszki wądołowo

drogi, liczymy, że w tym rozdaniu
będzie jeszcze lepiej – mówi Józef
Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.
Wnioski złożone przez Gminę
Kolno w tym naborze dotyczą:
- przebudowy drogi wewnętrznej
w Czerwonem o dł. 660 mb., wartość zadania to 557 312,00 zł,
- przebudowy drogi gminnej nr
104381B Lachowo – Kossaki o dł.
2154 mb. i wartości 1 173 620,00
zł,

- przebudowy drogi wewnętrznej
w Starym Gromadzynie o dł. 1143
mb. i wartości 1179386,00 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej
w Borkowie o dł. 390 mb. i wartości
297 271,00 zł
- przebudowy drogi wewnętrznej
w Glinkach o dł. 410 mb. i wartości
375 740,00 zł,
- przebudowy drogi wewnętrznej
w Kumelsku o dł. 430 mb. i wartości
428 784,00 zł

dwieście lat, pani Zofio!

pani zofia sarnacka z miejscowości żebry wraz z mężem wychowała 6 córek i 3
synów. dziś jest babcią 27 wnucząt, prababcią 40 prawnucząt i praprababcią 9
praprawnucząt.
gazeta gminna

Pani Zofia Sarnacka z miejscowości Żebry 30 lipca skończyła sto
lat! Z tej wyjątkowej okazji dostojną Solenizantkę odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych i
KRUS w Kolnie.
Pan Adam Masłowski, sekretarz
gminy Kolno przekazał Pani Zofii
życzenia napisane przez Premiera RP i Wojewodę Podlaskiego, a
Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy Kolno grawerton i bukiet kwiatów w imieniu
własnym i Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno.
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patriotycznie w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

15 września br. na zaproszenie
Wójta Gminy Kolno i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie
do Janowa przybyli znamienici goście, by wspólnie oddać hołd żołnierzom w 80 rocznicę rozwiązania
110 Zapasowego Pułku Ułanów.
W tym gronie była również pani
Halina Harmułowicz – córka ppłk
Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”.
– Z inicjatywy Stowarzyszenia
Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie od 2011
roku, kiedy to powstał pomnik w Janowie upamiętniający wydarzenia z
września 1939, co roku spotykamy
się tu na patriotycznej uroczystości
– podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dziękuję,
że tak licznie odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie i bardzo
się cieszę, że w dzisiejszej uroczystości udział biorą również dzieci,
bo to im trzeba przekazać pamięć o
tamtych wydarzeniach.
W programie była msza św. polowa koncelebrowana przez ks. Ga-

Wiązanki pod pomnikiem składała m.in. rodzina ppłk Jerzego dąbrowskiego
„Łupaszki”. więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

briela Jastrzębskiego i ks. Mariana Jamiołkowskiego. Po wspólnej
modlitwie głos zabrali: wójt Józef
Wiśniewski, posłowie Bernadeta
Krynicka i Lech Antoni Kołakowski,
przedstawicielka posła Kazimierza
Gwiazdowskiego oraz Stanisław
Derehajło, wicemarszałek województwa podlaskiego i pan Marian
Paliwoda – Sybirak.
Ze specjalnie przygotowanym
programem słowno – muzycznym
wystąpili uczniowie klas IV – VIII
SP w Janowie wsparci przez zespół
śpiewaczy z Borkowa. Profesjonalnie przygotowany montaż powstał
pod kierunkiem nauczycielek pani

Anety Roman i Barbary Wądołowskiej. Uroczystość uświetniał również śpiew członków Zespołu Ludowego Czerwieniacy oraz liczna
asysta pocztów sztandarowych.
Po części oficjalnej odbył się piknik patriotyczny, którego częścią
była inscenizacja wydarzeń z września 1939 r. w wykonaniu stowarzyszeń kawaleryjskich oraz konkurs
„Potęga skoków”.
Na uczestników uroczystości, która w tym roku odbywała się przy
wyjątkowo porywistym wietrze, czekała gorąca wojskowa grochówka,
kawa, herbata i ciasta upieczone
przez panie z KGW Janowo.

10 tysięcy złotych dla osp

uroczyste przekazanie czeków jednostkom osp odbyło się 19 lipca w kolnie

Czek na 10 tys. zł od Zarządu
Województwa Podlaskiego dla druhów z OSP Czerwone, Wykowo i
Kumelsk odebrali strażacy i Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Te pieniądze zostaną przeznaczone na zakup umundurowania
dla druhów z tych trzech jednostek
– mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski. – Dziękujemy i wierzymy, że to
nie ostatnie wsparcie dla naszych
jednostek od Zarządu Województwa
Podlaskiego. Czek wraz z Wójtem
Gminy Kolno odebrali: Łukasz Słapiński, Prezes OSP w Czerwonem,
Zbigniew Wiśniewski, Prezes OSP
Wykowo i Leszek Góralczyk, Prezes
OSP w Kumelsku.
gazeta gminna
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nagrody i stypendium wręczone
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kinga Staniszewska, Katarzyna
Kosk, Krzysztof Sarnacki i Wojciech Sarnacki – uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz
Martyna Niedziołka ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
otrzymali Nagrody Wójta Gminy
Kolno, a Cezary Grzegorz Kałęka
ze Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie – Stypendium
Wójta Gminy Kolno za osiągnięcia
w roku szkolnym 2018/2019.
Uroczyste odznaczenie uzdolnionych uczniów odbyło się w trakcie
IX sesji Rady Gminy Kolno. – Gratulujemy Wam i dziękujemy za pracę, za wasze zaangażowanie, za to,
że macie tak ogromną determinację,
by się doskonalić mówił do nagrodzonych Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - Cieszy nas fakt,
że jesteście na najlepszej drodze by
wyrosnąć na ludzi, którzy będą pracowali na naszą rzecz w przyszłości,
a robicie to teraz fenomenalnie.
Nagrody i dyplomy wręczali nagrodzonym wójt Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno i Anastazy Jan
Kalinowski, przewodniczący Rady
Gminy Kolno. Dyplomy i gratulacje
oraz podziękowania otrzymali również rodzice uczniów i dyrektorzy
szkół.
Rodzice Cezarego Grzegorza Kałęki podpisali z Wójtem Gminy Kolno umowę stypendialną.
- Oby takich chwil było jak najwięcej – podsumował Anastazy Jan
Kalinowski. – Przyszłość naszej
gminy się rozwija.
W trakcie tej sesji IX sesji Rady
Gminy Kolno nie tylko wręczone
zostały nagrody i stypendium, radni podjęli również 11 uchwał. Większość z nich dotyczyła spraw związanych z oświatą.
Ponadto radni podjęli m.in.
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.
gazeta gminna

nagrodę wójta gminy kolno otrzymało pięcioro uczniów szkół gminnych

cezary grzegorz kałęka odbiera stypendium wójta gminy kolno

w trakcie IX sesji radni podjęli 11 uchwał
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„Wdzięczni polskiej wsi” w Kolnie
aleksandra szyc
Urząd gminy kolno

Na II ogólnopolskim święcie
„Wdzięczni Polskiej Wsi” zorganizowanym 25 sierpnia w Kolnie
przez Premiera RP nie zabrakło
silnej reprezentacji gminy Kolno z wójtem Józefem Bogdanem
Wiśniewskim na czele. Zaszczytu
bycia starostą i starościną tego
ważnego wydarzenia dostąpili
Państwo Milena i Kamil Chodniccy z Kumelska, którzy wręczyli
dożynkowy chleb Premierowi RP
Mateuszowi Morawieckiemu.
Panie z Kół Gospodyń z Janowa
i Zabiela znalazły się w wąskim
gronie tych kół, które mogły zaprezentować swój kulinarny kunszt w
trakcie tego święta. Panie stanęły
na wysokości zadania i przygotowały pięknie przystrojone stoisko
z pysznym jedzeniem. Przyszykowane dania i słodkości cieszyły się
ogromnym powodzenie, a oba stoiska osobiście odwiedzi m.in. Premier RP. Czteroosobowa reprezentacja KGW z Zabiela – koła, które
działa w naszej gminie najdłużej na olbrzymiej plenerowej scenie z
rąk Premiera RP odebrała „Medal

premier rp mateusz morawiecki i wójt józef wiśniewski odwiedzili stoisko przygotowane przez panie z koła gospodyń wiejskich w zabielu

100 – lecia odzyskania niepodległości”.
W gronie odznaczonych tym samym medalem znaleźli się również
rolnicy z naszej gminy pan Krzysztof Filipkowski z Gromadzyna
Wykno i pan Stefan Wykowski z
Wykowa, w którego imieniu medal
odebrał syn Szczepan.
Rolnicy Waldemar Ałajko z Zabiela Zakaleń i Krzysztof Filipkowski z
miejscowości Kiełcze Kopki odebrali natomiast z rąk Jana Krzysztofa

Ardanowskiego Ministra Rolnictwa
i Rozwoju wsi oraz Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego
odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”.
Msza św. i cała uroczystość odbyła się w asyście pocztów sztandarowych w tym m.in. z naszych
jednostek OSP Zabiele, Czerwone,
Borkowo i Lachowo. W zabezpieczeniu tego ogólnopolskiego święta udział brali strażacy ochotnicy z
OSP Kumelsk, Wykowo i Lachowo.

Remont drogi powiatowej

droga powiatowa remontowana jest na dwóch odcinkach, prace mają być wykonane do końca października br.

Trwa remont drogi powiatowej Janowo - Łosewo - Niksowizna. Gmina Kolno dołożyła do tej inwestycji
pół miliona złotych.
- Cieszę się, że doszło do remontu tej drogi. Wszyscy użytkownicy
długo czekali na poprawę jej stanu - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Właściwą
troską o to wykazały się władze
powiatu kolneńskiego poprzedniej
kadencji, które skutecznie postarały
się o dofinansowanie na ten cel.
Wykonawcą prac jest PBK w
Łomży.
gazeta gminna
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fundusz sołecki-plan i wykonanie
ALEKSANDRA SZYC
URZĄD GMINY KOLNO

Wrzesień to miesiąc, w którym w
sołectwach Gminy Kolno odbywają
się spotkania w sprawie funduszy
sołeckich na przyszły rok. Jednocześnie trwa realizacja zadań zaplanowanych w ramach funduszu na
rok bieżący.
- To już kolejny rok, kiedy we
wrześniu rozmawiam z mieszkańcami nie tylko o funduszu sołeckim,
ale też o wielu innych ważnych dla
nas kwestiach – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Katalog inwestycji w ramach funduszu sołeckiego w zasadzie się nie
zmienia, to głównie wytyczanie i
żwirowanie dróg, remonty świetlic,
czy zagospodarowywanie placów
gminnych.
I właśnie takie zadania, tylko zapisane na 2019 r. realizują obecnie
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno, którzy są wykonawcami większości inwestycji w ramach funduszu sołeckiego.

mieszkańcy na spotkaniu w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 r. w zabielu

realizacja funduszu sołeckiego na
2019 r. w gromadzynie wykno

poszerzanie poboczy drogi gminnej
z funduszu sołeckiego na 2019 r.

sprzęt i stroje dla zespołów
Zespół Borkowiacy już może prowadzić próby i koncertować z wykorzystaniem nowego sprzętu muzycznego. Dla grupy dziesięciu osób,
która przygodę ze wspólnym śpie-

waniem zaczęła całkiem niedawno
otrzymanie takiej klasy sprzętu to
duże wydarzenie. – Ten zakup to
realizacja projektu pod nazwą „Doposażenie zespołów Borkowiacy,

uroczyste przekazanie sprzętu muzycznego zespołowi borkowiacy
gazeta gminna

Czerwieniacy, Zabielanki” dofinansowanego w ramach Programu odnowy wsi województwa podlaskiego
– mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Do
uroczystego
przekazania
sprzętu przedstawicielom zespołu
Borkowiacy doszło wczoraj w remizie OSP Borkowo. W spotkaniu
uczestniczył m.in. współpracujący
z Centrum Kultury Gminy Kolno i
naszymi zespołami pan Paweł Podeszwik, który zaprezentował możliwości nowego instrumentu.
Zakup sprzętu muzycznego to
jeden z elementów realizowanego
projektu. Jeszcze w tym miesiącu w
zespoły Zabielanki i Czerwieniacy
zyskają nowe stroje. Właśnie trwają
ostatnie przymiarki.
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wydarzenia

dożynki gminne w czerwonem
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

- Dożynki Gminne to podziękowanie rolnikom za trud, za to, że
dzięki ich pracy mamy nie tylko
chleb nasz powszedni, ale wszelkie pożywienie, no i mleko, co u
nas jest bardzo istotne, bo przecież z produkcji mleka słynie
Gmina Kolno - powiedział Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno na Dożynkach Gminnych w
Czerwonem. – Przyjmijcie słowa
wdzięczności, uznania i szacunku
za Wasz wysiłek i oddanie, za łączenie tradycji z nowoczesnością,
za wartości, którym hołdujecie i za
rozwój waszych gospodarstw, a co
za tym idzie również gminy Kolno.
Z serca Wam za to wszystko dziękujemy.
Mimo zmiany terminu Dożynek
Gminnych z niedzieli na sobotę, z
uwagi na święto Wdzięczni Polskiej Wsi organizowane 25 sierpnia
w Kolnie przez premiera RP, nie
zabrakło chętnych, by wspólnie podziękować za plon i okazać wdzięczność rolnikom z gminy Kolno.
Obchody najważniejszego święta rolników rozpoczęły się korowodem prowadzonym w tym roku przez
Orkiestrę Dętą OSP z Tenczyna w
gminie Lubień, która od ponad 10
lat jest partnerską gminą Gminy
Kolno. Na placu przy Szkole Podstawowej mszę św. odprawił ks. infułat Jan Sołowianiuk. Po mszy św.
zgromadzonych powitali wójt Józef
Wiśniewski i Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy
Kolno. Zaproszenie na gminne Dożynki Gminne przyjęli m.in. posłowie Bernadeta Krynicka, Kazimierz
Baszko, Lech Antoni Kołakowski,
Kazimierz Gwiazdowski, Marek
Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego, przedstawiciele
władz powiatu kolneńskiego oraz
miast i gmin z powiatu kolneńskiego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy szkół i jednostek
organizacyjnych gminy Kolno, radni
i sołtysi z gminy Kolno.

Starosta i starościna dożynek państwo Małgorzata i sylwester Smaka

Po przemówieniu Wójta Gminy
Kolno, który podkreślał m.in., że
mieszkańcy gminy są wspólnotą,
która razem nie tylko świętuje, ale
też wspomaga mieszkańców w potrzebie, nastąpił moment podzielenia się chlebem. Dożynkowy chleb
przekazali wójtowi gospodarze z
Czerwonego państwo Małgorzata i
Sylwester Smaka. Po tradycyjnym
podzieleniu się chlebem na scenie
słowa uznania i wdzięczności rolnikom z gminy Kolno wyrazili posłowie, wicemarszałek województwa
oraz starosta kolneński. Listy gratulacyjne przekazali: Jan Krzysztof
Ardanowski Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel poseł do Parlamentu Europejskiego,
Jarosław Zieliński sekretarz stanu
w MSWiA oraz Kazimierz Szczepaniec, wójt gminy Lubień.
W dalszej części Dożynek Wójt
Gminy Kolno wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Kolno wręczyli
odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa”, które otrzymali: Pan Michał Bagiński z miejscowości Stare
Kiełcze, Pan Wojciech Kozikowski
z Brzózek, Pan Antoni Lemański z
Zabiela – Zakaleń, Pan Ryszard
Mikucki z miejscowości Górskie,
Pan Antoni Milewski z miejscowości Waszki, Pan Alfred Samul
z Niksowizny, Pan Jerzy Samul z
Janowa, Pana Krzysztof Sekściński
z Zabiela, Pan Sławomir Tadeusz

Zduńczyk z Zaskrodzia, Pan Artur
Zegarowicz z Borkowa.
Podziękowania otrzymali również
najwięksi producenci mleka dostarczający je do SM Mlekpol: Pan
Dariusz Filipkowski, Pani Milena
Chodnicka i Pan Adam Greloch
oraz pan Adam Pietruszyński za
sukcesy w trakcie XXVI Regionalnej
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w
Szepietowie oraz państwo Milena
i Kamil Chodniccy z Kumelska za
tytuł Krajowego Wicemistrza AgroLigi 2018.
Podziękowania otrzymały również delegacje z wieńcami dożynkowymi.
Część
artystyczną
Dożynek
Gminnych rozpoczął Zespól Ludowy
Czerwieniacy przedstawiając obrzęd
dożynkowy i wykonując kilka piosenek. Następnie na scenie zaprezentowały się: zdolne solistki z gminy
Kolno Katarzyna Kosk, Wiktoria
Kamińska, Julita Ławska prowadzone oraz Wiktoria Czerwińska z
Kolna. Nie zabrakło występów zespołów Zabielanki i Borkowiacy. Z
porywającym koncertem zaprezentowali się nasi przyjaciele z gminy
Lubień. Orkiestra Dęta OSP z Tenczyna nie tylko porwała do wspólnego śpiewania, ale też „Wężyka”.
Nic więc dziwnego, że bisowali. Na
zakończenie żywiołowego koncertu
wójt Józef Wiśniewski wręczył delegacji z Lubnia pamiątkowe upominki w podziękowaniu nie tylko za
gazeta gminna

wydarzenia
wspaniałą zabawę, ale tez za przyjazd. Publiczności spodobał się
również występ Michała Sawickiego akordeonisty z Łomży, któremu
towarzyszył syn Damian. Na scenie
w Czerwonem zagrał tez zespół Kaprys, DeDe Negra, a gwiazdą wieczoru był Pudzian Band.
Sporo emocji wzbudziła loteria z
atrakcyjnymi nagrodami. W trakcie
trzech wejść na losowania wójt Józef Wiśniewski i Anastazy Jan Kalinowski obdarowali wielu gości dożynek. Do szczęśliwców trafiły m.in.
tablet, zestaw garnków, sokownik,
prostownica, kubeczki i parasole z
logo gminy Kolno. Nagroda główna – kolory telewizor pojechała
do Lubnia, bo właścicielką szczęśliwego losu okazała się członkini
orkiestry. Losy za każdym razem
wybierało inne dziecko, a każdy z
nich otrzymał za to upominek od organizatorów.

Kola Gospodyń z Borkowa, Kumelska i Zaskrodzia częstowały
pysznościami. Ze stoiskami zaprezentowały się Bank Spółdzielczy w
Kolnie, Bank Paribas, ODR, KRUS
i ARiMR.
Dożynki w Czerwonem stały się
też miejscem premiery albumu pt.
„Kozioł i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy” autorstwa pana Sylwestra Nicewicza. Album zawierający
piękne zdjęcia z wydarzeń oraz pokazujący uroki naszych ziem można
było zakupić i przy okazji otrzymać
autograf autora.
O porządek i bezpieczeństwo obok
firmy ochroniarskiej dbali strażacy
z OSP Czerwone, OSP Zabiele i
OSP Zaskrodzie OSP oraz Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.
Czerwone w piękne dożynkowe
ozdoby i hasła „ubrały” panie ze
Stowarzyszenia KaFCuki.

Sponsorami dożynek byli:
Gmina Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie, Dacholand Usługi Ogólnobudowlane Marcin Malinowski i
Piotr Sówka, BNP Paribas,
Zakład Usług Pożarniczych
Zbigniew Filipkowski, Colnus,
Skład Opału u Pawła Paweł
Czerwiński,
AimControllers
Maciej Góralczyk, Tadeusz
Połomski, Grzegorz Okurowski, Agro Expert Wojciech Jermacz, Agro Pasze Zbigniew
Szymański, Blachy Dachowe Zieliński, Olmet, Przewozy pasażerskie „Zbyszko”.
Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle - główny organizator dożynek składa serdeczne
podziękowania wszystkim wykonawcom, sponsorom oraz
Jackowi Bagińskiemu dyrektorowi Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Stowarzyszeniu KaFCuki z Czerwonego, Kołom Gospodyń z
Borkowa, Kumelska i Zaskrodzia, strażakom ochotnikom,
Kolneńskiej Grupie Pierwszej
Pomocy oraz sołtysowi Czerwonego panu Grzegorzowi
Okurowskiemu.

rolnicy z gminy kolno odznaczeni medalami „Zasłużony dla rolnictwa”

na dożynkach gminnych wystąpiła m.in . orkiestra dęta osp tenczyn z partnerskiej gminy lubień w małopolsce

gazeta gminna
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kultura

wycinanki, murale i spektakl
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na trzech przystankach autobusowych w Koźle, Czerwonem i
Wincencie pojawiły się kolorowe
murale i aż trudno uwierzyć, że
jeszcze przed chwilą ta przestrzeń
wyglądała zupełnie inaczej. Twórcza przemiana tych miejsc to efekt
aktywności uczestników projektu
pt. „Aktywnie – kulturalnie – twórczo”, który realizuje Centrum Kultury Gminy Kolno.
Efekty są tym lepsze im bardziej
w działanie zaangażowała się lokalna społeczność, tak jak np. w
Czerwonem za co CKGK dziękuje
panom: Grzegorz Okurowski, Bernard Piwowarski i Wojciech Jermacz. Kolorowa wycinanka pojawiła się też na ścianie budynku w
Borkowie. Zanim jednak uczestnicy
projektu wyruszyli w teren przeszli
warsztaty wycinanki oraz warsztaty

uczestnicy projektu wykonują mural na przystanku w wincencie
więcej zdjęć z projektu na www.gminakolno.pl

projektowania i malowania muralu
Murale to nie jedyny efekt realizacji projektu, na który CKGK zdobyło dofinansowanie z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach tegorocznej edycji programu Edukacja kulturalna. Grupa

dzieci i młodzieży uczestnicząca w
warsztatach teatralnych przygotowała spektakl w oparciu o bajkę o
Janku z Kolna, który promować będzie w pięciu ośrodkach kultury w
województwie podlaskim.

w wakcje z centrum kultury
Wakacje to czas kiedy organizowane są na terenie naszej gminy
półkolonie dla dzieci. W tym roku
zaczęliśmy od Glinek. Od 9 lipca
przez cztery dni instruktorzy zapewniali prawie trzydziestce najmłodszych (i takich nieco starszych)
zajęcia warsztatowe i rozrywkę.
Dzieci uczyły się wykonywać różne
ozdoby, smażyć gofry, rozgrywano
turnieje i zawody a także byliśmy
na basenie i piekliśmy kiełbaski na
staropolskim ognisku.
W wakacje nie zapominaliśmy też
o najstarszych mieszkańcach naszej
gminy. Dla najbardziej aktywnych
członków klubów seniora zorganizowaliśmy jednodniową wycieczkę
do Świętej Lipki i Gierłoży. Pomimo wielu wcześniejszych obaw i
prognoz, niebo 10 lipca było nam
bardzo przychylne i nie zepsuło
naszej wyprawy. Dzięki temu mo-

seniorzy na wycieczce zorganizowanej przez centrum kultury gminy kolno

gliśmy wysłuchać minikoncertu na
organach w świętolipskim sanktuarium oraz zwiedzić, wraz z przewodnikiem, główną kwaterę Hitlera
Wilczy Szaniec. To bezpośrednie
zetknięcie się z jakże tragiczną hi-

storią, dla wielu było wielkim przeżyciem. Wyjeżdżaliśmy stamtąd z
nadzieją, że nikt już nie będzie musiał doświadczać tragedii, która dotknęła naszych rodziców i dziadków.

ckgkk
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sołectwa na start
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

II Turniej Wsi Gminy Kolno już
za nami. Do rywalizacji stanęło
sześć drużyn. Bezkonkurencyjna
okazała się reprezentacja Bialik.
– Wszystkim drużynom dziękuję
za dobrą zabawę i współzawodnictwo fair play – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dziękuję
też paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaskrodziu za wspaniałą
organizację turnieju i za pozyskanie
zewnętrznych środków na ten cel
oraz pracownikom Centrum Kultury
Gminy Kolno i strażakom ochotnikom z OSP Zaskrodzie.
11 sierpnia na placu przy Szkole
Podstawowej w Zaskrodziu do rywalizacji w ramach II Turnieju Wsi
Gminy Kolno stawiły się drużyny z
Borkowa, Bialik, Wykowa, Janowa,
Zaskrodzia i Kumelska. Zgodnie
z regulaminem rozegrane zostały
konkurencje w trzech blokach tematycznych: sprawnościowe, kulinarne i kulturalne. Reprezentanci poszczególnych sołectw musieli m.in.
sprawdzić się podczas przeciągania
liny, wyścigu taczek, ubijania piany

ii turniej wsi gminy kolno odbył się w zaskrodziu

z białek jaj, przygotować potrawę z
ziemniaka. Zadanie kulturalne polegało na przygotowaniu prezentacji czy scenki związanej z tradycją
lokalną, albo prezentującą dowcipnie własną społeczność. Zmagania
oceniało kilkuosobowe jury, które
zdecydowało, że na I miejsce zasłużyła drużyna z Bialik II miejsce zajęła drużyna z Kumelska, II miejsce
zajęło Wykowo, IV miejsce Borkowo
i Janowo i V miejsce drużyna z Zaskrodzia.
Trzy najlepsze drużyny oraz po-

zostałe za wyróżnienia otrzymały
nagrody rzeczowe.
Dodatkową atrakcją była zjeżdżalnia, malowanie twarzy i zabawy dla dzieci. Turniej zakończył
się festynem z muzyką i pysznymi
potrawami przygotowanymi przez
KGW Zaskrodzie.
Inicjatywa realizowana była dzięki dofinansowaniu pozyskanemu
przez KGW Zaskrodzie w ramach
projektu „Podlaskie Lokalnie” dofinansowanego ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

nowe miejsce rekreacji

tradycyjnie rozgrywany mecz po dożynkach parafialnych w Łosewie odbył się
na uporządkowanym i ogrodzonym nowym placu
gazeta gminna

Dożynki parafialne w Łosewie, a
konkretnie ich festynowa część, w
tym roku po raz pierwszy odbyły
się na uporządkowanym i ogrodzonym przez Gminę Kolno placu. Zanim doszło do tradycyjnego meczu i
innych atrakcji przygotowanych m.
in. przez Centrum Kultury Gminy
Kolno, ks. Gabriel Jastrzębski, proboszcz parafii pw. NSJ w Łosewie
poświęcił miejsce do rekreacji przygotowane dla mieszkańców.
– Jeszcze w tym roku pojawią
się tu nowe elementy placu zabaw
– podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
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kultura

nowe stroje dla zespołów
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Trwa realizacja projektu pt. „Etnogmina - renowacja i zakup kostiumów zespołów Gminy Kolno”,
na który Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle pozyskało dofinansowanie z Narodowego Centrum
Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.
Zadanie polegać będzie na zaprojektowaniu oraz zakupie strojów dla
Zespołu Ludowego Czerwieniacy i
zespołu Zabielanki oraz mundurów
dla Straży Grobu Pańskiego w Borkowie.
Obecnie trwają konsultacje związane z opracowaniem strojów dla
Zespołu Ludowego Czerwieniacy.
Grupa poszukuje inspiracji u zespołów z sąsiednich gmin np. w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowie i
u specjalistów m.in. z Regionalnego
Ośrodka Kultury w Łomży. Podobne
poszukiwania najlepszych wzorów
odbędą się z członkiniami Zabielanek. Chodzi o to, by zaprojektować
stroje, które będą odwoływać się do
dawnych tradycji, historii regionu,
ale też takie, w których członkowie

rozmowy o strojach dla zespołu ludowego czerwieniacy w gminnym ośrodku
kultury w grabowie
fot. s. nicewicz

zespołów będą czuli się komfortowo. Dla grupy młodych mężczyzn z
Borkowa, którzy pełnią wartę honorową przy Grobie Pańskim w tutejszym kościele zostaną zakupione
nowe stroje, a hełmy poddane renowacji. Warto podkreślić, że tradycja straży przy Grobie Pańskim
w Borkowie sięga czasów przedwojennych. Stroje, buty, hełmy i szable przechodziły z pokolenia na pokolenie i dziś wymagają wymiany,
bądź renowacji.

Realizacja projektu potrwa od 1
lipca do 31 października 2019 r.
Dofinansowanie w kwocie 53 tys.
zł pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

75 rocznica mordu

21 lipca w 75 rocznicę zamordowania 24 osób w starym gromadzynie pod kapliczką upamiętniającą tragiczne wydarzenia z
lipca 1944 r. złożone zostały wieńce i zapalone znicze. Był też apel poległych i odczytanie wspomnień, a o godz. 9.00 msza św.,
w kościele pw. św. anny w kolnie
fot. s. nicewicz
gazeta gminna
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narodowe czytanie w janowie
gbp w czerwonem

Już po raz siódmy Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.
W tym roku, pod honorowym
patronatem pary prezydenckiej,
8 września w remizie OSP w Janowie wybrane nowele wybitnych
polskich pisarzy czytali przedstawiciele władz gminy Kolno, radni
i sołtysi, ks. proboszcz parafii w
Łosewie, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
członkowie Klubu Seniora, KGW i
OSP w Janowie. W tym roku zaproszenie do współorganizowania imprezy przyjęli: Szkoła Podstawowa,
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie.
Narodowe Czytanie w Janowie
zainaugurował Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno, który
wraz z uczniami i nauczycielami SP
w Janowie przeczytał „Katarynkę”
Bolesława Prusa. W pięknie przygotowanej w stylu wiejskim remizie
OSP w Janowie niewątpliwą ucztą
dla ucha były prezentacje nowel

występ kataryniarza był dodatkową atrakcją spotkania w ramach narodOwego
czytania w jaNOWIE
fot. s. nicewicz

Władysława Stanisława Reymonta pt. „Sprawiedliwie” i „Orka”. W
rolę lektorów wcieli się: ks. Gabriel
Jastrzębski, radni i sołtysi gminy
Kolno, uczniowie i studenci oraz
członkowie KGW, OSP i Klubu Seniora w Janowie. Niespodzianką dla
przybyłych gości było spotkanie z
karkonoskim kataryniarzem. Z niezwykłego instrumentu wybrzmiały bajeczne melodie wywołując na
wszystkich twarzach najpierw zaskoczenie, a potem uśmiech.

Uczestnicy imprezy byli zachwyceni gościnnością gospodarzy, którzy zadbali o wyjątkowy klimat
spotkania. Dzięki nim, cała akcja
utrzymana była w przyjaznej, rodzinnej atmosferze.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi i Stowarzyszeniu KaFCuki za pomoc w organizacji spotkania. Dziękujemy lektorom
i słuchaczom za to, że zechcieli z
nami spędzić ten wyjątkowy dzień.

w skrócie
Festyn w Bialikach
Na półmetek wakacji Koło Gospodyń Wiejskich z Bialik, przy
wsparciu sponsorów, przygotowało
pełen atrakcji Festyn Rodzinny.

Festyn w Kumelsku
Ile osób zmieści się w „maluchu”,
kto najszybciej wymieni w nim koło,
a kto najsprawniej wbije gwóźdź
albo najszybciej pobiegnie w worku? Kto był na festynie rodzinnym
w Kumelsku ten wie.

gazeta gminna

Rocznica Powstania
1 sierpnia w Kolnie - 75 rocznica
wybuchu Powstania Warszawskiego. Przedstawiciele Gminy Kolno
składają kwiaty i znicze.

fot. S. Nicewicz

15

16

kultura

szlakiem podlaskich smaków
gbp w czerwonem

W sali konferencyjnej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem 18 lipca 2019 r. odbyło się
świętowanie zakończenia projektu
„Szlakiem podlaskich smaków” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.
Dotację na realizację projektu w
kwocie 8 500 zł pozyskaliśmy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać
Szanse 2018 - Regionalny Konkurs
Grantowy”. Grupa projektowa z terenu gminy Kolno w składzie: Antosiewicz Natalia, Banach Bartosz,
Banach Patrycja, Bazydło Maja,
Kołowajtys Przemysław, Konstanty Mateusz, Kossakowska Ewelina,
Okurowska Monika, Piwowarska
Mara, Piwowarski Damian, Rydel
Monika i Siebuła Gabriela intensywnie pracowała pod okiem koordynatora Teresy Aliny Skrodzkiej –
dyrektor GBP w Czerwonem.
Podczas uroczystości świętowania zakończenia projektu zaproszeni goście, a wśród nich dyrektorzy
instytucji gminnych, radni, sołtysi,
partnerzy i sponsorzy, lokalne grupy działania oraz najbliższe rodziny
uczestników projektu mieli okazję
poznać efekty ich półrocznej pracy.

W trakcie uroczystości można było
obejrzeć prezentację multimedialną
będącą skrótowym zapisem działań
projektowych.
W ramach projektu młodzież
uczestniczyła w warsztatach kulinarnych, podczas których współpracowali ze starszym pokoleniem
ze swego najbliższego otoczenia,
rodziców, dziadków, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń oraz kół
wiejskich. Oprócz zajęć kulinarnych
odbyły się warsztaty fotograficzne
prowadzone przez Sylwestra Nicewicza.
Efektem
przeprowadzonych
warsztatów kulinarnych i fotograficznych jest kalendarz kulinarny, w
którym zostały umieszczone przepisy charakterystyczne dla Podlasia
oraz składniki, sposób wykonania i
zdjęcia potraw. W trakcie półrocznej pracy w projekcie młodzi ludzie
nabyli szereg nowych umiejętności.
Młodzież poznała swoje słabe i
mocne strony, nauczyła się skutecznego planowania. Wychodząc poza
miejsce swego zamieszkania nawiązali nowe, głębsze relacje z ludźmi
i lokalnymi instytucjami. Publiczne
zaprezentowanie swych działań i
efektów wzmocniło wiarę w ich własne siły. Po części oficjalnej orga-

nizatorzy zaprosili przybyłych gości
na degustację regionalnych potraw.
Realizacja projektu była możliwa
dzięki wsparciu partnerów i sponsorów, za które serdecznie dziękujemy.
Partnerzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Koło Gospodyń
Wiejskich „Malinki” w Wincencie,
Sylwester Nicewicz – Producent
Drzwi, pasjonat fotografii, Stowarzyszenie KaFCuki, Gospodynie z
Czerwonego – Jadwiga Banach, Janina Konstanty, Agnieszka Siebuła,
Gospodynie z Kozła – Hanna Kalinowska, Małgorzata Łasek, Danuta
Nicewicz, Dworek Wincenta – Lilla
Wyka, Sławomir Cudnik – Sołtys
Miejscowości Borkowo, Aleksandra
Szyc – Redaktor Gazety Gminnej.
Sponsorzy: Józef Bogdan Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno, Grzegorz Okurowski – Sołtys Miejscowości Czerwone, Dacholand Usługi
Ogólnobudowlane – Marcin Malinowski i Piotr Sówka, Hotel Kozioł
– Dariusz Jażdrzyk, Ferma Drobiu
– Jacek Banaś, Janina Okurowska
– Sklep Spożywczo-Przemysłowy w
Wincencie.
Wszystkim, którzy okazali nam
pomoc i życzliwość podczas realizacji projektu, serdecznie dziękujemy.

podsumowanie projektu „szlakiem podlaskich smaków” odbyło się w gbp w czerwonem

gazeta gminna
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warsztaty w ramach projektu
Milena Socik
GOPS w Kolnie

Od 1 kwietnia 2019 r. na terenie gminy Kolno realizowany jest
projekt pt. „Aktywna społeczność,
aktywna rodzina gminy Kolno”
współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja
społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, w którym bierze
udział 15 bezrobotnych mieszkańców gminy Kolno. Beneficjentem
projektu jest Gmina Kolno, zaś
realizatorem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.
W ramach projektu zorganizowane zostały 2-dniowe warsztaty
wokalno-muzyczne, które odbyły
się w lipcu 2019 r. w Świetlicy w
Lachowie. Każdego dnia w warsztatach wzięło udział 45 osób, w
tym 15 uczestników projektu i 30
osób z otoczenia. Celem głównym

warsztaty wokalno - muzyczne odbyły się w świetlicy ckgk w lachowie

warsztatów była integracja uczestników projektu oraz ich otoczenia.
Podczas warsztatów uczestnicy
mieli okazję zapoznać się z historią muzyki od najstarszych czasów
do chwili obecnej oraz nauczyć się
podstaw wokalistyki – emisji głosu. Dodatkowo uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z grą na
instrumencie muzycznym tj. gitarą,

która wspomaga pracę nad głosem.
Ponadto dowiedzieli się na czym
polega psychologia sceny oraz jak
radzić sobie ze stresem towarzyszącym podczas występowania na
scenie. Podsumowaniem warsztatów były ćwiczenia praktyczne na
scenie, podczas których uczestnicy
mogli zaprezentować opracowane
repertuary muzyczne.

koncertowe lato w zabielu

występ hiszpańskiego zespołu w zabielu w ramach podlaskiej oktawy kultur

gazeta gminna

7 lipca 2019 roku w kościele pw.
św. Jana Ewangelisty w Zabielu
odbył się koncert w ramach XXVI
Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża. Artystyczna oprawa mszy św. i koncert
pt. „Na skrzydłach pieśni” współfinansowała Gmina Kolno.
Zespoły ludowe z Hiszpanii i
Białorusi wystąpiły 28 lipca na sali
gimnastycznej przy szkole w Zabielu w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru
„Podlaska Oktawa Kultur”. Koncert
to efekt współpracy Centrum Kultury Gminy Kolno z Wojewódzkim
Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku.
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szkoły

niezwykły dzień dziecka
w lachowie
justyna góralczyk
sp lachowo

Późnym popołudniem 5 czerwca w Punkcie Przedszkolnym w
Lachowie, w sposób nietuzinkowy
obchodziliśmy Dzień Dziecka.
Jedziemy dzisiaj do przedszkola
po raz drugi...? Po południu...? Tak!
Na przedszkolaki czekała tego dnia
niezwykła niespodzianka. Zaproszone zostały do swojej sali przedszkolnej, która przypominała tym
razem teatr. Były miejsca przeznaczone dla widowni oraz scena.....ale
nigdzie nie było aktorów... Hmmm...i
gdzieś zniknęły mamy....
Przedstawienie czas zacząć!
„Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie (...)”
Na scenie w rytm muzyki zjawiali się kolejni bohaterowie wiersza
„Rzepka” Juliana Tuwima.
Przedstawienie trwało, a na buziach wszystkich dzieci gościły wesołe uśmiechy. Co chwila słychać
było to wybuchy śmiechu, to okrzyki zdziwienia i radości: „To moja

mamy przedszkolaków z lachowa wcieliły się w role bohaterów wiersza
pt. „rzepka” juliana tuwima

mama!”. Mamy - Aktorki spisały
się na medal! Tatusiowie natomiast
pełnili równie ważne role kamerzystów i fotoreporterów. Owoc ich
wspólnej pracy znaleźć można na
stronie internetowej szkoły: www.
splachowo.edupage.org
Ten wieczór bez wątpienia na
długo zostanie w pamięci wszystkich, a do zdjęć i nagrań, z ochotą

i sentymentem miło będzie sięgnąć
po latach. Chętni do współpracy,
zaangażowani i kreatywni rodzice,
to w przedszkolu podstawa owocnych działań we wszystkich sferach
rozwoju dziecka. Z takimi właśnie osobami miałam przyjemność
współpracować. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wszystkich Super
Aktorów!

kolejna kadencja dyrektorów

pamiątkowe zdjęcie dyrektorów szkół z wójtem gminy kolno i dyrektorem zopo

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno wraz z panem Stanisławem Szymańczykiem, dyrektorem ZOPO w Kolnie wręczyli pięciu dyrektorom szkół podstawowych
nominacje na to stanowisko.
W procedurze konkursowej wybierani byli dyrektorzy szkół w
Borkowie, Czerwonem, Janowie,
Lachowie i Zaskrodziu. W każdej
placówce stanowisko objęli dotychczasowi dyrektorzy: Dariusz
Przestrzelski w Borkowie, Jacek Bagiński w Czerwonem, Bożena Duda
w Janowie, Jadwiga Filipkowska w
Lachowie i Bożena Wiśniewska w
Zaskrodziu.
Gratulujemy!
gazeta gminna

sport

gminna liga piłki nożnej
andrzej ałajko
prezes gz lzs w kolnie

Gminna Liga Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kolno - pod takim tytułem GZ LZS organizowało
drugie zadanie ze swojego kalendarza sportowego na 2019 rok.
Przez pięć niedziel na przełomie
lipca i sierpnia młodzież i dorośli mieszkańcy naszej gminy brali
udział w tych zawodach. Do tegorocznej ligi zgłosiło się sześć zespołów z gminy Kolno:
- Lachowo
- Kozioł
- Borkowo
- Zabiele
- Janowo
- Czerwone
System zwany potocznie „każdy
z każdym” dał możliwość każdemu
zespołowi co tydzień zagrać z inną
drużyną i spróbować swoich sił ze
wszystkimi. Warto podkreślić, że w
drużynach zawodnicy byli w różnym
wieku od 15 lat i więcej.
Wyniki spotkań rozegranych 14
lipca:
Borkowo - Lachowo 3:2
Kozioł - Czerwone 9:2
Zabiele - Janowo 3:0
21 lipca:
Kozioł - Borkowo 4:3
Zabiele - Lachowo 6:2
Czerwone - Janowo 3:0

mistrzowska drużyna z borkowa z wójtem józefem wiśniewskim i przewodniczącym rady gminy kolno anastazym janem kalinowskim

28 lipca
Lachowo - Czerwone 4:1
Borkowo - Zabiele 5:2
Kozioł - Janowo 3:0
4 sierpnia
Borkowo - Czerwone 5:2
Kozioł - Zabiele 3:3
Lachowo - Janowo 3:0
11 sierpnia
Lachowo - Kozioł 7:5
Zabiele - Czerwone 7:0
Borkowo - Janowo 3:0
Tabela końcowa:
1. Borkowo 12 pkt. 19:10
2. Zabiele 10 pkt 21: 10
3. Kozioł 10 pkt 24:15
4. Lachowo 9 pkt. 18:15
5. Czerwone 3 pkt 8:25
6. Janowo 0 pkt 0:15

zdjęcie na zakończenie gminnej ligi piłki nożnej 2019
gazeta gminna

Organizatorzy Gminnej Ligi Piłki Nożnej dziękują za obecność na
zakończeniu zawodów panu Józefowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy
Kolno i Anastazemu Kalinowskiemu przewodniczącemu Rady Gminy
Kolno, którzy udekorowali pierwsze
trzy zespoły medalami.
Dodatkowo za pierwsze miejsce
Borkowo otrzymało puchar Mistrz
Gminy Kolno za 2019 rok z rąk wójta Józefa Wiśniewskiego.
Gminna Liga Piłki Nożnej to jedno z zadań, które GZ LZS w Kolnie
realizuje dzięki wsparciu finansowanemu z budżetu Gminy Kolno,
które to dofinansowanie GZ LZS
pozyskało w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
Gminy Kolno z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej
na 2019 r.
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