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odnowiona świetlica
w wincencie

w numerze
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świetlica w wincencie
jak nowa!

str. 4

Po latach oczekiwań mieszkańcy
Wincenty już mogą korzystać z wyremontowanego budynku dawnej remizy OSP. Dziś to piękna świetlica,
która ma szansę stać się wizytówką Gminy Kolno. - Mam nadzieję, że
nigdy nie straciliście wiary w to, że remont tego budynku zostanie przeprowadzony – powiedział w trakcie uroczystości Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Dziś to od Was w dużej mierze zależy, jak ten obiekt
będzie wykorzystywany.

wydarzenia

nowy wóz dla osp
w czerwonem

str. 7

Takie chwile przechodzą do historii jednostki. W niedzielę 29 września OSP w Czerwonem oficjalnie otrzymała nowy wóz strażacki. Nowe
Volvo zastąpi wysłużonego Stara 244. – To dla nas wszystkich duże
wydarzenie – przyznaje Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Na
ten wóz strażacy ochotnicy czekali od dawna. Zakup udało się zrealizować
dzięki wsparciu finansowemu w kwocie blisko 510 tysięcy złotych, które
Gmina Kolno otrzymała od kilku podmiotów.

wydarzenia

zdrowy i aktywny senior

11 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku
zorganizował w ramach kampanii
edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny Senior” seminarium dla ponad 250 osób
w wieku 50+. Było to kolejne szkolenie - w ramach całego cyklu wykładów udział weźmie ok. 2000 seniorów z całego województwa podlaskiego. Celem spotkań jest propagowanie profilaktyki zdrowotnej, aktywności
fizycznej i zbilansowanej diety opartej na regionalnych i ekologicznych
produktach.
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Anna Terepka w kat. Gospodyni Roku 2019, Beata Kuliś Nalewajek sołtys miejscowości Tyszki - Łabno w kat. Sołtys Roku 2019, Jerzy Samul sołtys Janowa w
kat. Sołectwo Roku 2019 i Dariusz Olszak właściciel Agroturystyki „U Darka”
w Niksowiźnie w kat. Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2019 - odebrali 17
października w Białymstoku dyplomy i medale zaświadczające o zdobyciu tytułu
laureata powiatowego w plebiscycie Agro 2019 zorganizowanym przez Gazetę
Współczesną i Kurier Poranny. Uroczysta gala odbyła się w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Gratulujemy!
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Docenione zaangażowanie
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Każdy z nas, niezależnie od wieku, zajmowanego stanowiska, czy
pełnionej funkcji lubi, kiedy ktoś
docenia jego zaangażowanie i serce wkładane w wypełnianie czy to
służbowych obowiązków, czy innych ról społecznych. To zupełnie
naturalne, pod warunkiem, że nie
gonimy tylko za pochwałami, a rzeczywiście dobrze wypełniamy powierzone nam zadania.
Dzień Edukacji Narodowej to co
roku, dobra okazja do tego, by podziękować i docenić pracę dyrektorów i nauczycieli. W tym roku po
raz pierwszy postanowiłem złożyć
wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej - odznaczenia nadawanego przez Ministra
Edukacji Narodowej za wybitne zasługi dla oświaty i wychowania dyrektorom czterech naszych szkół.
Zostały one rozpatrzone pozytywnie
i w trakcie wojewódzkich obchodów

Dnia Edukacji Narodowej w Białymstoku dyrektorzy zostali odznaczeni Medalami KEN przez Ministra Edukacji Narodowej. To powód
do dumy dla nas wszystkich.
Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przyznałem nagrody
nauczycielom, którzy wyróżniają
się szczególnymi osiągnięciami. W
tym roku otrzymali je ci nauczyciele, których uczniowie osiągnęli
szczególne wyniki w konkursach
wiedzy, czy artystycznych (o medalach i nagrodach więcej na str. 6
Gazety Gminnej). Najzdolniejszych
uczniów Gmina Kolno też docenia i
nagradza Sypendium bądź Nagrodą
Wójta Gminy Kolno o czym informowaliśmy w poprzednim wydaniu
Gazety Gminnej.
Zupełnie inny wymiar mają wyróżnienia i nagrody przyznawane
przez zewnętrzne jury czy np. w
głosowaniu poprzez sms. W tym
wydaniu Gazety Gminnej znajdą Państwo informację o liderach
szczebla powiatowego w czterech

kategoriach plebiscytu organizowanego przez Gazetę Współczesną i
Kurier Poranny (zdj. na str. 2 Gazety Gminnej).
Jest też wiadomość o wyróżnieniu
dla Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku 2019 do którego zgłosiłem
dwie inicjatywy stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców naszej gminy. Jury doceniło organizację obchodów 74 rocznicy bitwy pod
Piasutnem Żelaznym (fot. na str.
17). Jestem dumny, że wydarzenie,
którego Gmina Kolno jest współorganizatorem, zostało docenione na
szczeblu województwa.
Zawsze będę wspierał i promował
to, co w naszej gminie najlepsze, a
zaangażowani ludzie czy aktywne
organizacje to właśnie najcenniejszy kapitał. Wspólnie możemy osiągać bardzo wiele, czego dowodem
jest np. remont świetlicy w Wincencie (więcej na str. 4) czy nowy wóz
dla OSP w Czerwonem (na str. 7).

z x sesji rady gminy kolno

radni rady gminy kolno w trakcie x sesji

gazeta gminna

W trakcie X sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 24 września br. w Czerwonem radni, po
zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno z
prac między sesjami, podjęli cztery uchwały w tym m.in. w sprawie
zmian w budżecie gminy Kolno na
2019 r. Radni zapoznali się również
z informacją z wykonania budżetu
Gminy Kolno za I półrocze 2019 r.
Na stronie internetowej www.gminakolno.pl dostępne jest nagranie z
X sesji Rady Gminy Kolno oraz z
ośmiu poprzednich sesji, które odbyły się w tej kadencji.
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świetlica w wincencie jak nowa!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Po latach oczekiwań mieszkańcy Wincenty już mogą korzystać z
wyremontowanego budynku dawnej remizy OSP. Dziś to piękna
świetlica, która ma szansę stać się
wizytówką Gminy Kolno. - Mam
nadzieję, że nigdy nie straciliście
wiary w to, że remont tego budynku zostanie przeprowadzony
– powiedział w trakcie uroczystości Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. – Dziś to od Was w
dużej mierze zależy, jak ten obiekt
będzie wykorzystywany.
Budynek z charakterystyczną
wieżyczką stoi przy drodze krajowej nr 63 – uczęszczanej trasie na
Mazury. Dawna remiza OSP od lat
popadała w ruinę, chociaż mieszkańcy Wincenty robili co mogli,
by to miejsce zachować. Kiedy, ze
względu na stan budynku, nie mogli
już z niego korzystać organizowali
spotkania na placu tuż obok. Teraz
do dyspozycji mają ogrzewany budynek z aneksem kuchennym, dwiema dużymi salami, łazienkami i
wieżyczką z której można podziwiać
widoki.
25 października społeczność świętowała oddanie do użytku budynku
po remoncie. Były kwiaty i wiersz
dla Wójta Gminy Kolno oraz podziękowania, gratulacje i prezenty dla
Stefana Pisiaka sołtysa Wincenty i pani Jadwigi Kołowajtys, rad-

świetlicę poświęcił ks. marek średnicki proboszcz parafii w koźle

symboliczne przecięcie wstęgi w wyremontowanej świetlicy w wincencie

nej Rady Gminy Kolno poprzedniej
kadencji a obecnie przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich Malinki,
którzy najbardziej zabiegali o to, by
uratować świetlicę.
Ile przygotowań i wysiłku wymagał ten zakończony sukcesem proces opowiedział przy wykorzystaniu
multimedialnej prezentacji wójt Józef
Wiśniewski. W 2017 roku fundusz
sołecki Wincenty został przekazany
na opracowanie dokumentacji technicznej remontu. W międzyczasie
trwały konsultacje i opracowywanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Kolno na lata 2017 – 2023,
w którym m.in. zapisany został właśnie remont świetlicy w Wincencie.
Dzięki termu, że Rada Gminy Kolno
podjęła uchwalę w sprawie przyjęcia tegoż Programu Gmina Kolno
mogła otrzymać wyższe dofinansowanie na realizację inwestycji. O
środki unijne Gmina Kolno wnioskowała za pośrednictwem LGD
Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, której przedstawiciele
obecni byli na uroczystości. Unijna
dotacja pokryła 92 procent kosztów
przebudowy świetlicy.
- Ta inwestycja jest przykładem
na to, że dzięki współpracy i porozumieniu możemy zdziałać dużo
więcej – powiedział wójt Józef
Wiśniewski – Wasze podziękowania i kwiaty przyjmuję jako wyraz
wdzięczności dla tych wszystkich,
dzięki którym dziś tu jesteśmy, dla

pracowników Urzędu Gminy Kolno, dla Radnych Gminy Kolno, dla
wykonawców i przedstawicieli LGD
Kraina Mlekiem Płynąca w Małym
Płocku.
Wyremontowana świetlica zrobiła
wrażenie na zaproszonych gościach
w tym m.in. na panu Krzysztofie Kajko, prezesie Banku Spółdzielczego
w Kolnie, który wręczając społeczności lokalnej drobny upominek
podkreślił, że dla niego osobiście ta
świetlica jest bardzo ważna, ponieważ tu odbywało się jego weselne
przyjęcie. Gratulacje złożył również
pan Marcin Sekściński, zastępca dyrektora podlaskiego oddziału
ARiMR w Łomży. Wszyscy obecni
byli pod wrażeniem kulinarnych talentów pań z Koła Gospodyń Wiejskich Malinki, które przygotowały
poczęstunek.
Budynek i krzyż, który od zawsze
był w tym miejscu, poświęcił ks.
Marek Średnicki, proboszcz parafii
pw. NSJ w Koźle. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali: ks. proboszcz Marek Średnicki, wójt Józef
Wiśniewski, Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy
Kolno, Stefan Pisiak sołtys Wincenty i pani Jadwiga Kołowajtys
przewodnicząca KGW Malinki.
Wójt Gminy Kolno już zapowiedział, że w przyszłym roku Wincenta stanie się najważniejszym
miejscem gminnych obchodów 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej.
gazeta gminna
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zadania z funduszu sołeckiego
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dobra pogoda sprzyja realizowaniu inwestycji zaplanowanych
w ramach funduszu sołeckiego na
2019 rok.
Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
ułożyli już w zasadzie całą kostkę
brukową służąca do poszerzenia
poboczy czy utwardzania placów
ujętych w zadaniach z funduszu sołeckiego na bieżący rok (łącznie ok.
2,5 tys. m kw. kostki).
Do wykonania w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego pozostanie jeszcze tylko wyżwirowanie
dróg w trzech miejscowościach, wymiana okien w świetlicy w Rydzewie, odnowienie remizy w Filipkach
Dużych oraz ogrodzenie placów w
Wincencie i Filipkach Małych.
Obecnie trwają prace przy dociepleniu budynku świetlicy w Zaskrodziu.
Przypomnijmy, że pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno obok zadań
zaplanowanych z funduszu sołeckiego wykonują również szereg innych zadań np. remonty dróg.

zadania w ramach funduszu sołeckiego: zabiele przymiarki - poszerzanie poboczy drogi i docieplanie świetlicy w zaskrodziu

gmina kolno z czekiem na drogi

józef bogdan wiśniewski wójt gminy kolno wraz z bohdanem paszkowskim wojewodą podlaskim
fot. arch. podlaskiego urzędu wojewódzkiego
gazeta gminna

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno 10 października odebrał z rąk Bohdana Paszkowskiego
Wojewody Podlaskiego symboliczny czek na kwotę 613 290, 37 zł
potwierdzający otrzymanie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg w
miejscowościach: Brzózki i Tyszki
Wądołowo. Przyznane kwoty na realizacje obu projektów stanowią po
60 proc. ich wartości. Gmina Kolno
wszczęła już procedurę wyboru wykonawców prac drogowych. Inwestycje zostaną zrealizowane w 2020
roku.
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medale i nagrody przyznane
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej z pewnością zapadnie w
pamięć dyrektorom szkół odznaczonym Medalem KEN i nauczucielom z nagrodą Wójta Gminy
Kolno.
W trakcie wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej
w Białymstoku (11 października)
pani Bożena Duda dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie,
pani Jadwiga Filipkowska dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lachowie,
pani Ewa Lipnicka dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zabielu i pan Jacek
Bagiński dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odebrali Medale Komisji Edukacji Narodowej, o
których przyznanie wnioskował Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. Medale osobiście wręczył
pan Dariusz Piontkowski Minister
Edukacji Narodowej, który nadaje
Medale KEN.
- To odznaczenia za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania
i chyba nikt nie ma wątpliwości, że
nasi dyrektorzy na nie zapracowali – mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Z dumą wnioskowałem o ich przyznanie i serdecznie gratuluję odznaczonym.
To historyczne, bo pierwsze Medale KEN dla naszych dyrektorów.
Nagrody Wójta Gminy Kolno

dyrektorzy szkół gminnych medale ken otrzymali w trakcie wojewódzkiego
dnia edukacji narodowej w białymstoku. na zdjęciu z ministrem edukacji dariuszem piontkowskim, betaa pietruszką podlaskim kuratorem oświaty i dyrektorem delegatury kuratorium oświaty w Łomży panem witoldem gronostajskim

otrzymali w tym roku Ci nauczyciele, których praca z uczniami przekłada się na osiągnięcia w olimpiadach czy konkursach wiedzy lub
artystycznych, a wspólne sukcesy
promują Gminę Kolno. Nagrody
otrzymali:
- pani Ewa Kiełczewska nauczyciel w SP w Wykowie - opiekun
finalisty Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Informatyki’
- pani Monika Bągart dyrektor
SP w Wykowie i nauczyciel w SP
w Lachowie - opiekun laureata w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z języka polskiego „Olim-

nagrodzeni nagrodą wójta gminy kolno nauczyciele z wójtem józefem wiśniewskim i dyrektorem zopo stanisławem szymańczykiem

pus” 2019.
- pani Aneta Roman nauczyciel w
SP w Janowie - opiekun laureata
VI Ogólnopolskiego Konkursu dla
Młodych Twórców „Kardynał Stefan Wyszyński - patron ważnych
spraw”
- pan Leszek Pogorzelski nauczyciel w SP w Lachowie - opiekun
uczennicy Katarzyny Kosk wyróżnionej na Międzynarodowym Młodzieżowym Konkursie Piosenki Jazzowej „Magnolia”.
- pani Edyta Ossowska nauczyciel
w SP w Lachowie - opiekun laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Przedmiotowej z języka angielskiego „Olimpus” 2019.
Nagrody nauczyciele odebrali w
Urzędzie Gminy Kolno 1 1października.
- Doceniam Waszą pracę, która
jest nie tylko wypełnieniem obowiązków wynikających z wykonywania zawodu nauczyciela, ale tym
czymś więcej, dodatkowym zaangażowaniem, którego celem jest zawsze rozwój i dobro dziecka – powiedział w trakcie spotkania wójt
Józef Wiśniewski. - Dziękuję Wam
za to w imieniu własnym, ale też
uczniów i rodziców.
gazeta gminna
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nowy wóz dla osp w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Takie chwile przechodzą do historii jednostki. W niedzielę OSP
w Czerwonem oficjalnie otrzymała
nowy wóz strażacki. Nowe Volvo
zastąpi wysłużonego Stara 244.
– To dla nas wszystkich duże wydarzenie – przyznaje Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Na
ten wóz strażacy ochotnicy czekali
od dawna. Zakup udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu
w kwocie blisko 510 tysięcy złotych, które Gmina Kolno otrzymała
od kilku podmiotów, za co bardzo
serdecznie dziękuję. Szczególne podziękowania kieruję do pana Jarosława Zielińskiego, wiceministra w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji za zaangażowanie i
wspieranie naszych działań.
Koszt zakupu nowego średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 3/30 na podwoziu Volvo
FLD3C 44R 4×4 to 759 771,00 zł z
czego dotacje w kwocie blisko 510
tys. zł pochodzą od: Komendanta
Głównego PSP, Komendy Głównej PSP – środki firm ubezpieczeniowych, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uroczyście podpisany akt przekazania wozu, dowód rejestracyjny
i kluczyki strażakom ochotnikom

pamiątkowe zdjęcie po uroczystym przekazaniu strażakom ochotnikom kluczyków i dowodu rejestracyjnego nowego samochodu gaśniczo - pożarniczego

Bernardowi Piwowarskiemu i Januszowi Nowak wręczyli: wiceminister
Jarosław Zieliński, nadbrygadier Jarosław Wendt, Podlaski Komendant
Wojewódzki PSP w Białymstoku;
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno; Maciej Borzyszkowski,
prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku. Nowy wóz
poświęcił ks. Wojciech Stefaniak,
proboszcz Parafii pw. Chrystusa
Króla Wszechświata w Kolnie.
W uroczystości uczestniczyli również bryg. mgr inż. Paweł Pupek,
Komendant Powiatowy PSP w Kolnie; kom. Ryszard Duchnowski, zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Kolnie, Marcin Sekściński, zastępca dyrektora Podlaskiego
Oddziału ARiMR; radni Rady Gmi-

uroczyste przekazanie wozu strażackiego w czerwonem odbyło się 29 września

gazeta gminna

ny Kolno, ks. Stanisław Uradziński,
Dziekan Kolneński; zespół ludowy
Czerwieniacy, przedstawiciele Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy,
druhowie i członkowie MDP z OSP
w Czerwonem.
Spotkanie poprowadził Mariusz
Mieczkowski z Komendy Powiatowej PSP w Kolnie z Antonim Lewandowskim, komendantem M-G
ZOSP RP w Kolnie.
Jednostka OSP w Czerwonem jest
wpisana do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie
nowe wozy mają już wszystkie trzy
gminne jednostki wpisane do tego
systemu. Wcześniej nowe wozy
otrzymały OSP Lachowo i OSP
Zabiele. Ponadto w 2015 r. został
zakupiony do OSP Kumelsk nowy
lekki samochód pożarniczy.

Strażacy ochotnicy z OSP
w Czerwonem dziękują za
wsparcie przy organizacji
uroczystości następującym
sponsorom:
- Bank Spółdzielczy w Kolnie
- Piotr Sówka Dacholand
Usługi Ogólnobudowlane
- Jarosław Kozak Tartak w
Czerwonem
- PHU Dariusz Zieliński
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wydarzenia

niecodzienna promocja albumu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Album „Kozioł i ziemia kolneńska w Dolnie Pisy” to wyjątkowe
wydawnictwo. Na 160 stronach
znajdują się fotografie z najważniejszych wydarzeń istotnych nie
tylko dla mieszkańców Kozła, ale
też gminy Kolno oraz gmin sąsiednich. Obok zdjęć reporterskich są
zatrzymane w kadrze kapliczki,
pomniki, krajobrazy. Autorem jest
pan Sylwester Nicewicz z Kozła.
10 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem
przedstawiciele szkół gminnych
mieli okazję dowiedzieć się jak
powstał i co zawiera album.
Pan Sylwester Nicewicz przygotował niezwykłą prezentację albumu. Stworzył film, który łączy jego
-karty z fragmentami filmów z wydarzeń, których dotyczą. Okraszony
autorskim komentarzem daje pełniejszy obraz tego, jak bogata jest
zawartość książki. To, że za każdym
zdjęciem kryją się ciekawe historie
potwierdził pan Adam Masłowski,
sekretarz Gminy Kolno, który przy-

wtrakcie spotkania z autorem i wydawcą albumu pt. „kozioł i ziemia kolneńska w
dolinie pisy” panem sylwestrem nicewiczem legendę o głazie w bialikach opowiedział sekretarz gminy pan adam masłowski

toczył zebranym legendę o głazie z
lasu obok Bialik, którego fotografia
również znajduje się w albumie.
Autor nie tylko prezentował swój
pierwszy album, ale opowiedział też
o kolejnych wydawniczych planach
pokazując roboczą wersję książki pt. „Natura ziemi kolneńskiej w
fotografii”. Na zakończenie w imieniu Wójta Gminy Kolno pan Adam

Masłowski wręczył każdej ze szkół
gminnych po trzy albumy do szkolnych bibliotek, a panu Sylwestrowi
Nicewiczowi podziękował za spotkanie i promowanie Gminy Kolno.
Wszyscy zainteresowani albumem
mogą go nabyć u autora i wydawcy: Sylwester Nicewicz, Kozioł 10
B, tel. 86 278 22 28

20 tysięcy złotych dla osp

komendant antoni lewandowski odebrał czek z rąk wiceministra mswia jarosława zielińskiego, macieja borzyszkowskiego prezesa wfośigw w białymstoku i
Jarosława Wendt - komendanta wojewódzkiego psp w białymstoku
fot. arch wfośigw w białymstoku

20 tys. zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kumelsk
i OSP Wykowo otrzymała Gmina
Kolno od WFOŚiGW w Białymstoku. Uroczyste wręczenie promesy
odbyło się 27 września w Białymstoku, gdzie Gminę Kolno reprezentował Antoni Lewandowski, komendant M-G ZOSP RP w Kolnie.
– Serdecznie dziękujemy za wsparcie, dzięki któremu nasze jednostki
w Kumelsku i Wykowie wyposażone
zostaną w komplety ubrań i butów
specjalnych oraz hełmy strażackie –
mówi wójt Józef Wiśniewski. Całkowity koszt zadania, którego efektem
ma być zakup wyposażenia, ale też
poprawa bezpieczeństwa strażaków
to nieco ponad 34 tys. zł.
gazeta gminna

wydarzenia

szkolna uroczystość w borkowie
ALEKSANDRA SZYC
URZĄD GMINY KOLNO

1 października w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie odbył się uroczysty
apel z okazji ślubowania i pasowania na czytelnika uczniów klasy
I. Gościem honorowym wydarzenia
był Mieczysław Kazimierz Baszko, poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, który
przekazał symboliczny czek na
ponad milion złotych dofinansowania, które Gmina Kolno pozyskała
z rządowego programu na remont
sali gimnastycznej przy szkole w
Borkowie.
– Dzięki pieniądzom z Programu
Rozwoju Infrastruktury Sportowej
„Sportowa Polska” wyremontujemy salę gimnastyczną, a przy okazji przebudowy powstaną też dwie
nowe sale do zajęć edukacyjnych,
co zdecydowanie zwiększy możliwości szkoły w zakresie edukacji

poseł na sejm rp mieczysław kazimierz baszko odebrał tytuł przyjaciela szkoły
z rąk jej dyrektora dariusza przestrzelskiego
fot. arch. sp borkowo

sportowej – mówi Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
W części artystycznej wydarzenia
wystąpili nie tylko uczniowie SP
w Borkowie, ale też zespół Borkowiacy. W gronie uczestników obok
posła na Sejm byli przedstawiciele
władz samorządowych, dyrektorzy
jednostek podległych, nauczyciele, rodzice i uczniowie oraz Marcin

Sekściński, zastępca dyrektora podlaskiego oddziału ARiMR i doradca
Wicepremiera Jarosława Gowina
oraz Piotr Glinka. Jednym z elementów szkolnej uroczystości było
wręczenie tytułu Przyjaciela Szkoły
w Borkowie, który z rąk jej dyrektora Dariusza Przestrzelskiego przyjęli poseł Mieczysław K. Baszko i
nauczycielka Danuta Kordal.

porządki na cmentarzu

zabytkowy cmentarz w wincencie

gazeta gminna

Zakończyły się prace porządkowe
na terenie zabytkowego cmentarza
w Wincencie. Na ich przeprowadzenie Gmina Kolno otrzymała 4 tys. zł
dotacji od Wojewody Podlaskiego.
W ramach realizacji zadania wynajęta firma zewnętrzna posuwała
uschnięte gałęzie drzew na terenie
cmentarza, odsłoniła kwatery cmentarne usuwając m.in. porastający je
mech, oczyściła pomnik wraz z odmalowaniem napisów na tablicy,
uporządkowała alejkę prowadzącą
do pomnika i naprawiła ogrodzenie wokół cmentarza oraz oczyściła
i pomalowała bramę. Cmentarz w
Wincencie wpisany jest do rejestru
zabytków. To cmentarz z II wojny
światowej na którym pochowani są
jeńcy radzieccy pomordowani w latach 1941 – 1944.
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szkoły

„Wstańcie, chodźmy…”
Ks. Bartłomiej Jaźwiński

W niedzielę 13 października odbył się XIX Dzień Papieski. Hasło
tegorocznego Dnia Papieskiego to
słowa, które stanowią nawiązanie
do tytułu książki św. Jana Pawła II
z 2004 r. W tym roku obchodziliśmy już 41 rocznicę wyboru Kard.
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
W ramach obchodów Dnia Papieskiego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie
wraz z Ks. Bartłomiejem Jaźwińskim
przygotowała montaż słowno-muzyczny w kościele parafialnym, pod
wezwaniem Zawistowania NMP w
Lachowie.
Młodzież przypomniała słowa Papieża Polaka, które kierował do nas
wszystkich. Tego dnia odbyła się
też zbiórka do puszek na Fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia, które
wspiera ubogą i zdolną młodzież.

uczniowie ze szkoły w wykowie w kościele parafialnym w lachowie

Dzieło to, jest żywym pomnikiem
Św. Jana Pawła II. Mając świadomość tego, jak wiele zawdzięczamy
Św. Janowi Pawłowi II, który był
i jest obecny w polskich sercach,
pragniemy wsłuchują cię w jego nauczanie, realizować wskazania naszego Rodaka w codziennym życiu.

Polska i świat obchodząc Dzień
Papieski dziękuje za Wielkiego
Polaka Św. Jana Pawła II. Przez
26 lat swego posługiwania na tronie Piotrowym prowadziłeś nas po
drogach doczesności ku Bogu. Wierzymy i jesteśmy przekonani, że będziesz czynił to w dalszym ciągu.

dzień głośnego czytania
30 września 2019 roku uczniowie
klas I-III SP w Zabielu po raz drugi
przystąpili do Obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
Ten uroczysty dla nas Dzień rozpoczęliśmy wspólnie z przedszkolakami od spotkania z p. Teresą Skrodzką -Dyrektor Biblioteki Gminnej w
Czerwonem oraz p. Barbarą Sielawą –pracownikiem tejże biblioteki.
Zaproszeni goście wprowadzili nas
w jesienny klimat czytając wiersze,
opowiadania oraz jesienne zagadki.
Następnie wszyscy rozeszli się do
swoich klas, aby spotkać się z ulubionymi bohaterami Leśnej Polany.
Uczniowie mieli dużo pracy: rozwiązywali krzyżówki, sadzili kasztany i żołędzie, wykonywali drzewa
z papieru oraz różnorodnego materiału przyrodniczego. Po przeczytaniu wspólnie z rodzicami rozdziału

książki R. Piątkowskiej „Gang Słodziaków”, pt. ”Królestwo”, wszyscy
przystąpili do wykonywania recyklingowych Słodziaków. W klasie
wrzało jak w ulu, rodzice i dzieci
uwijały się jak „pracowite pszczoły”. W efekcie powstały niesamowi-

głośne czytanie w zabielu

te dekoracje, w których: „pszczółki
latają wśród gałęzi, lis Lucek skrada się zza mrowiska, borsuk Bartek
czeka na nocne polowanie, sowa
Zosia pohukuje, mucha Henryka
irytuje przyjaciół”, itp. Ten dzień
dostarczył wszystkim moc atrakcji.
Dzieci mają na przerwach możliwość czytania książek o przygodach pluszowych zwierzątek, dzięki
temu doskonalą umiejętność czytania. Pełni ono bardzo ważną rolę
w rozwoju dziecka – pobudza jego
wyobraźnię, ćwiczy pamięć i koncentrację, a także uczy samodzielnego myślenia. Czytając codziennie
(co podpisem potwierdzają rodzice
w domu), w nagrodę uczniowie
otrzymują naklejki motywacyjne ,
które wklejają do osobistych albumów.
Barbara Bohuszko
gazeta gminna

szkoły

nadzwyczajny miesiąc misyjny
alicja piekarska
sp w czerwonem

Aby dowartościować misyjną naturę Kościoła papież Franciszek
ogłosił październik 2019 r. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.
Świętowanie tego czasu pomoże
nam przede wszystkim na nowo
odkryć misyjne znaczenie naszej
przynależności do Jezusa Chrystusa.
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odbył się Apel Misyjny na
którym swoją obecnością zaszczycił nas ks.Charles Vianney Tanke z
Kamerunu, który opowiadał o życiu
dzieci w swoim kraju. Przetłumaczył
również list, który napisała Alice
Ngouango, w którym podziękowała
za przekazane pieniądze na kształcenie. Dzięki ofiarności uczniów
naszej szkoły może ona nadal się
uczyć. Na korytarzu szkolnym można było obejrzeć zdjęcia ukazujące
codzienne życie dzieci w Afryce.

Ks. Charles Vianney Tanke z Kamerunu przeczytał list od Alice, która dziękuje
społeczności sp w czerwonem za wsparcie dzięki któremu może się uczyć

Ważnym wydarzeniem był Diecezjalny Kongres Misyjny, który odbył się w Łomży w dniu 5 października. Uczniowie naszej szkoły pod
moją opieką aktywnie włączyli się
w przebieg Kongresu. W barwnych
strojach zaprezentowali tańce dzieci z różnych kontynentów, następnie
przedstawiliśmy prezentację misyj-

ną pod hasłem „każdy jest posłany”.
Na pewno przeżycia Kongresu na
długo zostaną w pamięci.
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny
niech będzie dla każdego z nas czasem uświadomienia sobie na nowo
osobistej odpowiedzialności za misje, za zbawienie każdego człowieka.

mali mistrzowie w zabielu

niezwykłe warsztaty kulinarne w szkole podstawowej w zabielu

gazeta gminna

4 października 2019 r. uczniów
Szkoły Podstawowej w Zabielu
odwiedzili kreatywni pracownicy
Akademii Małego Kuchcika. Przedszkolaki i uczniowie klas I-III wzięli
udział w profesjonalnych warsztatach kulinarnych. Było to niezwykłe
spotkanie z nauką, a bohaterami
okazały się efektowne substancje
chemiczne. Dzieci przeniosły się w
zadziwiający, baśniowy świat niskich temperatur i suchego lodu.
Przy użyciu ciekłego azotu stworzyły, a następnie degustowały : chipsy z mięty i bazylii, lody i sorbety
oraz makaron z soku owocowego.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy
otrzymali Certyfikat Mistrza Kuchni
Molekularnej.
Mariola Szymańska
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„zdrowy i aktywny senior”
Red. Podlaski Senior

11 października 2019 r. Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku
zorganizował w ramach kampanii
edukacyjnej ,,Zdrowy i Aktywny
Senior” seminarium dla ponad 250
osób w wieku 50+. Było to kolejne
szkolenie - w ramach całego cyklu
wykładów udział weźmie ok. 2000
seniorów z całego województwa
podlaskiego.
Celem spotkań jest propagowanie
profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej i zbilansowanej diety
opartej na regionalnych i ekologicznych produktach.
- Dedykujemy zaproszonym seniorom cały wachlarz ciekawych
wykładów. Nasi prelegenci to m.in.
lekarze, dietetycy, psycholodzy. To
wspaniali fachowcy zaangażowani
w propagowanie wśród seniorów
zdrowego stylu życia – mówi prezes
PUTW Paweł Backiel.
Organizatorzy zadbali o różnorodność tematyki prelekcji, w czasie
których trwały warsztaty gastronomiczne. Pod okiem dietetyka przygotowano wspólnie krem z dyni,
placki z cukinii i soki ze świeżo wyciskanych owoców i warzyw.
Wykłady przeprowadzili: dr Joanna Zabielska-Cieciuch (specjalista
medycyny rodzinnej) „Zapobieganie
chorobom cywilizacyjnym”, dr Beata
Wojszel (geriatra) „Kierunki nowoczesnej profilaktyki zdrowotnej”, Eugeniusz Muszyc (dietetyk) „Zasady
racjonalnego żywienia”, Maciej Raciborski (coach personalny) „Zdrowa komunikacja międzypokolenio-

warsztaty gastronomiczne

certyfikat lidera odebrał m.in. klub seniora z janowa
Fot. Podlaski Senior

wa”, Katarzyna Dziejma (psycholog
i seksuolog kliniczny) „Witalność
seksualna seniorów” oraz Maciej
Muszyc (Departament Rolnictwa i
Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego) „Promocja produktu
lokalnego”.
- Ogromnie cieszę się z dzisiejszego spotkania. Padło wiele pytań
i propozycji. Aktywizacja społeczna i specjalistyczna opieka – tego
potrzebują dziś seniorzy, dlatego
czuję się zobligowany do dalszej
pracy – mówi poseł na Sejm RP
Mieczysław Baszko, współorganizator kampanii edukacyjnej „Zdrowy i Aktywny Senior”.
W
seminarium
uczestniczyli
mieszkańcy Kolna i Grajewa. Podczas spotkania, za dotychczasową
działalność oraz zaangażowanie
w rozwój społeczności senioralnej,
zostali wyróżnieni liderzy z powyższych miejscowości.
Konferencja miała miejsce w pensjonacie Sosnowe Zacisze i spotkała się z uznaniem zaproszonych

Fot. Podlaski Senior

gości. Seniorzy zyskali nowych
znajomych, aktywnie spędzili czas i
zdobyli wiedzę, która pomoże im w
wielu doświadczeniach życiowych.
Podkreślali też swoje zadowolenie
ze spotkania z przedstawicielami
społeczności lokalnych, którzy podejmują inicjatywy społeczne i aktywnie działają na rzecz osób starszych w swoich gminach. Spotkanie
uwieńczyła uroczysta kolacja, w
czasie której przygrywał zespół Cygańskie Serca.
Kampania edukacyjna „Zdrowy i
Aktywny Senior” jest realizowana
przez PUTW na terenie kilkudziesięciu gmin pod patronatem honorowym Wicepremiera Jarosława
Gowina oraz Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisława
Derehajło.
Na seminarium nie zabrakło
uczestników z gminy Kolno. W gronie wyróżnionych certyfikatem Lidera Społeczności Lokalnej znaleźli
się:
- Maria Bućko - Klub Seniora w
Czerwonem
- Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie
- Bogusława Narowska - Radna
Gminy Kolno, sołtys Bialik
- Sylwester Nicewicz - fotograf z
Kozła
- Zespół Zabielanki,
- Klub Seniora w Janowie
- Klub Seniora w Zaskrodziu
- Klub Seniora w Wykowie
gazeta gminna

sport

gminne igrzyska w lachowie
uks arkadia lachowo

W dniu 6 października 2019
roku o godz. 9.00 na boisku przy
Szkole Podstawowej w Lachowie odbyły się Gminne Igrzyska
Dzieci w piłce nożnej dziewcząt i
chłopców. Organizatorem zawodów
był Uczniowski Klub Sportowy
Arkadia i Szkoła Podstawowa w
Lachowie. Puchary dofinansowane były z budżetu Gminy Kolno z
dotacji przyznanej UKS Arkadia w
ramach otwartego konkursu ofert.
Do udziału w zawodach zgłosiło
się 3 drużyny dziewcząt i 5 drużyn chłopców. Obowiązywał system rozgrywek „każdy z każdym”.
W turnieju obowiązywały przepisy
Podlaskiego Szkolnego Związku
Sportowego
Po niespełna 3 godzinach zaciętej, pełnej niespodzianek gry drużyny usytuowały się na następujących miejscach:
Klasyfikacja dziewcząt :
I miejsce Szkoła Podstawowa w
Lachowie (Wiktoria Kamińska, Weronika Murawska, Maja Baczewska,
Patrycja Kamińska, Julia Wyka,

na boisku w lachowie w trakcie gminnych igrzysk rywalizowało osiem drużyn
fot. arch .sp borkowo

Ewelina Przyborowska, Natalia
Staniszewska)
II miejsce Szkoła Podstawowa w
Zabielu
III miejsce Szkoła Podstawowa w
Czerwonem
Klasyfikacja chłopców:
I miejsce Szkoła Podstawowa w
Borkowie ( Sielawa Jakub, Sielawa
Filip, Terepka Marcin, Poświata Jakub, Poświata Filip, Wykowski Michał, Sielawa Dominik, Markowski
Adam, Grochowski Damian)
II miejsce Szkoła Podstawowa w

Janowie
III miejsce Szkoła Podstawowa w
Czerwonem
IV miejsce Szkoła Podstawowa w
Lachowie
V miejsce Szkoła Podstawowa w
Zabielu
Zawody odbyły się w miłej i koleżeńskiej atmosferze a gra przebiegała zgodnie z regulaminem zawodów, których pilnowali sędziowie
Pan Arkadiusz Rybak oraz Pani
Katarzyna Milanowska. Gratulacje
dla wszystkich drużyn!

35 drużyn w zawodach

105 zawodników podzielonych na 35 drużyn uczestniczyło w konkurencjach
sportowych i z zakresu znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy
gazeta gminna

Turnus Sportowy z Elementami
Pierwszej Pomocy to przedsięwzięcie, w którym młodzież mogła nie
tylko zaprezentować swoje umiejętności sportowe, ale również wykazać się znajomością pierwszej pomocy. W tegorocznych zawodach
udział wzięło 35 drużyn, czyli 105
zawodników. Organizatorem imprezy była: Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy. Współorganizatorami:
I LO w Kolnie, ZST w Kolnie.
Patronat nad wydarzeniem objął
m.in. Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.
Pełna relacja z wydarzenia na
www.gminakolno.pl
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grupa teatralna w podróży
kazimierz koter
ckgk

Już trzeci spektakl ma w swoim
repretuarze działający od dwóch
lat zespół teatralny SibryTeam
w skład którego wchodzą aktorzy
– amatorzy z Borkowa. Ostatnia
premiera to przedstawienie którego inspiracją była książka Janiny
Anny Krzyżewskiej pt „O Janku z
Kolna, który odkrył Amerykę”. W
dowcipnej inscenizacji młodzież
prezentuje krótką historię Jana z
Kolna.
Prace nad spektaklem trwały prawie całe wakacje, a premiera miała
miejsce we wrześniu. Zaraz potem
zespół ruszył w tournée po naszym
województwie. Co tydzień od połowy września gościliśmy w innych
ośrodkach. Pierwszą miejscowością,
którą odwiedziliśmy było Michałowo. Występ w tamtejszej szkole
podstawowej oglądali uczestnicy festynu rodzinnego. Zaraz po
zakończeniu ruszyliśmy w ponad
siedemdziesięciokilometrową podróż do GOK-u w Boćkach. Jak na
pierwszy raz młodzież dostała dużą
dawkę emocji. Po raz pierwszy występowali przed zupełnie obcą widownią i od razu musieli zmierzyć

młodzi aktorzy amatorzy z borkowa na scenie w filipowie
więcej zdjęć na stronie ckgk

się z trasą i dwoma występami.
W następną sobotę było znacznie
lżej. Udaliśmy się na występ do sąsiedniej gminy. Spektakl połączony
ze wspólną zabawą z widownią zagraliśmy w GOK-u w Turośli. Ostatnią sobotę września spędziliśmy w
Ciechanowcu. Tam w pięknej, nowoczesnej sali widowiskowej Miejskiej
Biblioteki połączyliśmy spektakl z
dodatkowymi atrakcjami dla dzieci
(malowanie twarzy, quiz literacki).
Ostatnim – na razie – punktem
naszego tournée był Filipów. Zagościliśmy na tamtejszej scenie w
pierwszą sobotę października. Aby

było inaczej spektakl połączyliśmy
z nauką tańca marynarskiego.
Obiecujemy, że w listopadzie bajkę „O Janku z Kolna” będzie można
obejrzeć w remizie OSP w Borkowie. Chcielibyśmy pokazać ją wraz
z „Décadent dance macabre”. Tak
więc szukajcie już wkrótce informacji o spektaklach.
Przedstawienie „O Janku z Kolna”
przygotowano w ramach programu
„Aktywnie – kulturalnie – twórczo”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowanego przez
Centrum Kultury Gminy Kolno.

babcie i wnuczęta na wycieczce

pełna relacja i więcej zdjęć z wycieczki do białegostoku na stronie internetowej gminnej biblioteki publicznej w czerwonem

17 września GBP w Czerwonem
po raz pierwszy zorganizowała
wycieczkę, w której uczestniczyły
wnuczęta i ich babcie. Głównym
punktem wyjazdu był pobyt w Białostockim Teatrze Lalek, gdzie obejrzeliśmy sztukę teatralną „Baśń o
rycerzu bez konia”. Zorganizowanie
wydarzenia było możliwe dzięki
pozyskanej przez bibliotekę dotacji
z MKiDN z Programu Kultura Dostępna. Wyjazd do teatru to jeden
z elementów realizowanego przez
GBP w Czerwonem projektu „Spotkania z kulturą i sztuką”.
gazeta gminna
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Wiedza zdobyta na obozie
Izabela Tyszka

Mimo, że jesień w pełni, my na
moment wracamy do wakacyjnych
wspomnień, bo wiedza zdobyta w
trakcie obozu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
jest zawsze przydatna. W tej niecodziennej formie szkolenia udział
wzięły 22 osoby z naszej gminy.
Celem organizacji obozu było
rozpowszechnienie wśród dzieci i
młodzieży znajomości przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania
się sprzętem przeciwpożarowym,
wiedzy na temat technik pożarniczych, zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej i zachowanie się na akwenach wodnych.
Członkowie MDP z naszej gminy uczestniczyli w zajęciach dzięki
którym mieli możliwość zdobycia
umiejętności w zakresie: udzielania
kwalifikowanej pierwszej pomocy,
zapoznania się ze sprzętem pożarniczym będącym na wyposażeniu

w trakcie obozu młodzież bardzo wiele się nauczyła

jednostek PSP, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, poznania
zasad związanych z ratownictwem
wysokościowym oraz wodnym. Były
zajęcia teoretyczne i praktyczne,
ale też sporo dobrej zabawy np.
podczas spływu kajakowego czy rowerowego rajdu.
Podczas obozu przeprowadzono
konkurs w ramach szkolenia podstawowego w zakresie zawodów
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Obóz odbył się zgodnie z
zaplanowanym harmonogramem, a

założone cele zostały osiągnięte.
Młodzieżą opiekowały się kierownik obozu Joanna Sekścińska,
opiekun Katarzyna Milanowska, instruktor Izabela Tyszka.
Obóz odbył się w lipcu w Centrum
Wypoczynkowo – Rekreacyjnym w
Serwach.
Wyjazd młodzieży na ten obóz był
dofinansowany ze środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok.

„mała książka - wielki człowiek”
Z przyjemnością informujemy, że
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem po raz drugi dołączyła
do grona ponad 5200 bibliotek w
Polsce, w których realizowany będzie projekt „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach projektu na
wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat
będzie czekać wyjątkowy prezent
– wyprawka czytelnicza na dobry,
czytelniczy start. Wystarczy zostać
czytelnikiem GBP w Czerwonem.
W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w
bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany
gazeta gminna

imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dodatkowo w wyprawce znajdą
coś dla siebie także rodzice. Przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej
roli czytania w rozwoju ich dziecka
oraz o wielu korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Chcemy pokazać, jak istotną
rolę w kształtowaniu czytelnika od
najmłodszych lat odgrywa biblioteka. Biblioteka to miejsce, gdzie
rodzic wspólnie z dzieckiem może
spędzić czas w sposób twórczy oraz
przeżyć nową, fantastyczną przygodę z wypożyczoną książką. Udział
w projekcie jest bezpłatny. Zapraszamy!
GBP Czerwone
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cyfrowy senior w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dzięki współpracy Gminy Kolno
ze Stowarzyszeniem Europartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej oraz Łomżyńską Rada
FSNT NOT w Łomży seniorzy z
naszej gminy mogli uczestniczyć
w realizowanym przez te podmioty
projekcie pt. „Cyfrowy Senior”.
W ramach tego projektu seniorzy z
Borkowa i Zaskrodzia uczestniczyli
w bezpłatnych zajęciach z obsługi
komputera, ale nie tylko. Seniorzy
uczyli się korzystania z poczty elektronicznej, serfowania po Internecie,
korzystania z Facebooka czy z e-usług np. w bankowości. Realizatorem szkoleń była Łomżyńska Rada
FSNT NOT - partner projektu.
Dodatkowo seniorzy mieli też zajęcia animacyjne, których efektem
są m.in. prezentacje przygotowane
przez uczestników, a dotyczące ich
miejscowości. Materiały potrzebne
do stworzenia prezentacji seniorzy
sami opracowywali merytorycznie
i graficznie. Prezentacja dotycząca
Borkowa zawiera m.in. archiwalne
zdjęcia, ale też przepis na sibrzaki.
Prezentacja dotycząca Zaskrodzia
opowiada historię tej miejscowości,
szkoły, OSP oraz Klubu Seniora i
Koła Gospodyń.

realizacja projektu w borkowie

uczestnicy projektu w zaskrodziu

kadra ckgk na szkoleniu

szkolenie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji kultury w Białymstoku

Dyrekcja i pracownicy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle uczestniczyli w warsztatach pt.
„Nowe technologie w tworzeniu
oferty edukacyjnej instytucji kultury”.
Szkolenie prowadzone przez panią Sylwię Żółkiewską odbyło się
w ramach progamu „Bardzo Młoda
Kultura 2019 - 2021”.
Warsztaty odbyły się w siedzibie
organizatora czyli Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.
gazeta gminna
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bitwa w relacjach świadków
urszula banach

Bitwa w miejscowości Piasutno
Żelazne z 29 czerwca 1944 r. Relacje Jadwigi Filipkowskiej z domu
Piaścik przeczytane przez Urszulę Banach podczas obchodów 75
rocznicy bitwy:
Gospodarstwo i posesja moich rodziców Stanisława Piaścik i Bronisławy Piaścik z domu Lewkowskiej
położone było bardzo blisko lasu,
stanowiło to dobre schronienie w
czasie wojny między innymi dla grup
partyzanckich. Stodoła służyła zatem często jako miejsce noclegowe,
a wiele razy i inne pomieszczenia
gospodarcze do odpoczynku.
O partyzantach, o których w dzisiejszym dniu jest mowa, był to
ostatni spoczynek przed bitwą w
tym miejscu. Potem – po bitwie wszystkie budynki należące do rodziców, w odwecie zostały spalone
przez Niemców, woda w studni została zatruta.
Dnia 29 czerwca 1944 roku wczesnym rankiem mój ojciec Stanisław
zorientował się, że w stodole przebywa duża grupa ludzi, poszedł do
nich, i według zachowanych relacji
część z nich znał osobiście, o czym
świadczy fakt, że zwracał się do
nich po imieniu.

Ojciec mówił o grupie około 70
osób, przeważali jednak młodzi, a
nawet bardzo młodzi kilkunastoletni chłopcy, wśród nich byli również harcerze z Łomży i okolic. Było
powszechnie znanym, że przede
wszystkim, ci młodzi harcerze wywodzili się z rodzin o wychowaniu
patriotycznym.
Byli bardzo zmęczeni. Jedni odpoczywali w pozycji leżącej, inni
posilali się. Ojciec nawiązał z nimi
kontakt i dowiedział się od nich, że
w Korzenistem udało im się z punktu niemieckiego zdobyć materiały
operacyjne, gdyż w zniszczonym już
wówczas dworze nadal mieli swój
punkt informacyjny.
Według relacji ojca partyzanci
zostawili również pismo Niemcom
następującej treści: „Przyjdźcie do
Żelaznowskiego lasu, tam się spotkamy…”
Ojciec na podstawie tych relacji przeczuwał, co może nastąpić,
a mianowicie starcie z Niemcami.
Partyzanci byli przekonani, że dojdzie do niego dopiero pod wieczór.
Dziadek przeczuwał niebezpieczeństwo oraz zagrożenie dla całej
rodziny, obserwował okolicę i las.
W pewnym momencie zauważył postaci z hełmami w lesie. Wysokość
zbóż zapewniała z kolei niewidoczność dla znajdujących się tam.

wyróżnienie
Za zorganizowanie 74
rocznicy obchodów bitwy
pod Piasutnem Żelaznym
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w
Kolnie otrzymało wyróżnienie w konkursie Inicjatywa Społeczna Roku
2019 w kategorii Kultura
i dziedzictwo narodowe.
Na zdjęciu Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski oraz prezes Andrzej
Szymański i wiceprezes Tadeusz Jabłoński.
Gratulujemy!

gazeta gminna

Poszedł do stodoły i poinformował grupę tam przebywających, o
tym co widział. Ci bardzo szybko
się zorientowali i przygotowali do
boju. Pierwszy bój pomimo dość dużej grupy Niemców został odparty ,
część partyzantów była ranna.
W czasie pierwszego ataku Niemców dziadek wyprowadził całą rodzinę do piwnicy, która mieściła się
pod domem.
Po pierwszym ataku wszystko
ucichło, gdy ojciec wyszedł z piwnicy, żeby sprawdzić co się dzieje
na posesji, widział rannych, najciężej ranni bardzo cierpieli i prosili o
dobicie, i skrócenie ich cierpienia,
nikt jednak tego nie zrobił. Był to
straszny widok.
Mając przeczucie, że Niemcy nie
pogodzą się z porażką i z pewnością
wyślą po dodatkowe siły, dziadek
wyprowadził całą rodzinę do lasu,
w kierunku na Gietki, gdzie rodzice
ze starszym rodzeństwem wykopali
prowizoryczną ziemiankę, wyłożoną
liśćmi.
Nie wiedząc jak to wszystko się
potoczy, dziadek z dala obserwował
posesję, po pewnym okresie czasu
przychodzi pomoc dla Niemców i
rozpoczyna się drugi , bardziej dramatyczny bój. Widział i powtarzał
to później wielokrotnie, że jeden z
Niemców wspiął się na drzewo, i z
tego miejsca oddawał strzały.
Po dłuższej obserwacji zobaczył
jak płoną wszystkie budynki gospodarstwa i dom. Konie biegały jak
oszalałe, zostały one również zabite przez oddział Wehrmachtu - był
przerażony, w kilka chwil dorobek
kilku pokoleń zamienił się w zgliszcza. Po tym drugim boju były już
ofiary śmiertelne.
Ojciec mówił jak trudno było egzystować na tych terenach. O każdym ruchu, przebywaniu grup partyzanckich należało niezwłocznie
informować odpowiednie władze, ze
strony partyzantów takie meldunki mogły skończyć się tragicznie
dla rodziny, panował powszechny
strach, doszło do tego, że sąsiad
bał się sąsiada.
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jubileusz kapłaństwa
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

25 lecie kapłaństwa obchodzi w
tym roku ks. Gabriel Jastrzębski,
proboszcz parafii pw. NSJ w Łosewie, podobnie jak inni kapłani z
tego samego rocznika z Wyższego
Seminarium Duchownego w Łomży. W tym gronie jest również poprzedni proboszcz parafii w Łosewie ks. Dariusz Wizner.
- W 1994 roku 28 maja wraz z 24
innymi kolegami przyjęliśmy święcenia kapłańskie i pełni ideałów
ruszyliśmy w świat – wspomina ks.
Gabriel Jastrzębski. – Do tej pory
byłem już w sześciu parafiach, Łosewo jest moją siódmą.
Pierwsza parafia ks. Jastrzębskiego była w Nurze, kolejne w Łapach,
Krasnosielsku, Zambrowie, w Broku, a pierwsza „proboszczowska”
w Osowcu. Pierwszą nominację na
proboszcza ks. Jastrzębski otrzymał
w 2012 roku. W Osowcu spędził
sześć lat. Po obchodach stulecia
parafii stworzonej z trzech innych,
z trzema kościołami i trzema cmentarzami, ksiądz Jastrzębski został
proboszczem w Łosewie.
- Będę starał się kontynuować
dzieło ks. Dariusza, ale nie jestem
ks. Dariuszem i niektóre sprawy
które on robił, ja będę kontynuować, tylko wolniej – żartuje ks.

proboszcz, a na poważnie dodaje,
że ks. Dariusz zostawił parafię w
bardzo dobrym stanie.
Pierwszym wyzwaniem była realizacja projektu z unijnym dofinansowaniem, który polegał na
modernizacji mogiły żołnierzy AK
i budowie alejki do niej doprowadzającej. Nowy pomnik już został
poświęcony przy okazji obchodów
75 rocznicy bitwy pod Piasutnem
Żelaznym.
- Skoro jest już pomnik i chodnik mamy do połowy cmentarza, to
planujemy go ułożyć dalej - mówi o
zamierzeniach ks. Gabriel Jastrzębski. - Parkan przy cmentarzu jest
już zużyty to musimy podyskutować
z radą parafialną co z nim zrobić.
W dalszej perspektywie są też
plany związane z kościołem i jego
otoczeniem.
- Chcę ten czas, który Pan Bóg mi
daje wypełnić jak najlepiej - przyznaje proboszcz. - Z Bożą pomocą
i z wolą ludzi uda się zrealizować
przynajmniej część tych planów.
Kwestie związane ze stanem
cmentarza, budynku czy otoczenia
kościoła są bardzo ważne, ale zdaniem proboszcza nie najważniejsze.
- Naszej „profesji” nie da się porównać z inną, ciągle jesteśmy na
świeczniku, poddawani różnym opiniom. Ludzie często oceniają pro-

boszcza przez pryzmat tego, co robi
np. remonty, a tak naprawdę żeby
być dobrym menadżerem, to nie
trzeba święceń przyjmować - mówi
ks. Gabriel Jastrzębski. - To duchowość jest czymś najważniejszym w
kapłaństwie. Ksiądz to musi być
człowiek modlitwy, świadek wiary,
gotów zawsze pomagać, być dla
ludzi i w konfesjonale, i wszystkie
sakramenty sprawować musi jak
najlepiej. Szukając własnej chwały
człowiek zawsze pobłądzi.
Rok jubileuszu 25 lecia kapłaństwa to również rok 50 urodzin proboszcza z Łosewa. Zapytany o to,
czy ponownie wybrałby drogę kapłaństwa i o marzenia odpowiada:
- Nie żałuję, że zostałem klerykiem. Kapłaństwo to moje życiowe
powołanie i gdybym dziś raz jeszcze miał wybierać, to poszedłbym
do seminarium - przyznaje ks. Gabriel Jastrzębski. - Marzę o tym by
nasz kraj był krajem ludzi uczciwych, pomocnych, byśmy przestali ze sobą rywalizować, zazdrościć
jedni drugim i chciałbym, żeby parafianie ocenili mnie dopiero wtedy,
gdy będę odchodził z parafii, a nie
teraz.
Proboszczowi ks. Gabrielowi Jastrzębskiemu gratulejmy jubileuszu
i życzymy wszelkich łask na dalsze
lata posługi.

w skrócie

jednym z uczestników konkursu był ks. proboszcz gabriel jastrzębski, a jednym
z jurorów ks. proboszcz Krzysztof Wróblewski. I msc. zdobyłY PANIE Hanna MALINOWSKA I mAŁGORZATA pRZYTUŁA, ii MSC. - PANIE BARBARA JACKIEWICZ I MAGDALENA
PODSIAD, A iii MSC. - PANIE AGNIESZKA KOŁDYS I AGNIESZKA NIEDZIOŁKA. gRATULUJEMY!

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie dorośli z terenu
gminy Kolno recytowali wiersze o
tematyce jesiennej. Na konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem zgłosiło
się 14 recytatorów. 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 organizatorzy serdecznie dziękują.
Pełna relacja z konkursu na www.
gminakolno.pl
gazeta gminna
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Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w
życie 6 września b.r., zadaniem gminy jest między innymi to,
że udostępnia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w
sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: adresach punktów
zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w
gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich
odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa
rolne. Informacja o ofercie firmy zbierającej odpady z działalności rolniczej została dwukrotnie zamieszczona na stronie internetowej urzędu w dniu 22 marca i 26 września b.r. Oferta ta
została również dwukrotnie przekazana dla naszych sołtysów
gminy. Przypominamy, że:
Firma Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara
Skrodzka z siedzibą 18-420 Jedwabne ul. 250 – lecia 11 oferuje odbiór: folii porolniczej pryzmowej czarnej i biało – czarnej,,
folii budowlanej, big – bagów, folii po belach białej i zielonej,
worków po nawozach,, kanistrów, folii bezbarwnej, twardego
plastiku bez okuć metalowych, rur po folii i rur pcv, od każdego
rolnika i mieszkańca gminy. Folia pryzmowa czarna i czarno
– biała nie może być zanieczyszczona i musi być związana w
paczki do 30 kg. W folii nie mogą się znajdować odpady komunalne, styropian, siatka po belach, sznurek, butelki plastikowe,
paski po bandowaniu, itp. Folia musi być sucha i składowana
pod dachem. Odbiór w/w odpadów jest płatny po 30 groszy
za 1 kg. Wydajemy karty przekazania odpadów w cenie po
30 zł za kartę. W/w folię można dostarczyć własnym sprzętem
na miejsce składowania w miejscowości Kaimy 5, gmina Jedwabne. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr
602556281 lub 602252234.

