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coraz bliżej święta
i nowy rok!
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Gmina Kolno znalazła się w gronie 13 gmin w województwie podlaskim w których wdrażany będzie nowatorski projekt dotyczący rozwoju
e-usług. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie. Dzięki realizacji
tego dużego projektu mieszkańcy będą mogli przez Internet załatwiać niektóre sprawy np. opłaty i deklaracje podatku leśnego.
fot. arch. wrotapodlasia.pl

inwestycje w edukację

wydarzenia

Gmina Kolno inwestuje w edukację przedszkolaków. W tym roku
szkolnym, podobnie jak w poprzednim, realizowany jest edukacyjny projekt skierowany specjalnie do najmłodszych. Przedszkolaki z Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w
Czerwonem, Lachowie i Zabielu w ramach edukacyjnego projektu uczą się
m.in. języka angielskiego i matematyki, mają też zajęcia z przedsiębiorczości.
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świąteczne warsztaty
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Przedświąteczny czas co roku w
Centrum Kultury Gminy Kolno jest
bardzo intensywny. W świetlicach odbywają się warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego, instuktorzy pracują też z zainteresowanymi Klubami
Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich prowadząc warsztaty wyjazdowe
w miejscowościach w których działają. W trakcie warsztatów powstają np.
przepiękne choinki czy aniołki.

GAZETA GMINNA
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY
GMINY KOLNO
Wydawca: Gmina Kolno,
Redaktor naczelny:
Aleksandra Szyc
Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
20, pok. 211 tel. (86) 278-91-27,
e-mail: gazeta@gminakolno.pl,
Opracowanie graficzne i skład:
Aleksandra Szyc,
Druk: Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża,
Nakład: 1500 egz.,
Numer zamknięto: 09.12.2019 r.,
źródło obrazka na okładce: freepik.com
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

Iza murawska dyrektor centrum kultury gminy kolno w koźle czytała przedszkolakom w zabielu w ramach akcji „ Mały miś w świecie wielkiej literatury” a
na koniec spotkania rozdała maluchom balony z bohaterami czytanych bajek
gazeta gminna
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budujemy wspólnotę
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Przedświąteczny czas zwykle jest
bardzo intensywny. Organizowanych jest wiele spotkań, warsztatów, jasełek. Za każde zaproszenie
serdecznie dziękuję i proszę o zrozumienie, jeśli na któreś ze spotkań
nie dotarłem z racji innych służbowych obowiązków.
Cieszą mnie szczególnie oddolne
inicjatywy naszych Kół Gospodyń
skierowane do najmłodszych, ale
też aktywność Seniorów, gminnych
szkół i instytucji kultury. Pielęgnowanie tradycji jest bardzo ważne, a
satysfakcja z własnoręcznie wykonanej kartki świątecznej czy bożonarodzeniowej ozdoby bezcenna.
W trakcie tych świątecznych spo-

tkań, kiedy widzę Wasz zapał, aktywność i radość z faktu, że macie
do dyspozycji infrastrukturę niezbędną do rozwijania działalności
utwierdzam się w przekonaniu, że
decyzje podejmowane z Radą Gminy Kolno o kierunku rozwoju naszej
gminy są słuszne. Celem pozyskiwania funduszy na remont dawnych
budynków, na wyposażenie świetlic
i zespołów czy na projekty kulturalne i edukacyjne jest właśnie wspieranie różnych grup społecznych w
rozwoju, dawanie szans na edukację, realizację pasji, aktywizację, na
budowanie wspólnoty
Sztandarowym przykładem może
być tu modernizacja świetlicy w
Wincencie - budynku skazanego
przez poprzednie władze na zamknięcie. Dziś dzięki dotacji po-

zyskanej przez nas z Regionalnego Programu Operacyjnego WP
to piękny dobrze wyposażony budynek, ale co najważniejsze tętniący życiem. Świetlica służy i
KGW Malinki, młodszym i starszym
mieszkańcom. Już jest przykładem
dobrych praktyk dla innych, a przecież mamy jeszcze plan na ciekawe
wykorzystanie tego miejsca. ( więcej na str. 7 i 11 Gazety Gminnej).
Drugą bardzo ważną inwestycją zrealizowaną w mijającym roku
jest budowa nowego przedszkola
w Lachowie. Trochę trwało zanim
pojawiła się możliwość pozyskania pieniędzy na ten cel, ale nasza
cierpliwość i determinacja przyniosły efekt. W nowym roku oddamy
do użytku piękny i funkcjonalny
obiekt.

życzenia
„Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc
Bożego Narodzenia, rozjaśniona światłem wewnętrznym…”
brat Roger

Szanowni Państwo,
Z okazji świąt oraz zbliżającego się Nowego Roku
przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia
oby święta Bożego Narodzenia napełniły Was
radością, wewnętrznym światłem oraz siłą
która towarzyszyć wam będzie
każdego dnia 2020 roku
Józef Bogdan Wiśniewski
wójt
gminy kolno

gazeta gminna

Anastazy jan kalinowski
przewodniczący
rady gminy kolno
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nagroda i wyróżnienie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

V Finał Olimpiady Aktywności
Wiejskiej z sukcesami dla wydarzeń organizowanych w gminie
Kolno i zgłoszonych do konkursu
z inicjatywy Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno.
Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 28 listopada w Białymstoku
II miejsce w tegorocznej edycji
Olimpiady Aktywności Wiejskiej w
kategorii działania wojewódzkie i
ponadregionalne zdobyło Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie,
a w kategorii działania skierowane
do 1,2 miejscowości wyróżnienie
zdobyła jednostka OSP Borkowo.
Nagrody i wyróżnienia wręczał w
trakcie finału pan Stanisław Derehajło wicemarszałek województwa
podlaskiego. Nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy!

finał olimpiady aktywności wiejskiej w białymstoku
fot. u góry M. góralczyk, fot. u dołu wrotapodlasia.pl

życzenia
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rozwój e-usług w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gmina Kolno znalazła się w gronie 13 gmin w województwie podlaskim w których wdrażany będzie
nowatorski projekt dotyczący rozwoju e-usług. Liderem projektu
jest Województwo Podlaskie.
Dzięki realizacji tego dużego projektu mieszkańcy będą mogli przez
Internet załatwiać niektóre sprawy
w tym m.in. opłaty i deklaracje podatku leśnego, od nieruchomości,
czy rolnego.
– Nie boimy się wyzwań i stawiamy na nowoczesność, która ma
ułatwić życie mieszkańcom naszej
gminy, dlatego cieszę się, że Gmina
Kolno jest w gronie tych kilkunastu
gmin z województwa w których rozwijane będą e-usługi – mówi Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Szczegóły realizacji projektu
omówili na spotkaniu 26 listopada
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego : wicemarszałek Stanisław Derehajło, Wiesława Burnos, Członek Zarządu
Województwa Podlaskiego i dyrektor Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego UMWP Agnieszka
Aleksiejczuk. Gminę Kolno w trakcie spotkania reprezentował pan
Adam Masłowski Sekretarz Gminy
Kolno. Obok naszej gminy projekt
będzie realizowany w gminach:
Drohiczyn, Krasnopol, Łomża, Milejczyce, Nowe Piekuty, Siemiatycze, Sokółka, Suchowola, Suwałki i
miastach: Bielsk Podlaski, Grajewo
i Łomża.

Ponad 6 mln 728 tys. zł. z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przeznaczył zarząd
województwa podlaskiego na
realizację projektu dotyczącego rozwoju e-usług

gazeta gminna

sekretarz adam masłowski podczas spotkania z beneficjentami projektu oraz
członkami zarządu województwa podlaskiego w urzędzie marszałkowskim WP w
białymstoku
fot. i plansze poniżej wrotapodlasia.pl
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z xii sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Podjęcie uchwał w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum
w Lachowie i Gimnazjum w Zabielu, w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok oraz przyjęcie informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kolno za rok szkolny
2018/2019 – to tylko kilka punktów z porządku obrad Rady Gminy
Kolno, które odbyły się 26 listopada w Czerwonem.
Zanim radni przystąpili do głosowania nad poszczególnymi uchwałami informację z prac między sesjami przedstawił Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Uchwały podjęte przez radnych
na sesji 26 listopada, poza wspomnianymi wyżej, to:

sołtysi w trakcie xii sesji rady gminy kolno

- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2019 r.
- uchwała w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Białymstoku
wraz z odpowiedzią na skargę,
- uchwała w sprawie zamiaru
przystąpienia do Związku Gmin

„Pisa - Narew”,
- uchwała zmieniająca uchwałę
nr VIII/45/19 Rady Gminy Kolno z
dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu.
Treść uchwał dostępna jest na
stronie portal.posiedzenia.pl/kolno?

jubileusz zespołu czerwieniacy

zespół ludowy czerwieniacy w trakcie jubileuszowego koncertu w czerwonem

Zespół Ludowy Czerwieniacy
śpiewa już od 10 lat! Jubileuszowy
koncert pt. „Z muzyką przez życie”, który odbył się 23 listopada w
Czerwonem był doskonalą okazją do
gratulacji, życzeń i podziękowań.
Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wręczył członkom zespołu symboliczny czek na kwotę 30 480,00
zł w ramach projektów dofinansowanych z Programu Odnowa Wsi
Województwa Podlaskiego oraz z
Programu EtnoPolska 2019. Dzięki realizacji obu projektów w kolejne dziesięciolecie zespół wkroczy
śpiewająco i w nowych strojach.
Wszystkim Paniom i Panom z
Zespołu Ludowego Czerwieniacy
gratulujemy jubileuszu i już dziś
czekamy na kolejne koncerty i muzyczne spotkania.
gazeta gminna
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inwestycje w edukację
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gmina Kolno inwestuje w edukację przedszkolaków. W tym roku
szkolnym, podobnie jak w poprzednim, realizowany jest edukacyjny
projekt skierowany do najmłodszych.
Przedszkolaki z Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Czerwonem, Lachowie i Zabielu w ramach edukacyjnego projektu uczą
się m.in. języka angielskiego i matematyki, mają też zajęcia z przedsiębiorczości. Gmina Kolno pozyskała na ten cel ponad 75 tys. zł z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 - 2020
- To kolejny już rok szkolny w
trakcie którego realizujemy projekt
z unijnym dofinansowaniem skierowany do naszych przedszkolaków
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. - W poprzednim
roku szkolnym wsparciem objęte
były najmłodsze dzieci ze wszystkich naszych szkół. W tym roku
oferta skierowana jest do trzech
ośrodków.
Projekt pt. „Wsparcie kompetencji

zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne w ośrodku wychowania przedszkolnego w czerwonem

kluczowych w OWP Gminy Kolno”
dotyczy wsparcia na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych
postaw/umiejętności niezbędnych
na rynku pracy. Wsparciem zostanie objętych 48 dzieci.
W ramach działania przedszkolaki będą w bieżącym roku szkolnym
uczestniczyły w następujących zajęciach: zajęcia z zakresu porozumiewania się w języku angielskim,

zajęcia z zakresu kompetencji matematycznych, kształtowanie postaw/
umiejętności: zajęcia z przedsiębiorczości, plastyczne, muzyczne.
Do realizacji zajęć zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne
(materiały papiernicze, kredki, farby, pisaki, modelina, gry planszowe,
puzzle, układanki, klocki itp.).
Wartość projektu to 79 520,40 z
czego dofinansowanie wynosi 75
540,40 zł. Realizacja potrwa do 30
czerwca 2020 roku.

Mikołaj w wincencie

mikołajkowe spotkanie w świetlicy w wincencie
fot. arch. gbp w czerwonem
gazeta gminna

6 grudnia w Wincencie odbyło
się niezwykłe spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich Malinki i Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czewonem. Było m.in.
mikołajkowe czytanie, zabawy literackie, kalambury świąteczne,
quiz na temat św. Mikołaja. Panie
z KGW zadbały o to, by pojawił
się też „prawdziwy” Mikołaj, który
wręczał dzieciom słodkie paczki.
W
mikołajkowym
spotkaniu
uczestniczyli również Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno i ks.
Marek Średnicki, proboszcz parafii
pw. NSJ w Koźle
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bycie sołtysem to zobowiązanie
Rozmowa z panią Beatą Kuliś Nalewajek, sołtys wsi Tyszki Łabno.
Mijający rok był dla Pani wyjątkowy, została Pani sołtysem i zdobyła I miejsce w powiecie kolneńskim w plebiscycie Sołtys Roku.
Jak przyjęła Pani to wyróżnienie?
To było dla mnie zaskoczenie, bo
przecież sołtysem jestem dopiero od
marca 2019 roku i to zupełnie totalny przypadek sprawił, że to właśnie ja zostałam sołtysem. Wcześniej miały miejsce luźne rozmowy z
sąsiadami, że to może ja obejmę tą
funkcję, ale traktowałam to jako żart
i stanowczo przeczyłam, mówiąc, że
nie mam na to czasu bo mam małe
dzieci do odchowania, chciałabym
wspólnie z mężem Bartkiem rozwinąć gospodarstwo i pójść jeszcze na
studia podyplomowe. W dniu wyborów wzięliśmy z mężem dzieci i poszliśmy zagłosować. Tam po chwili
zamieszania, niespodziewanie jedna
z sąsiadek, pani Jolanta - wstała i
zaproponowała moją kandydaturę,
a ja zaczęłam się śmiać i to w głos,
nie traktując tego poważnie. Później okazało się, że to nie są żarty i stało się. Przyszłam do domu
z pieczątkami. To się tak szybko
działo, że tak naprawdę nie miałam
nawet chwili, żeby się nad tym zastanowić, ale od samego początku
traktuję to przede wszystkim jako
zobowiązanie - żeby działać, żeby
coś zmienić. Jest to też dla mnie
ogromne wyróżnienie i gest zaufania mieszkańców wsi. Do plebiscytu
Gazety Współczesnej zgłosiła mnie
koleżanka Emilka, za co bardzo jej
dziękuję, i dziękuję wszystkim innym osobom za oddane głosy. Ten
tytuł dodał mi jeszcze więcej sił i
chęci do sołtysowania.
Patrząc na Tyszki Łabno sporo
już udało się zrobić.
Wracając z wyborów na sołtysa
myślami od razu byłam na naszym
placu, gdzie zadbany był tylko kawałek przestrzeni z nowymi elementami placu zabaw, reszta jego części
pozostawiała wiele do życzenia -

pani
sołtys
wsi
tyszki
Łabno
beata
kuliś
- nalewajek

nie dość, że plac był nieestetyczny
to i niebezpieczny. Na początku poprosiłam gminę o zasypanie starej
studni i usunięcie elementów starego placu zabaw. Pierwsze działanie
z naszej strony było takie, że mąż
posprężynował plac, a ja rozesłałam wiadomość do mieszkańców, że
będziemy zbierać kamienie i zapraszam wszystkich chętnych do pomocy. Nie wiedziałam jak zareagują,
mówiłam wtedy do Bartka, że najwyżej sami z dziećmi będziemy zbierać te kamienie, ale ludzie przyszli i
zbieraliśmy je razem. Nawet Karol,
sąsiad z kolonii przyjechał. A ja z
radości miałam łzy w oczach, że się
udało, że jest współpraca. Pan Tadeusz Sikorski, który kiedyś też był
sołtysem (a teraz gdy tylko widział,
że robimy coś na placu, to mimo
swojego wieku od razu spieszył z
pomocą), powiedział, że takiej mobilizacji w Tyszkach jeszcze nie
widział. Później było jeszcze kilka
„akcji mobilizacyjnych”- tj. zbieranie kęp starej trawy, tradycyjne ręczne sianie trawy, sadzenie tuj,
czy opróżnianie chlewków ze sterty śmieci, które ledwo upchnęliśmy
do wielkiego kontenera razem z
Adamem Niebrzydowskim i Rafałem, walcząc przy tym z mrówkami
i szczurami. Chlewki też przeszły
metamorfozę, bo nie pasowały do
odnowionego placu, a teraz - po
lekkim odświeżeniu prezentują się
należycie. Ostatnio wyremontowany i pomalowany został parkan oddzielający plac od drogi powiatowej.
Gmina zaś, w zamian za nasze zaangażowanie, ofiarowała nam m.in.
bramki do gry w piłkę i przepiękną

altanę. Plac to teraz nasza wizytówka. Jak ktoś nie był dawno w
Tyszkach, to widzi różnicę i myślę,
że się cieszy. Wszystko dokumentuję za pomocą zdjęć, z których będzie
album, a może i wystawa.
Jak się osiąga takie efekty?
Staram się ludzi zintegrować, zebrać, by wspólnie działać. Założyłam w telefonie grupę Tyszki Łabno, mam numer do każdego domu,
co naprawdę ułatwia komunikację, przekaz informacji jest szybki
i niezawodny. Na razie moje smsy
głównie dotyczyły tego, że będziemy wspólnie pracować, ale teraz
będą też takie, że będziemy wspólnie świętować przy ognisku, grillu
czy meczu. Niestety nie wszyscy
są chętni do pomocy, bo to byłoby za fajnie. Oczywiście zawsze
mogę liczyć na męża który, obiecał
mi już na początku, że będzie mnie
wspierał i dotrzymuje słowa - wkłada dużo swojej pracy i naprawdę
się spisuje, chociaż czasami bywa
nam ciężko, bo mamy trójkę małych
dzieci, zwierzęta i ziemię, to mimo
wszystko dajemy radę i uzupełniamy się. Dziękuję wszystkim sąsiadom, którzy są pomocni, także tym
którzy użyli swojego sprzętu czyli
Rafałowi i Dawidowi. Szczególne
podziękowania kieruję do Kazimierza Konopki, na którego zawsze
mogę liczyć. Ważna jest też współpraca z władzami gminy, która póki
co układa się pomyślnie. Trzeba też
coś dać od siebie a nie tylko żądać.
Gmina Kolno jest bardzo rozległa,
ma pod sobą 45 sołectw, a każde z
nich ma swoje potrzeby, a co za tym
idzie - jest dużo pracy i każdemu
wolno o czymś zapomnieć. Ja jestem
od tego by przypominać, że wśród
tych wszystkich sołectw są Tyszki
Łabno i co rusz dzwonię do kierownika Andrzeja Kleczyńskiego, czy do
pana Wójta mówiąc, że nie chcę być
natrętna, ale się przypominam, bo
mi zależy. Czasem się zastanawiam
czy nie za dużo się w to angażuję,
ale tak trzeba i widzę, że na razie to
przynosi efekty. Wiadomo, początki
są łatwiejsze, później może być gogazeta gminna

wydarzenia
rzej, ale póki co cieszę się chwilą,
a w przyszłość patrzę z nadzieją.
My naprawdę potrafimy się zorganizować i o to chodzi, żebyśmy sami
dla siebie byli pomocni. Miło usłyszeć od pana Wójta na sesji rady
gminy, że Tyszki Łabno są wzorem
do naśladowania, miło gdy ksiądz
Dziekan pochwalił Tyszki Łabno
za piękne przygotowanie Dożynek
Parafialnych w kościele. Warto się
wspólnie starać. Jestem w Tyszkach
dopiero 5 lat, ale znam tu wszystkich i w zamian za to zaufanie jakim mnie obdarzyli, zadbam o wieś
jak tylko będę umiała najlepiej. Nie
wyobrażam sobie siebie w mieście,
tu jest moje miejsce.
Plac już gotowy, czekacie na
świetlicę?
Tak, zdecydowaliśmy, że chcemy
świetlicę modułową. Podczas spotkania w sprawie funduszu sołeckiego na 2020 rok, ustaliliśmy, że
przeznaczamy go na dalsze poszerzenie poboczy, wówczas przy okazji
pokazałam wszystkim obecnym na
zebraniu zdjęcia takich modułowych
świetlic. Poszperałam w Internecie,
zadzwoniłam do sołtysa z województwa
kujawsko-pomorskiego,
gdzie mają taki obiekt z zapytaniem
czy poleca. Mówił, że są bardzo zadowoleni, że poleca z całego serca,
przysłał mi zdjęcia. Na zebraniu
wszyscy zgodziliśmy się na taką
modułową świetlicę. To nowoczesne
rozwiązanie, czegoś takiego nie ma
w okolicy, bylibyśmy pierwsi. Po
wyburzeniu budynku starej szkoły
były plany na nowy, ale ciągnie się
to latami i nie widać końca. Nowy
budynek, stawiany tradycyjną technologią to ogromny koszt, nasze
dzieci by tego nie doczekały. Mamy
wkład własny ze sprzedaży działek,
ale to wciąż za mało. I wtedy zrodziła się myśl świetlicy modułowej.
Taka świetlica jest wyposażona w
aneks kuchenny, wc, pomieszczenie socjalne i dużą salę - dla nas
wystarczy - we wsi jest 18 domów,
gdzie mieszka około 60 osób. Teraz
czekamy na dalsze kroki gminy w
tej sprawie, pan Wójt będzie starał
się o dofinansowanie na ten cel. Na
tym, żeby powstał tu nowy obiekt
na miejscu po starej szkole zależało
mojej poprzedniczce, pani Alicji - ja
gazeta gminna

tuje które sołectwo otrzymało od
gminy mieszkańcy posadzili sami

wspólne zbieranie kamieni z placu
w tyszkach Łabno

budynki chlewków przed i po metamorfozie

obecny stan placu gminnego w tyszkach Łabno

kontynuuję ten temat. Myślę, że jak
wszystko się ułoży po naszej myśli
to obie, wspólnie przetniemy białoczerwoną wstęgę, otwierając świetlicę modułową w Tyszkach Łabno.
Od niedawna macie też Koło
Gospodyń Wiejskich i mnóstwo
planów na przyszłość.
Inni mogą to dlaczego nie my tak pojawił się pomysł z Kołem
więc rozesłałam smsy. Za pierwszym razem było 8 osób chętnych,
po drugim dobiło do 13 i mamy
Koło Gospodyń Wiejskich w Tyszkach Łabno wpisane do rejestru z
dniem 11 października br. Mając
taki ładny plac pomyślałam, że i u
nas może odbyć się kino plenerowe

i już rozmawiałam z Izą Murawską
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno, i takie kino będzie u nas
w tym lecie. Jako Koło dostaliśmy
pieniądze z ARiMR i chcemy przeznaczyć je na zakup stołów i ławek
do altany oraz na koszulki z naszym
logo, zwierającym piękny herb rodu
założyciela naszych Tyszk. Planujemy zorganizowanie pikniku, który
byłby okazją do pierwszego publicznego zaprezentowania Koła.
Mój mąż odnalazł w historii naszej wsi, że w 2021 roku przypadną nam obchody 600-lecia Tyszk
Łabno, więc już po woli planujemy
obchody, ale nad tym mamy jeszcze
czas pomyśleć.
Dziękuję za rozmowę
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innowacyjny projekt w gminie
informacja
Partnerskiego Zespołu Kooperacji

Gmina Kolno w maju 2019 r. została zakwalifikowana do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym tj.
testowaniu Modelu Kooperacji w
Gminach Wiejskich w projekcie pt.
Liderzy Kooperacji realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014
- 2020.
Projekt ten jest realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej
pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami
Polityki Społecznej w Rzeszowie,
Białymstoku, Lublinie, Kielcach
oraz Mazowieckiem Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Do
udziału w projekcie z województwa podlaskiego zakwalifikowano 4
powiaty, a z powiatu kolneńskiego
jedną gminę - naszą gminę!
Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu
Kooperacji (modelowego schematu
współpracy) pomiędzy instytucjami.
Projekt realizowany jest w czterech
etapach (kamieniach milowych) I
etap opracowanie modelu II etap
w którym aktualnie się znajdujemy
zakłada testowanie opracowanego
wcześniej modelu.
Realizacja projektu przyczyni się
do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej która umożliwi
efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających
w trudnej sytuacji życiowej na terenie naszej gminy i powiatu.
Po podpisaniu przez Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego porozumienia z ROPS w
Białymstoku wyznaczono animatora
gminnego projektu - Ewelinę Przytuła.
Animator gminny we współpracy
z animatorem powiatowym zawiązał
Gminno - Powiatowy Zespół Kooperacji, w którego skład wchodzą:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, Grzegorz Okurowski
radny Gminy Kolno, PCPR w Kol-

trzydniowe Partnerskie Spotkanie Wymiany Doświadczeń w ramach Szkoły Kooperacji w lublinie w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele gminy kolno
fot. arch. rops w białymstoku

nie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Zespół Interdyscyplinarny Gminy
Kolno, Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Szkoła
Podstawowa w Zaskrodziu, Szpital
Ogólny w Kolnie, Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna
w Kolnie, Hubert Charubin radny
Powiatu Kolneńskiego. Członkowie
Partnerskiego Zespołu Kooperacji
spotykają się raz w miesiącu.
Do testowania modelu wybrano aktualnie dwie rodziny z gminy
Kolno, do końca projektu PZK musi
wytypować jeszcze co najmniej trzy
rodziny. Wytypowane rodziny to rodziny wieloproblemowe z problemami: opiekuńczo - wychowawczymi,
psychologicznymi, uzależnione od
alkoholu. Rodziny wyraziły zgodę na udział w projekcie. Przeszły
diagnozę wielowymiarową. Członkowie PZK na warsztatach diagnostycznych wyłonili potrzeby rodziny, marzenia, mocne strony poprzez
stosowanie różnorodnych metod
diagnostycznych m.in. genogram,
rysunek rodzinny, TSR, skalowanie.
Po podsumowaniu wniosków z
warsztatów członkowie PZK utworzyli indywidualny plan pomocy
dla rodziny w którym uwzględniono
usługi dostępne w gminie i powiecie oraz usługi z projektu socjalnego które będą zakupione w ramach

projektu przez ROPS w Białymstoku.
Na usługi zawarte w projekcie
dla rodzin z naszej gminy oraz na
szkolenia członków PZK przeznaczone jest 60 tysięcy złotych. Jedyny wkład w realizację projektu
który musi ponieść nasza gmina to
zaangażowanie członków PZK oraz
udostępnienie świetlic wiejskich
na przeprowadzenie warsztatów i
animacji dla dzieci oraz sali konferencyjnej na spotkania i szkolenia
PZK.
Sporządzony projekt socjalny
obejmuje usługi: konsultacje psychologiczne i terapia w miejscu
zamieszkania, warsztaty rozwijania umiejętności wychowawczych
w świetlicy wiejskiej w Zaskrodziu,
konsultacje psychiatryczne (diagnoza i ewentualne leczenie) lub psychoterapia w miejscu zamieszkania
rodziny, 2 dniowy rodzinny wyjazd
terapeutyczno - integracyjny, praca
animatora w 2 świetlicach wiejskich
(Zaskrodzie i Górskie), szkolenie z
mediacji rodzinnych dla członków
PZK, szkolenie: współpraca z rodziną z trudnościami w obszarze
zdrowia psychicznego dla członków
PZK. Aktualnie ROPS jest na etapie zakupu tych usług. II etap projektu potrwa do września 2020 r.
Informacja przedstawiona na posiedzeniu Komisji Stałych Rady
Gminy Kolno przez członka PZK
pana Grzegorza Okurowskiego
radnego Gminy Kolno
gazeta gminna

wydarzenia

warsztaty i reporterzy
w świetlicy w wincencie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Świetlica w Wincencie otwarta
zaledwie kilka tygodni temu po
generalnym remoncie przeprowadzonym dzięki unijnym środkom
tętni życiem.
To w Wincencie odbyły się m.in.
pierwsze wyjazdowe warsztaty rękodzieła świątecznego organizowane przez Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle, a 28 listopada Koło
Gospodyń Wiejskich „Malinki” odwiedzili reporterzy z TVP Białystok.
– Właśnie po to szukamy dotacji, by stwarzać mieszkańcom warunki do rozwoju i integracji, a przy
okazji ratować budynki ważne dla
lokalnych społeczności – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – W planach mamy stworzenie tu miejsca pamięci, które opowiadać będzie o bogatej historii
pogranicza.
Dawny budynek remizy OSP w
Wincencie to dziś świetlica z aneksem kuchennym, łazienkami i salami – miejsce idealne do spotkań i
warsztatów. To właśnie tu co najmniej dwa razy w tygodniu spoty-

warsztaty rękodzieła świątecznego w świetlicy w wincencie

kają się członkinie KGW Malinki i
one nadają rytm wydarzeniom, które się tu odbywają.
W ostatnim tygodniu listopada
dzieci i panie z KGW uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez
instruktora z CKGK. Powstały
piękne choinki i kartki świąteczne
na charytatywną akcje „Kartki z
Misją II”. 28 listopada we czwartek w świetlicy były warsztaty dla
dzieci z pieczenia ciasteczek. Tego
dnia pojawiła się też w Wincencie
ekipa reporterów z TVP Białystok.

warsztaty kulinarne w świetlicy w wincencie

gazeta gminna

- W ramach akcji informacyjno promocyjnej Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa chce pokazać m.in. kilka najbardziej aktywnych kół gospodyń w regionie – wyjaśnia Marcin Sekściński, zastępca
dyrektora Podlaskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR w Łomży. – W
Wincencie mamy nie tylko przykład
świetnie działającego koła gospodyń, ale też inwestycji zrealizowanej dzięki unijnym środkom.

spotkanie w wincencie w dniu nagrywania reportażu
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równamy szanse w borkowie
barbara sielawa
gbp w czerwonem

Już po raz szósty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu „Równać
Szanse 2019” Regionalny Konkurs Grantowy. Dofinansowanie w
kwocie 8 500 zł przeznaczymy na
realizację projektu pn. „Śladami
przeszłości i teraźniejszości”.
Celem projektu jest stworzenie
młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej
miejscowości. Działania projektowe
przyczynią się do rozbudzenia poczucia tożsamości regionalnej wśród
młodych ludzi w wieku od 13 do 19
lat z Borkowa i okolic.
Młody człowiek w projekcie będzie miał szansę sprawdzenia się w
nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, nauczy się samodzielnie i
świadomie osiągać wytyczane przez
siebie cele, co przyda mu się na dobry start w dorosłe życie.
W ramach projektu zorganizu-

jemy spotkania dla młodzieży, na
które będą oni przynosić z domów
stare fotografie związane z historią, tradycją i kulturą miejscowości. Uczestnicy projektu podzieleni
na grupy przeprowadzą rozmowy
z osobami starszymi, dowiedzą się
czego dotyczą zebrane materiały i
zdjęcia. Młodzi ludzie zeskanują,
ułożą chronologicznie oraz opiszą
stare fotografie i wydarzenia z nimi
związane. Grupa wyruszy również
w plener, by sfotografować miejsca
ważne dla swojej miejscowości. Na
warsztatach kulinarnych młodzież
pozna historię powstania i nauczy
się sporządzania typowo borkowskiej potrawy - sibrzaków. Podczas
wyjazdowych warsztatów dziennikarskich do radia, prasy i telewizji
młodzi ludzie nabędą umiejętności:
przeprowadzania wywiadu, redagowania tekstu, operowania głosem,
występowania przed kamerą.
Efektem pracy uczestników projektu będzie wykonanie 3 tablic,
na których zostaną zamieszczone
zeskanowane stare zdjęcia oraz

te, wykonane obecnie wraz z dokładnym opisem. Tablice zostaną
ustawione na skwerku przy remizie
OSP w Borkowie, obok św. Floriana i kamienia upamiętniającego
obchody 600-lecia powstania wsi
Borkowo.
Jeżeli jesteś w wieku od 13 do
19 lat, lubisz pracować w grupie,
rozmawiać z ludźmi, fotografować,
redagować teksty, chcesz ciekawie
i aktywnie spędzić wolny czas przyjdź do biblioteki w Borkowie.
Ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie! Zapraszamy!

z myślą o potrzebujących

ucznowie z wykowa z zebranymi
nakrętkami

w szkole w wykowie trwa zbiórka
pluszaków

Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wykowie, podobnie jak
pozostałe gminne szkoły, uczestniczy w akcji „Góra Grosza”, ale nie
tylko.
W szkole prowadzona jest zbiórka
pluszaków we współpracy ze Stowarzyszeniem BMW REBEL Society. Zabawki są zbierane w związku
z akcjami charytatywnymi. Koordynatorką akcji w szkole w Wykowie
jest pani Monika Borzymowska.
Kolejna akcja to „Wkręć się w pomaganie” podczas której w szkole
zbierane są nakrętki. Dochód z ich
sprzedaży przeznaczony zostanie
na leki, opatrunki oraz potrzebny
sprzęt rehabilitacyjny dla chorego
dziecka z Kolna.
Grosze na „Górę Grosza” przynosić można do 2 stycznia 2020 r.
gazeta gminna

kultura

świąteczne warsztaty
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przedświąteczny czas co roku w
Centrum Kultury Gminy Kolno jest
bardzo intensywny. W świetlicach
odbywają się warsztaty rękodzieła bożonarodzeniowego, instruktorzy pracują też z zainteresowanymi
Klubami Seniora i Kołami Gospodyń Wiejskich prowadząc warsztaty wyjazdowe w miejscowościach w
których działają. W trakcie warsztatów powstają np. przepiękne choinki czy aniołki.
Po raz drugi CKGK przyłączyło
się również do akcji „Kartka z Misją II” prowadząc zajęcia z tworzenia świątecznych kartek z których
dochód przeznaczony zostanie na
charytatywny cel - wsparcie misji
w Kamerunie.
Tradycyjnie już świetlica Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle zamienia się w tym czasie w niezwykłe miejsce z kominkiem, skrzynką
na listy do Mikołaja, choinkami,
paczkami i mnóstwem innych świątecznych motywów. W takiej scenerii dzieci m.in. z gminnych szkół
piszą lub rysują listy do Mikołaja i
robią sobie pamiątkowe zdjęcia.

warsztaty w świelticy ckgk w koźle
fot. arch. ckgk

pamiątkowe zdjęcie dzieci z sp zabiele
fot. arch. ckgk

świąteczna sesja zdjęciowa w świetlicy ckgk w koźle
fot. arch. ckgk
gazeta gminna

pamiątkowe zdjęcie dzieci z sp borkowo
fot. arch. ckgk
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mistrzowie pięknego czytania
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Znamy Mistrzów i Wicemistrzów
Pięknego Czytania z naszej gminy
wyłonionych w Międzyszkolnym
Konkursie „Mistrz Pięknego Czytania”, który odbył się w Szkole
Podstawowej w Zabielu.
W kategorii klas IV-V to Aleksandra Plona - Mistrz i Dominika Matuszczak - Wicemistrz, a w kategorii
klas VI - VIII to Marcin Panasiuk
- Mistrz i Wiktoria Borys - Wicemistrz.
Wyróżnienia w poszczególnych
kategoriach otrzymali:
w klasach IV-V:
Kacper Malinowski
w klasach VI-VIII:
Weronika Kiełczewska, Andżelika
Korwek, Dominik Korzep, Amelia
Malinowska i Julia Wyka.
Uczestników konkursu oceniało
jury w składzie: Teresa Skrodzka
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem, Bożena Ko-

pamiątkowe zdjęcie z konkursu „Mistrz pięknego czytania”
więcej zdjęć na FB gminy kolno

walewska dyrektor Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie i
Aleksandra Szyc z UG Kolno.
Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a pozostali dyplomy za udział. Podziękowania
od organizatorów w formie dyplomów otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów
do konkursu panie: Aneta Roman,
Aneta Tarka, Małgorzata Łosiew-

ska, Iwona Bielamowicz, Monika
Patalan, Jadwiga Wiszowata i Anna
Mieczkowska.
Organizatorzy konkursu dziękują
za wsparcie i możliwość ufundowania nagród ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 r.

lekcja tolerancji
16.11.2019r. obchodzony jest
Światowy Dzień Tolerancji. Z okazji
tego święta uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie uczestniczyli
w lekcjach edukacyjnych o toleran-

cji oraz konkursie plastycznym pt.
„logo tolerancji”, które zostały przeprowadzone przez nauczyciela religii panią Alinę Skrodzką – Zaleśną.
Podsumowaniem tygodnia tolerancji

obchody światowego dnia tolerancji w szkole w lachowie

był montaż słowno – muzyczny zaprezentowany przez uczniów klasy
VI a, który odbył się 19.11.2019 r.
Celem ogólnym było kształtowanie u dzieci postaw akceptacji oraz
poszanowanie drugiego człowieka.
Jak powiedział św. Tomasz z Akwinu
”Musimy kochać zarówno tych, których poglądy podzielamy, jak i tych,
z którymi się nie zgadzamy. I jedni i
drudzy bowiem trudzili się szukając
prawdy, i jedni i drudzy pomagali
nam ją znaleźć.”
Wyniki konkursu plastycznego:
I msc. Gabriela Niebrzydowska
kl. II,
II msc. Patryk NIedzwiecki kl. II,
III msc. Natalia Filipkowska kl. III
Wyróżnienie: Amelia Fiertek kl. I,
Łukasz Stanieszewski II
sp w lachowie
gazeta gminna

szkoły

wycieczka do białegostoku
Beata Szewczyk,
nauczyciel SP Borkowo

W dniu 27 listopada 2019 r. 48
uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie uczestniczyło w wycieczce
do Białegostoku.
Głównym celem wyjazdu było
podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w miejscach publicznych,
umożliwienie kontaktu ze sztuką
poprzez aktywne uczestnictwo oraz
kształtowanie świadomości historycznej. Program wycieczki obejmował spacer po dziedzińcu pałacu
Branickich, obejrzenie spektaklu pt.
„Zemsta” w Teatrze Dramatycznym
im. Aleksandra Węgierki oraz zwiedzanie Muzeum Wojska, połączone
z rysem historycznym dwudziestolecia międzywojennego.
Spektakl wyreżyserowany przez
Henryka Talara od początku trzymał widzów w napięciu, bowiem
inspicjent na samym początku poinformował wszystkich o odwołanym
spektaklu z powodu braku aktorów,
by po chwili oddać role w ręce kobiet. Te odwdzięczyły się wspaniałymi kreacjami, zaskakując widzów:
przykleiły wąsy, włożyły męskie
stroje, zmieniły głos. Uczniowie byli
zachwyceni, zwłaszcza, że niektórzy
mieli szansę pojawić się na scenie

uczniowie z sp borkowo w muzeum wojska w białymstoku

i wspólnie z aktorami, wkładając
sceniczny strój, odegrać niewielkie
role i otrzymać od licznie zgromadzonej publiczności gromkie brawa. Ogromnym zainteresowaniem
uczniów cieszyło się zwiedzanie
Muzeum Wojska wraz z przewodnikami, którzy prezentując historię
żołnierzy wojska polskiego, nakreślili rys historyczny dwudziestolecia wojennego. Szczególną perłą w
zbiorach muzeum jest motocykl Sokół 600 z 1937 roku, odrestaurowany, stanowi unikatowy egzemplarz
polskiej motoryzacji. Uczniowie z
ogromną uwagą przysłuchiwali się
wykładowi przewodników, ogląda-

li wystawy stałe, odpowiadali na
pytania. Szczególnym zainteresowaniem chłopców cieszyły się karabiny z okresu drugiej wojny światowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II Dariusz
Wojciech Przestrzelski wraz z nauczycielami składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Kolno
Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu oraz Panu Krzysztofowi Murawskiemu za dofinansowanie biletów
wstępu na spektakl „Zemsta” z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii.

masz problem? zadźwoń!

infolinia działa od 1 października

gazeta gminna

Od 1 października 2019 r. działa
nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów.
Pod nr tel. 800 080 222 dzieci,
młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i
prawników.
Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
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kultura

warsztaty kulinarne
justyna góralczyk
sp lachowo

Jak wygląda praca w pizzerii? Z
czego zrobić profesjonalną pizzę i
w czym ją upiec? Odpowiedzi na te
pytania uzyskały niedawno przedszkolaki z punktu przedszkolnego
i oddziału sześciolatków w Lachowie. Dodatkowo wzbogaciły się
również o umiejętności praktyczne
w tym zakresie.
Dzięki uprzejmości Państwa Szeflerów – właścicieli „Niebiańskiej
Pizzy” w Kolnie, przedszkolaki z
Lachowa uczestniczyły w listopadzie w niezwykłych warsztatach
kulinarnych.
Dowiedzieliśmy się, na czym polega praca w pizzerii, jak powstaje ciasto do pizzy, jakie składniki
mogą stanowić do niej dodatki,
gdzie i przez jaki czas ją pieczemy.
Sami przygotowaliśmy też autorskie pizze z naszymi ulubionymi
składnikami – pod czujnym okiem
pana Rafała, pana Radka i pani Gosi
zagniataliśmy i formowaliśmy placki oraz komponowaliśmy ostateczny

przedszkolaki po warsztatach kulinarnych w niebiańskiej pizzy w kolnie

wygląd, a tym samy smak naszej
pizzy. Następnie panowie przy pomocy specjalnej łopaty umieszczali
pizze w ogromnym i gorącym piecu.
Pozostało tylko cierpliwie czekać na
efekt finalny – a było warto! Nawet
niejadki pałaszowały ze smakiem!
Pizze były przepyszne!
Jeszcze raz dziękujemy Właścicielom za zaproszenie oraz za

to, że za ich sprawą mogliśmy też
w ramach rewanżu za warsztaty
wspomóc lokalne schronisko dla
zwierząt. Wiemy, że warsztaty z
naszymi przedszkolakami były zajęciami „pilotażowymi” – trzymamy
zatem kciuki za dalsze powodzenie
przedsięwzięcia i ze swojej strony
serdecznie je polecamy! Było fantastycznie!

wycieczka dla seniorów

Seniorzy z gminy kolno zwiedzali treblinkę

Centrum Kultury Gminy Kolno 26
listopada zorganizowało wycieczkę
dla seniorów z naszej gminy.
W programie było zwiedzanie z
przewodnikiem wyjątkowego miejsca - Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz
pracy (1941–1944).
Uczestnicy wycieczki zwiedzili
też Zamek w Liwie gdzie mieści
się Muzeum Zbrojowni na Zamku
w Liwie w którym można zobaczyć
m.in. „militaria z całego świata, od
zabytków z epoki rzymskiej po broń
XX wieku. Kolekcja zawiera broń
palną, białą – w tym duży zbiór bagnetów z 20 krajów – drzewcową,
mundury, zbroje i hełmy”.

gazeta gminna

sport

turnieje siatkówki w zabielu
andrzej ałajko
prezes gz lzs w kolnie

Turnieje siatkówki to ostatnie
zadanie na kalendarzu GZ LZS
w Kolnie. Odbyły się na sali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Zabielu.
Pierwszy z nich to Turniej Siatkówki Pań. Odbył się on 24 listopada br. W zawodach wzięły udział
tylko dwa zespoły - panie z Kolna
i Janowa.
Po bardzo emocjonującym pięciosetowym spotkaniu zwyciężyły Panie z Kolna 3:2 w setach. Wszystkie
uczestniczki otrzymały medale, a
zwycięski zespół puchar. Najlepszą zawodniczką została wybrana
i odebrała pamiątkową statuetkę.
pani Bożena Kowalewska z Kolna.
Drugi zaś turniej to Turniej Siatkówki Mężczyzn, który odbył się 8
grudnia br. Do tych zawodów zgłosiły się cztery ekipy: Zabiele, Janowo, LO Kolno i mieszana drużyna z
Czerwonego i Borkowa.
Pierwszy mecz to:
Zabiele - LO Kolno 2:0 w setach
Drugi mecz:
Janowo - Czerwone/Borkowo 2:0
w setach
Walka o trzecie miejsce to:
LO Kolno - Czerwone/Borkowo
1:2 w setach
Finał to siatkówka na wysokim
poziomie który zaprezentowały
zespoły z Zabiela i Janowa. Ostatecznie zwyciężyła ekipa z Zabiela
2:1 w setach. Wszyscy zawodnicy
otrzymali pamiątkowe medale, a
puchar za pierwsze miejsce zespół
z Zabiela. Najlepszym zawodnikiem
Turnieju został zawodnik z Janowa
pan Maciej Banach.
Organizatorzy Turniejów składają podziękowania Dyrekcji Szkoły
Podstawowej w Zabielu za udostępnienie sali sportowej.
Turnieje zostały zorganizowane
dzięki wsparciu finansowemu, które GZ LZS w Kolnie otrzymało z
budżetu Gminy Kolno na realizację
zadania publicznego pn. „ Turnieje
piłki nożnej i siatkowej”.

gazeta gminna

uczestniczki turnieju siatkówki dla pań

drużyna z zabiela - najlepsza w tegorocznym turnieju siatkówki mężczyzn

uczestnicyturnieju siatkówki mężczyzn zabiele 2019
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kultura

spotkania z kulturą i sztuką
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

50 osobowa grupa osób dorosłych z terenu gminy Kolno 24 listopada uczestniczyła w wycieczce
zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.
Wyjazd do Warszawy był końcowym elementem realizacji projektu
„Spotkania z kulturą i sztuką”, na
który biblioteka pozyskała dotację
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura Dostępna.
Pierwszym punktem wycieczki było
zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego. Dzięki multimedialnym ekspozycjom, autentycznym
eksponatom pochodzącym z 1944 r.
muzeum wiarygodnie oddaje klimat
minionych wydarzeń i atmosferę
powstańczej Warszawy. Uczestnicy
wycieczki mogli poznać nie tylko
militarne dzieje 63 dni walk żołnierzy Armii Krajowej z przeważającymi siłami niemieckimi, ale także
codzienne życie ludności cywilnej.
Realność ekspozycji, tragizm wydarzeń uchwycony w różnych formach
prezentacji wywarły na uczestnikach naszej wycieczki niesamowite
wrażenie, co podkreślali później w
licznych komentarzach.
Na zakończenie dnia udaliśmy się
do Teatru 6.piętro funkcjonującego
w warszawskim Pałacu Kultury i

elementem wycieczki było m.in. zwiedzanie muzeum powstania warszawskiego

Nauki. W teatrze mieliśmy okazję
obejrzeć fenomenalną komedię Nikołaja Gogola w znakomitej obsadzie aktorów widzianych najczęściej
na ekranach telewizyjnych: Pauliny
Chruściel, Joanny Żółkowskiej, Anny
Dereszowskiej, Michała Żebrowskiego, Piotra Głowackiego, Cezarego Żaka czy Cezarego Pazurę.
Spektakl „Ożenek” był prawdziwą
teatralną ucztą, która w przenikliwej,
widowiskowej inscenizacji Andrzeja
Bubieni zachwyciła wszystkich do
tego stopnia, że owacjami na stojąco widzowie podziękowali aktorom
za mistrzowską interpretację sztuki.

Projekt „Spotkania z kulturą i sztuką” realizowany był w partnerstwie
ze stowarzyszeniami KaFCuki oraz
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja. Wsparcie
finansowe udzielił Józef Bogdan
Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno
oraz Bank Spółdzielczy w Kolnie,
za co serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi za opiekę medialną zadania oraz wszystkim,
którzy aktywnie odpowiedzieli na
różnorodne wydarzenia zorganizowane w ramach realizacji projektu
„Spotkania z kulturą i sztuką”.

w skrócie

nasi uczestnicy v podlaskiego forum aktywności osób starszych

Nasi seniorzy z Klubów Seniora
w Borkowie i Janowie uczestniczyli
13 listopada w V Podlaskim Forum
Aktywności Osób Starszych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego Białymstoku.
W jego trakcie m.in. został podsumowany konkurs fotograficzny
„Podlaskie ślady - człowiek,miejsce, kultura” w którym uczestniczyli
nasi seniorzy. Pani Barbara Wanda
Murawska otrzymała wyróżnienie i
nagrodę. Gratulujemy!
gazeta gminna

kultura

radio nadzieja w zabielu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

zespół zabielanki w trakcie występu w studio terenowym radio nadzieja

ogłoszenie

gazeta gminna

Terenowe studio Radio Nadzieja gościło 28 listopada w świetlicy
Centrum Gminy Kolno w Zabielu w związku z realizacją projektu
„Aktywnie - kulturalnie - twórczo”
przez Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, ale rozmowa z Józefem
Bogdanem Wiśniewskim wójtem
gminy Kolno i Izą Murawską dyrektor CKGK dotyczyła też innych
kwestii. W programie nadawanym
na żywo z Zabiela wystąpił też zespół Zabielanki, Kazimierz Koter
instruktor z CKGK oraz Jan Kania
– twórca plastyczny, rzemieślnik
ludowy, instrumentalista, harmonista.
Zrealizowany materiał jest dostępny na stronie www.wzasiegu.pl
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ogłoszenie

Podlaski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:
Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020
Jak informuje Z-ca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Marcin Piotr Sekściński w jesiennej
ofercie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajduje się szereg programów pomocy skierowanych do
mieszkańców wsi. Przedstawiamy krótki informator o tych instrumentach wsparcia, które są obecnie dostępne w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wśród nich są nowości.
TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW
28 października 2019 r. Agencja rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na „Tworzenie
grup producentów i organizacji producentów”. Nabór zakończy się 13 grudnia.
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
Od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r. będzie trwał nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Tym razem jednak, i
to jest nowość w PROW 2014-2020, będzie on adresowany wyłącznie do tych, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).
ODBUDOWA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE
Do 31 grudnia 2019 r. mogą ubiegać się o pomoc rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Nie warto jednak czekać ze złożeniem wniosku
do ostatniej chwili. Pomoc jest bowiem przyznawana według kolejności wpływu wniosków do Agencji.
Szczegółowe informacje:
•
www.arimr.gov.pl,
•
w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach ARiMR
•
pod numerem bezpłatnej infolinii: 800-38-00-84

