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Umowę na realizację zadania
„Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kumelsku i Zabielu” podpisał
z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. Wyłonioną w
III przetargu firmą jest Arenella spółka z o.o.
– To będzie pierwsza tego typu inwestycja na budynkach użyteczności
publicznej w naszej gminie – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno.

wydarzenia

prezent dla
przedszkolaków

str. 5

Mnóstwo nowych zabawek otrzymały najmłodsze dzieci z Publicznego Przedszkola w Lachowie. To prezent od Rady Gminy Kolno i Wójta
Gminy Kolno. Z inicjatywą, która sprawiła maluszkom wielką radość, wyszła radna Małgorzata Chrostowska. Przy okazji wręczenia zabawek radni
po raz pierwszy zwiedzili funkcjonujące od 1 lutego br. przedszkole.

wydarzenia

pobiegli, by uczcić pamięć

1 marca obchodziliśmy Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji w Kolnie w ramach ogólnopolskiej akcji odbył się Bieg Tropem Wilczym. Do uczczenia
w ten sposób narodowego święta zaprosiło zainteresowanych Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. Po uroczystości wiązanki i znicze na pomnikach w Lachowie i Wykowie złożył
Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, Andrzej Szymański prezes
stowarzyszenia i Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno.
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„11 lutego, klasy IV i V zyskały nowego ucznia - koalę Trevora. Miś został
adoptowany ze szpitala dla koali w Australii w formie E- adopcji. Dzieci wraz z
wychowawcą Katarzyną Święczkowską poznały historię misia. Teraz opiekują
się maskotką, a ich działania potwierdza stosowny certyfikat” - chwali się szkoła w Borkowie na FB. Gratulujemy inicjatywy!
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z najlepszymi życzeniami
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Dzień Kobiet i Dzień Sołtysa,
które obchodzimy w marcu, to dwa
święta dotyczące najaktywniejszych
chyba grup społecznych w naszej
gminie. O ile aktywność Sołtysów,
Sołtysek i Rad Sołeckich wynika z
praw i obowiązków jakie przyjmują
w chwili wyboru przez mieszkańców poszczególnych sołectw, o tyle
aktywność społeczna Pań, to zwykle ich wolny wybór. Wzrastająca
liczba Kół Gospodyń Wiejskich w
naszej gminie świadczy o tym, że
chęci i zapału do działania Paniom
nie brakuje.
Wspomniane święta to doskonała okazja do tego, by podziękować
i docenić pracę zarówno Pań, jak i

Sołtysek, Sołtysów i Rad Sołeckich.
Składając najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
wszystkim Paniom, chcę w sposób
szczególny docenić Kobiety, które
poza obowiązkami domowymi i służbowymi znajdują czas i ochotę, by
angażować się w integrację i rozwój
lokalnych środowisk właśnie poprzez działalność w Kołach Gospodyń Wiejskich, Klubach Seniora czy
gminnych zespołach śpiewaczych.
Trudno zliczyć i wymienić wszystkie inicjatywy podejmowane przez
te grupy nieformalne, ale efekty ich
działań są mieszkańcom naszej gminy bardzo potrzebne. Dziękuję Wam
za to, że wnosicie zapał, aktywność,
radość i dobrą energię we wszystko
co robicie.

Przedstawicielom 45 naszych sołectw dziękuję za rzetelne wypełnianie obowiązków i współpracę
zarówno z mieszkańcami, jak i władzami gminy. Jesteście niezbędnym
ogniwem dobrego funkcjonowania
gminy jako wspólnoty. Wasz wkład
w rozwój sołectw jest ogromny i
bardzo często od Was zależy, w jakim kierunku idą zmiany, co widać
np. przy funduszu sołeckim. Sołtys
i wspierająca go Rada Sołecka to
lokalni liderzy, którzy doskonale znają swoje sołectwa, a na ich
rzecz pracują nie licząc godzin. Za
to zaangażowanie, serce i dobrą
współpracę w dniu Waszego swięta
bardzo dziękuję i życzę sił, zapału,
otwartości na ludzi i dużo radości z
działania na rzecz rozwoju sołectw.

spotkanie z marszałkiem
W środę 5 lutego w Stawiskach
odbyło się spotkanie Marszałka i
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego z samorządowcami z regionu. Rozmowy dotyczyły Regio-

nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego w nowej
perspektywie finansowej oraz inwestycji drogowych.
– Najważniejszą informacją jest

spotkanie z marszałkiem województwa podlaskiego odbyło się w stawiskach
fot. marcin nawrocki/umwp
gazeta gminna

zapowiedź dokończenia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 647
Stawiski – Kolno – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Dzięki
inwestycji, której koszt wyniesie 6
mln zł droga wojewódzka od Starego Gromadzyna do granic administracyjnych Gminy Kolno i dalej do
Stawisk na długości 6 kilometrów
będzie już zmodernizowana w całości. Cieszę się, że kontynuowane
są działania dotyczące modernizacji
tej drogi. W ostatnich kilku latach
została ona przebudowana na odcinkach Stary Gromadzyn – Kolno
oraz Kolno – Zabiele i Zabiele –
Ptaki.
W spotkaniu z Marszałkiem Arturem Kosickim i Wicemarszałkiem
Markiem Olbrysiem obok samorządowców z regionu uczestniczył poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski i radni Sejmiku Województwa
Podlaskiego.
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wydarzenia

takiej inwestycji jeszcze nie było
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na realizację zadania
„Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby stacji uzdatniania wody w Kumelsku i Zabielu”
podpisał z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno.
Wyłonioną w III przetargu firmą
jest Arenella spółka z o.o.
– To będzie pierwsza tego typu
inwestycja na budynkach użyteczności publicznej w naszej gminie –
mówi Józef Wiśniewski wójt gminy
Kolno. – Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w dobie rosnących cen za prąd, które odczuwamy wszyscy, jest bardzo istotną
inwestycją, bo znacząco wpłynie
na obniżenie wydatków na energię.
Obok tego ekonomicznego argumentu ważna jest również troska o
nasze środowisko.
Gmina Kolno dotację na ten cel
pozyskała w ramach Regionalnego

podpisanie umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Działanie 5.1 Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii.
Wartość dofinansowania projektu
pt. „Instalacja urządzeń służących

do pozyskania energii słonecznej na
stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno” wynosi 251 934,80 zł.
Zgodnie z umową zawartą 5 lutego
br. spółka Arenella na wykonanie
zadania ma czas do 8 maja 2020 r.

strażacy podsumowują 2019 rok
Pierwszy kwartał roku to czas
na organizowanie spotkań sprawozdawczych w jednostkach OSP.

W naszej gminie takie spotkania
odbyły się już w większości jednostek. Strażacy ochotnicy nie tyl-

Zebranie sprawozdawcze za 2019 rok w ops zabiele

ko podsumowują miniony rok, ale
omawiają plany na rok bieżący. W
spotkaniach zwykle uczestniczą też
Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno i Antoni Lewandowski komendant M-G ZOSP w Kolnie.
- Spotkania odbywają się zgodnie z planem - mówi komendant
Antoni Lewandowski. - Ogólnie rok
2019 był bardzo dobry dla naszych
jednostek, zakupiliśmy nowy wóz i
dużo sprzętu oraz umundurowania
niezbędnego do prowadzenia działalności.
W bieżącym roku już zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie na zakup wyposażenia:
do PKN Orlen dla OSP Lachowo
i OSP Kumelsk oraz do Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego na wsparcie dla OSP
Czerwone, Zabiele i Zaskrodzie.
gazeta gminna
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prezent dla przedszkolaków
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mnóstwo nowych zabawek otrzymały najmłodsze dzieci z Publicznego Przedszkola w Lachowie. To
prezent od Rady Gminy Kolno i
Wójta Gminy Kolno. Z inicjatywą,
która sprawiła maluszkom wielką
radość, wyszła radna Małgorzata
Chrostowska. Przy okazji wręczenia zabawek radni po raz pierwszy zwiedzili funkcjonujące od 1
lutego br. przedszkole. – Ta nowa
i pierwsza w naszej gminie tego
typu placówka powstała dzięki dobrej współpracy i uchwałom, które w tej sprawie podejmowaliście
jednogłośnie – dziękował radnym
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno.
W progu przedszkola, które powstało w ramach realizacji projektu
z unijnym dofinansowaniem, znamienitych gości powitała dyrektor
PP w Lachowie pani Bogumiła Mikucka. Opowiadając o funkcjonowaniu placówki podkreśliła, że ufundowane przez radnych zabawki dla
najmłodszych są bardzo trafionym
i potrzebnym prezentem. Potwierdzeniem była reakcja maluszków,
które z zaciekawieniem i zaanga-

dzieci z przedszkola w lachowie od razu zaczęły bawić się nowymi zabawkami

żowaniem od razu zaczęły bawić
się wózeczkami, lakami, klockami,
i innymi podarowanymi zabawkami. Przedszkolaki odwdzięczyły się
ogromną laurką z własnoręcznymi
„podpisami” w postaci kolorowych
odcisków dłoni.
Dwie przestronne i wyposażone
sale, sala dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, kuchnia i stołówka
– nowe przedszkole robi wrażenie.
Budynek jest przystosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wejście do przedszkola jest zabezpieczone w wideodomofon, by nikt
niepowołany nie mógł dostać się do

wnętrza. Wyjście zabezpieczone jest
w sposób uniemożliwiający małym
dzieciom samodzielne opuszczenie
budynku. Przedszkolaki w dwóch
grupach mają zajęcia od godz. 7.00
do 16.00. Dzieci mają zapewnioną
nie tylko zabawę, ale też naukę i
trzy posiłki dziennie.
Dofinansowanie w kwocie blisko
1,5 mln zł na realizację projektu pt.
„Wzrost dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w
Gminie Kolno” Gmina Kolno pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020

wójt gminy kolno i radni gminy kolno przekazali przedszkolakom ufundowane przez siebie zabawki

gazeta gminna
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komputery dla szkoły w wykowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie
już korzystają z 10 zestawów komputerowych, które szkoła otrzymała od Podlaskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Łomży.
O sprzęt placówka wnioskowała
w 2019 roku. 10 lutego br. komputerowe zestawy przekazał pani
Monice Bągart dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie pan Waldemar Szczesny
p. o. dyrektora ARiMR w Łomży. To
jedyna szkoła w gminie Kolno, która w ostatnim czasie otrzymała tego
typu wsparcie od ARiMR.
Na zaproszenie dyrektor szkoły w
Wykowie nowourządzoną pracownię
informatyczną oglądali Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno i
Marcin Piotr Sekściński wicewojewoda podlaski.

uczniowie z sp wykowo już korzystają z komputerów które szkoła otrzymała
od agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

- Dziękujemy Podlaskiemu Oddziałowi ARiMR w Łomży, ale też
panu Marcinowi Sekścińskiemu,
który w czasie, kiedy szkoła składała wniosek o przyznanie komputerów pełnił obowiązki zastępcy
dyrektora tego oddziału – mówi Jó-

zef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Nadal będziemy zabiegać
o to, by wszędzie gdzie to możliwe, pozyskiwać sprzęt i dodatkowe
środki na zakup wyposażenia oraz
wzbogacanie oferty edukacyjnej naszych szkół.

dofinansowanie na projekt
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem otrzymała dotację z
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki w kwocie 11 354
zł.
Biblioteka otrzymane dofinansowanie przeznaczy na realizację
przedsięwzięcia pn. „Śladami Jana
Pawła II”. Partnerami projektu będą:
Urząd Gminy Kolno, Zespół Placówek Oświatowych, Stowarzyszenie
KaFCuki, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”,
szkoły podstawowe z terenu gminy Kolno, Centrum Kultury Gminy Kolno i Zespół Czerwieniacy.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w terminie od 1 marca do końca
listopada 2020 r. i jest adresowane
do wszystkich grup wiekowych z terenu gminy Kolno.

Celem realizowanego zadania jest
upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
osób dorosłych i seniorów poprzez
działania edukacyjne, oświatowe i
kulturalne służące rozbudzaniu zainteresowania literaturą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
W ramach wydarzeń literackich
zorganizujemy głośne czytanie
utworów autorstwa Jana Pawła
II i o JP II, grę terenową, konkurs
wiedzy, konkurs na przygotowanie

prezentacji multimedialnej o życiu i
twórczości JP II, podróż szlakiem JP
II do Warszawy, Wadowic, Krakowa
i w Tatry oraz warsztaty teatralne
przygotowujące do przedstawienia
Wieczornicy poświęconej Papieżowi na uroczystości podsumowania
projektu. Chętnych zapraszamy do
udziału w projekcie i wyruszenia z
biblioteką w literacką podróż „Śladami Jana Pawła II” w ustanowionym przez Sejm RP Roku Papieża.
GBP w Czerwonem

gazeta gminna
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pobiegli, by uczcić pamięć
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Z tej okazji w Kolnie w ramach ogólnopolskiej akcji
odbył się Bieg Tropem Wilczym.
Do uczczenia w ten sposób narodowego święta zaprosiło zainteresowanych Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie. Po uroczystości wiązanki i znicze na pomnikach
w Lachowie i Wykowie złożył Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy
Kolno, Andrzej Szymański prezes
stowarzyszenia i Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym odbył się na
terenach inwestycyjnych w Kolnie.
Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie
wspierane przez Gminę Kolno, Miasto Kolno, Centrum Kultury Gminy
Kolno i Bank Spółdzielczy w Kolnie. W ramach wydarzenia odbyły
się biegi m.in. dla maluszków, na
dystansie 1963 m i 5 km oraz szta-

bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym w kolnie
fot. s. nicewicz

feta dla szkół podstawowych. Organizatorzy przygotowali dodatkowo
inscenizację przesłuchania przez
UB. Uczestnicy mieli okazje obejrzeć sprzęt stowarzyszenia Kolno
4X4 i wyposażenie 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Nie
zabrakło też wojskowej grochówki.
Medale biegaczom wręczali m.in.
wójt Józef Wiśniewski, poseł na Sejm

RP Jacek Żalek, Marcin Sekściński
wicewojewoda podlaski, Stanisław
Rogiński sołtys Zabiela - rodzina
żołnierza Hieronima „Roga” Rogińskiego - pośmiertnie odznaczonego
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski.
Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronie www.foto.nicewicz.pl

zmiana sołtysa w zaskrodziu

pani anna terepka w trakcie xv sesji rady gminy kolno dziękowała za współpracę i mówiła o powodach rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa zaskrodzia
gazeta gminna

XV sesja Rady Gminy Kolno była
ostatnią w której pani Anna Terepka uczestniczyła jako sołtys Zaskrodzia. Po blisko roku pełnienia
tej funkcji złożyła rezygnację, o powodach której mówiła na sesji. 5
marca w wyborach uzupełniających
mieszkańcy Zaskrodzia zdecydowali, że funkcję tę pełnić będzie pan
Henryk Hermanowski. - Serdecznie
dziękuję pani Annie Terepka za pracę na rzecz sołectwa, a wybranemu
sołtysowi życzę dobrej współpracy
z mieszkańcami, Radą Gminy Kolno
i Urzędem Gminy Kolno - mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno.
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z xv sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

26 lutego odbyła się XV sesja
Rady Gminy Kolno. Na początku
obrad uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem przedstawili założenia projektu pt. „
Rok 1920 – Zachować Pamięć” i
zachęcali radnych i sołtysów oraz
wszystkich zainteresowanych do
zaangażowania się w jego realizację (więcej o projekcie na stronie
obok) Uczniowie zebrali też pieniądze na pomoc choremu szkolnemu
koledze, który przeszedł operację
w Centrum Zdrowia Dziecka.
W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały :
- uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2020 rok
- uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2020 – 2032
- uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego w ciągu dróg gminnych,
których zarządcą jest Wójt Gminy
Kolno
- uchwałę w sprawie zarządzenia
wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Zaskrodzie
- uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu wspierania rodziny w
Gminie Kolno na lata 2020 – 2022

xv sesja rady gminy kolno odbya się 26 lutego

- uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
- uchwałę w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Białymstoku
wraz z odpowiedzią na skargę
- uchwałę w sprawie zmian ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie
oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020
roku
- uchwałę w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez
Gminę Kolno
- uchwałę w sprawie organizacji

wspólnej obsługi samorządowych
jednostek organizacyjnych Gminy
Kolno
- uchwałę zmieniającą uchwałę w
sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie
i nadania mu statutu.
Ponadto Rada Gminy Kolno przyjęła tekst jednolity uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie.
Przed głosowaniami nad uchwałami Józef Bogdan Wiśniewski wójt
gminy Kolno przedstawił informację z prac między sesjami. Jedną z
podjętych w tym czasie decyzji była
ta dotycząca powołania nowego
dyrektora Centrum Kultury Gminy
Kolno, którym został pan Mariusz
Wesołowski przedstawiony przez
Wójta zgromadzonym na sesji.
Nagranie z obrad Rady Gminy
Kolno dostępne jest na stronie internetowej www.gminakolno.pl

w trakcie sesji przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na rzecz ucznia sp w czerwonem

gazeta gminna

wydarzenia

edukacyjny projekt w rocznicę
bitwy warszawskiej
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

„Rok 1920 – Zachować Pamięć” – to tytuł projektu, który w
roku 100 rocznicy Cudu nad Wisłą realizuje Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem. W trakcie XV sesji
Rady Gminy Kolno jego założenia
przedstawili uczniowie i dyrektor
Jacek Bagiński
Celem projektu jest uczczenie
rocznicy Bitwy Warszawskiej w
szkole i środowisku lokalnym, ale
też pokazanie roli naszych przodków
w zwycięstwie. Dlatego realizatorzy
projektu proszą radnych, sołtysów,
uczniów klas IV – VIII szkół z gminy
Kolno oraz inne zainteresowane historią osoby o poszukanie w rodzinnych archiwach zdjęć, dokumentów
czy informacji na temat uczestników
wojny polsko – bolszewickiej.
Innowacyjny projekt realizowany w szkole w Czerwonem zakłada
m.in. przeprowadzenie zajęć plastyczno – technicznych, informatycznych i muzycznych. Podczas
tych zajęć powstaną materiały na
wystawę. Efektem ma być prezen-

dyrektor i uczniowie sp w czerwonem w trakcie sesji rady gminy kolno mówili o
edukacyjnym projekcie „rok 1920 - zachować pamięć”

tacja multimedialna oraz wystawa dokumentującą udział naszych
przodków w tym ważnym wydarzeniu. Na zajęciach muzycznych
uczniowie poznają pieśni historyczne i patriotyczne. W planach jest
też ciekawe przedstawienie historii
z lat 1918 – 1920 (m.in. spotkanie
z historykiem, wyjazdy do kina, lekcje z IPN) i poznanie miejsc z nią
związanych w gminie Kolno i powiecie kolneńskim
W ramach podsumowania projektu zostanie zorganizowany konkurs
wiedzy i plastyczny oraz wystawa
dotycząca Bitwy Warszawskiej w

na planowanej wystawie znajdą
się m.in. takie zdjęcia i dokumenty

gazeta gminna

naszym regionie i wystawa zdjęć
przodków walczących w wojnie z
bolszewikami – stąd apel organizatorów o wsparcie realizacji projektu
w tym zakresie. Wszelkie zdjęcia i
dokumenty czy pamiątki po przodkach wypożyczone szkole w Czerwonem do zeskanowania czy do
sfotografowania podniosą rangę i
wartość wystawy, a przede wszystkim przyczynią się do zachowania
pamięci o ludziach i wydarzeniach
sprzed wieku.
W realizację projektu zaangażowani są dyrekcja szkoły w Czerwonem i nauczyciele: Jacek Bagiński,
Wojciech Kulas, Ewa Kiełczewska,
Bogusław Pietruszka. Partnerami szkoły są Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem, Centrum
Kultury Gminy Kolno, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
„Integracja”. Patronat nad konkursem wiedzy objął Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
Wszelkie informacje, zdjęcia czy dokumenty związane
z uczestnikami wojny polsko
- bolszewickiej z 1920 roku
można zgłaszać w siedzibie
Szkoły Podstawowej w Czerwonem - Czerwone 56, pod nr
tel. 86 278 27 37 lub e-mail:
spczerwone@gminakolno.pl
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OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XXXIII/208/18 Rady Gminy Kolno z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł, zmienioną Uchwałą nr III/12/18
Rady Gminy Kolno z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Kozioł
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 25 marca 2020 r. do 15 kwietnia 2020 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, pok. 212 w godzinach 7:30-15:30 projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów
wsi Kozioł wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt zmiany miejscowego planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno: http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w
dniu 10 kwietnia 2020 r. o godzinie 10:00 w Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi w formie pisemnej* należy składać do Wójta, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Kolno.
* Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

Umowa podpisana

podpisanie umowy nastąpiło 5 marca br.

gazeta gminna

Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno podpisał umowę na dostawę
kruszyw do remontu i przebudowy
(utwardzania poboczy) dróg gminnych. Wykonawcą została firma
Usługi Transportowe Jan Grzymała z Piątnicy. Na teren gminy dostarczone zostanie w bieżącym roku
maksymalnie 6 600 m sześciennych
kruszywa naturalnego frakcji 0 - 63
mm i do 200 m sześciennych piasku
uszlachetnionego. Dostawy kruszyw
będą realizowane sukcesywnie,
zgodnie z zamówieniem składanym
przez gminę.
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w 80 rocznicę pierwszej wywózki
szkoła podstawowa im. kardynała
stefana wyszyńskiego w janowie

10 lutego delegacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym i dyrektor szkoły uczestniczyła w kościele p.w. św. Anny w Kolnie we
mszy świętej upamiętniającej 80.
rocznicę pierwszej wywózki Polaków na Sybir.
Po nabożeństwie przed pomnikiem
Sybiraków w obecności żyjących
jeszcze świadków tych tragicznych
wydarzeń oddaliśmy hołd ofiarom
masowych deportacji w głąb Rosji
w latach 1940-41.
To bardzo ważne, by pamięć o
trudnych i bolesnych losach naszego narodu była przypominana i
upamiętniana przez młodych ludzi.
Losy historii mogą się powtórzyć i
my dzisiaj powinniśmy dbać o to, by
już nigdy nikt nie doznał cierpień i
upokorzeń terroru wojny.
O trudnych losach mieszkańców,
których znamy i wspólnie z nimi
mieszkamy, opowiadał nam wcześniej na spotkaniach Pan Marian
Paliwoda i Pan Jan Truszkowski.
W nocy z 9/10 lutego 1940 r.
rozpoczęła się pierwsza masowa

delegacja ze szkoły podstawowej w janowie z sybirakami

deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb
Związku Sowieckiego trafiło około
milion obywateli polskich. Wielu
umarło już w drodze, tysiące nie
wróciło do kraju. Ci, którzy przeżyli
transport, byli skazani na niewolniczą pracę, min. przy wyrębie lasów i
budowie linii kolejowych. Codziennie toczyli walkę o przetrwanie w
sowieckich obozach, w których poza
mrozem więźniom dawały się we

znaki głód, choroby i represje sowieckich strażników.
Kolejne wielkie akcje przeprowadzono 13 kwietnia, na przełomie
czerwca i lipca oraz w maju i czerwcu 1941 roku.
Dzięki uczestnictwu w tej uroczystości uczniowie mieli okazję
pogłębić wiedzę z życia naszych
przodków i uczestniczyć w „żywej”
lekcji historii z udziałem świadków
tamtych trudnych czasów.

w obchodach 80 rocznicy pierwszej wywózki polaków na sybir uczestniczył również józef bogdan Wiśniewski wójt gminy
kolno oraz dyrektorzy i poczty sztandarowe szkół podstawowych w czerwonem i borkowie oraz dyrektor zopo w kolnie i
ckgk w koźle
fot. A. konopka
gazeta gminna
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rozmowy o lokalnych skarbach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wójt Gminy Kolno wraz z silną
reprezentajcą z gminy Kolno w tym
m.in. członkiniami Koła Gospodyń
Wiejskich w Borkowie uczestniczyli w spotkaniu z cyklu „O produktach - na poważnie”. Do rozmów o
tym, co najcenniejsze - lokalnych
produktach, zaprosiło Podlaskie
Centrum Produktu Lokalnego.
W trakcie spotkania, które odbyło
się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, poruszane były
tematy m.in. związane z formalnościami podatkowymi i sanitarno weterynaryjnymi obowiązującymi przy
wprowadzaniu żywności do obrotu,
rejestracją produktów tradycyjnych
oraz certyfikacją żywności wysokiej jakości czy wspólnymi formami
promocji np. poprzez wykorzystanie
tworzonej właśnie wojewódzkiej
bazy produktów lokalnych.
- Wspieranie lokalnych producentów żywności to cenna inicjaty-

panie z koła gospodyń wiejskich w borkowie na spotkaniu w sprawie produktu
lokalnego w Łomży
fot. podlaskie. na ławeczce

wa - mówi Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. - Jestem przekonany,
że mamy wiele lokalnych skarbów,
które warto promować.
Jednym z takich produktów z pewnością mogą być sibrzaki - tradycyjna potrawa z Borkowa, stąd liczna

obecność na spotkaniu pań z KGW
Borkowo. Wszyscy zainteresowani
lokalnym produktem i współpracą z
PCPL ważne informacje na ten temat znajdą na stronach internetowych: produkty.podlaskie.eu i pcpl.
wrotapodlasia.pl

Ciekawe warsztaty w koźle

grupa przedszkolaków z „Małego artysty” w Łomży też były na warsztatach z
„Krainą lodu” w tle zorganizowanych w świetlicy CKGK w Koźle
gazeta gminna

Przedszkolaki z Lachowa, ale też
z „Małego Artysty” w Łomży oraz
uczniowie szkół gminnych skorzystali z zaproszenia Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle na ciekawe
zajęcia w bajkowo udekorowanej
sali. Wystrój związany był z bardzo
popularnym i lubianym przez dzieci
filmem „Kraina lodu”.
W świetlicy CKGK w Koźle pojawili się nie tylko filmowi bohaterowie na plakatach, ale też m.in. ich
stroje, czy lodowy tron, na którym
można było usiąść i poczuć się jak
w filmie.
Po warsztatach plastycznych rekwizyty i sceneria przygotowane
przez instruktor Izę Murawską służyły do zrobienia mnóstwa pamiątkowych zdjęć.
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„Mała książka - wielki człowiek”
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Wierzymy, że wizyta w bibliotece
może być początkiem wspaniałej
przygody na całe życie, a wspólne
czytanie książek w rodzinie wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i
wzmacnia poczucie bliskości z rodzicami. Dlatego Instytut Książki
kontynuuje i rozwija program prowadzony od 2017 roku. Od września 2019 roku GBP w Czerwonem wydała blisko 50 wyprawek
czytelniczych, pozyskując w ten
sposób nowych czytelników w wieku 3-6 lat.
Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to dla dzieci i ich rodziców zaproszenie do świata literatury z pięknie wydaną i mądrą
książką, to także okazja do odwiedzenia biblioteki i zapoznania się
z jej ofertą, po to, by wracać tam
jak najczęściej. Dla bibliotekarzy to
natomiast możliwość na pozyskanie
nowych i wiernych czytelników.
Przed nami jeszcze dwa miesią-

kampania „Mała książka - wielki człowiek” w bibliotece w borkowie

ce trwania akcji, która uzupełniona
jest kampanią telewizyjną, radiową
oraz promocją w Internecie i mediach społecznościowych. Bierze
w niej udział para aktorów Tamara
Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, prywatnie rodzice, którzy świadomie wychowują swoje pociechy w
duchu zamiłowania do książek.
Drodzy Państwo warto pomy-

śleć o najwspanialszym prezencie,
jaki możemy dać naszemu dziecku.
To czas, który mu poświecimy na
wspólne czytanie i miłość do literatury, która pozostanie na całe życie.
Mamy nadzieję, że już niedługo kolejne dzieci rozpoczną swoją przygodę z książką i czytaniem, i wraz z
rodzicami staną się stałymi bywalcami bibliotek!

zakochaj się w gminie kolno

konkurs pt. „zakochaj się w gminie kolno” odbył się już po raz trzeci

„Zakochaj się w Gminie Kolno”
to konkurs wokalny zorganizowany
przez Centrum Kultury Gminy Kolno
w świetlicy w Lachowie. Tegoroczna
edycja odbyła się 14 lutego.
Trzyosobowe jury w składzie:
Anna Nadolna, Bogumiła Ranik i
Dariusz Wróblewski przyznało:
- wyróżnienie Oskarowi Foltyńskiemu w kat. od 5 do 9 lat,
- w kategorii od 10 do 15 lat:
I miejsce Wiktoria Kamińska,
II miejsce Oliwia Sielawa,
III miejsce Julia Wyka i Julita
Ławska,
i wyróżnienia: Katarzyna Przytuła i Patrycja Niedziołka.
Honorowy patronat nad konkursem objął Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
gazeta gminna
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borkowskie tradycje - sibrzaki
Martyna Bajno, Daria Cudnik,
natalia klimek, oliwia sielawa

Młodzież z Borkowa i okolic
uczestnicząca w projekcie ,,Śladami przeszłości i teraźniejszości”
RKG ,,Równać szanse” 2019 realizowanym przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem 8 lutego
2020 r. wzięła udział w warsztatach kulinarnych.
W remizie OSP w Borkowie panie
z Koła Gospodyń Wiejskich uczyły grupę projektową przyrządzania
typowo borkowskiej potrawy - sibrzaków. Rozchodzący się wówczas
charakterystyczny zapach dobitnie
świadczył o tym, iż młodzież z zapałem wzięła udział w warsztatach
kulinarnych. Wszyscy mieli ręce
pełne roboty. Każdy z uczestników
warsztatów miał szansę samodzielnie usmażyć smakowitego pempucha. Okraszone placuszki ziemniaczane znikały z talerzy w mgnieniu
oka. Okazało się, że ta tradycyjna,
przyrządzana w Borkowie od niepamiętnych czasów potrawa, zdobyła
serca młodych smakoszy.
Było po prostu pysznie. Paniom z
Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie serdecznie dziękujemy.

uczestnicy projektu „śladami przeszłości i teraźniejszości” na warsztatach
kulinarnych z kołem gospodyń wiejskich w borkowie

reklama

Usługi - Pogotowie Hydrauliczne
Marek Wróblewski
Wincenta 69 F
18 - 500 Kolno
tel. 602 505 159
Zapraszamy!

gazeta gminna

Projekt „Śladami przeszłości i teraźniejszości” dofinansowany jest z Regionalnego
Konkursu Grantowego „Równać szanse”
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rodzice na medal!
szkoła podstawowa im. orła białego
w wykowie

W Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie odnowiono
klasy lekcyjne. Wykonano malowanie czterech sal, głównego oraz
mniejszego korytarza, a także klatki schodowej.
Miało to miejsce podczas pierwszego tygodnia ferii zimowych, od
poniedziałku do piątku 27.01.2020r.
– 31.01.2020r. w godzinach 8:00 –
15:00. Nie mogłoby to mieć miejsca bez ogromnej pomocy rodziców
uczniów, którzy chętnie i samodzielnie wykonali większość prac
remontowych.
Należy zwrócić uwagę jak duża
była to grupa osób: Państwo Anna
i Adam Arnista, Joanna Baranowska, , Katarzyna i Jarosław Gardoccy, Urszula Gnatowska, Monika
Gromadzka, Marzena i Karol Karwowscy, Anna Krupa, Magda Kry-

za pomoc przy pracach remontowych rodzice uczniów szkoły w wykowie otrzymali dyplomy i serdeczne podziękowania

szajtys, Marta Kryszajtys, Ryszard
Malinowski, Malwina Przyborowska, Beata Rybka, Ewelina i Albert
Nadara, Katarzyna Szmitko, Hanna Truszkowska, Justyna Szczech,
Jerzy Truszkowski, Mariusz i Ewa
Wesołowscy.
Każda z wymienionych osób
otrzymała Dyplom Przyjaciela
Szkoły oraz po feriach spotkano się

w odnowionej szkole w atmosferze
podziękowania przy kubku kawy
oraz pysznego ciasta.
Dyrektor Szkoły, Pani Monika
Bągart, cała Rada Pedagogiczna,
a w szczególności uczniowie serdecznie dziękują za pomoc oraz zaangażowanie społeczne. Życzymy
wszystkim uczniom takich zaangażowanych i aktywnych rodziców!

wycieczka do Łomży
Oczekiwane ferie rozpoczęły się
23 stycznia. Jest to czas na wypoczynek i nabranie energii na drugie
półrocze nauki. Jednak nasi uczniowie preferują aktywny wypoczynek, dlatego też chętnie pojechały

autobusem szkolnym na wycieczkę
do Łomży. Pierwszym punktem wycieczki był seans filmowy pt. Doktor
Dolittle. Pełna przygód opowieść o
człowieku, który potrafi rozmawiać
ze zwierzętami. Jest to też fascynu-

szkolna wycieczka do łomży odbyła się w trakcie zimowych ferii

jąca opowieść, której bohaterowie
są życzliwi, przyjaźni, odważni i
chętnie pomagają innym.
Kolejnym punktem programu była
piesza wycieczka po mieście. Zatrzymaliśmy się w klasztorze kapucynów, aby podziwiać ruchomą
szopkę. Następnie udaliśmy się na
stary rynek i oglądaliśmy świąteczne ozdoby. Najważniejszym punktem wycieczki był pobyt na lodowisku. Uczniowie uczyli się poruszać
na lodzie oraz doskonalili swoje
umiejętności jazdy na łyżwach.
Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do domu. Wycieczka odbyła się
dzięki zaangażowaniu nauczycieli
pani Agnieszki Lipki i pani Bogumiły Mikuckiej, które też czuwały
nad bezpieczeństwem uczniów oraz
dzięki wsparciu Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie.
Agnieszka Lipka
gazeta gminna

szkoły

dni pełne wrażeń
Justyna Góralczyk i Anna Przytuła
Publiczne Przedszkole w Lachowie

Bal w przedszkolu
20 lutego 2020r. w naszym Przedszkolu w Lachowie odbył się pierwszy Bal Karnawałowy pod hasłem
„Podwodna Kraina”. Pomysłowość
dzieci i rodziców w wyborze kostiumów była ogromna. Sala była pełna postaci z bajek i baśni. Najwięcej jednak było piratów i syrenek.
Nawet panie były nie do poznania.
Pląsy na parkiecie i wspólne
zabawy wyczerpały siły tancerzy.
Podczas krótkiej przerwy wszystkie dzieci udały się na poczęstunek
przygotowany przez Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Kreatywne
Babeczki” z Kumelska. Pyszne gofry z bitą śmietaną, wata cukrowa i
popcorn zregenerowały siły i można było dalej się bawić.
Wszystkim uczestnikom balu bardzo dziękujemy za udaną i wspaniałą zabawę.
W Krainie Lodu
21 lutego maluszki i starszaki z
naszego przedszkola wybrały się
wraz z opiekunami na pierwszą

pamiątkowe zdjęcia wykonane w świetlicy centrum kultury gminy kolno w koźle

wspólną wycieczkę. Udaliśmy się
do Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle, gdzie czekała nas bajkowa
przygoda.
Niezwykła sceneria przygotowana przez Panią Izę Murawską
od progu przeniosła nas do krainy
Elsy, Anny i Olafa. Zabawa rozpoczęła się warsztatami plastycznymi,
podczas których dzieci projektowały
bajkowe nakrycia głowy. Następnym punktem naszej wizyty była
sesja fotograficzna. Czekały na nas

m.in. stroje bohaterów Krainy Lodu
oraz lodowy tron. Każdy przedszkolak mógł poczuć się jak jego ulubiona postać z bajki, a zdjęcia będą
stanowić wspaniałą pamiątkę tego
dnia. Nawet nasza Pani Dyrektor
wcieliła się na chwilę w rolę Elsy!
Uwieńczeniem wizyty był słodki
poczęstunek przygotowany przez
Gospodarzy.
Serdecznie dziękujemy Instruktorom CKGK za zaproszenie i mile
spędzony czas.

w trakcie pierwszego balu karnawałowego w przedszkolu w lachowie wszyscy uczestnicy prezentowali się wspaniale

gazeta gminna
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szkoły

wieczór kolęd w wykowie
szkoła podstawowa im. orła białego
w wykowie

Dnia 10 stycznia 2020 roku w
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie odbył się wieczór
kolęd. Całą społeczność szkolna
i zaproszeni goście mieli okazję
wspomnieć świąteczne, rodzinne
chwile i w tym zamyśleniu kontemplować Maleńką Miłość.
Podczas wieczoru kolęd swoją
obecnością zaszczycili nas: Ks.
Kan. Krzysztof Malinowski, proboszcz parafii Zwiastowania NMP
w Lachowie, Pan Marcin Sekściński - Wicewojewoda Podlaski, Pan
Stanisław Szymańczyk- Dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, Pani Izabela Murawska - Dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno, Pani Bogusława Narowska- radna Gminy Kolno, Pan
Andrzej Zduńczyk- sołtys Wykowa,
Pan Karol Karwowski- sołtys Brzozowa, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Wykowa, Rada
Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie
naszej szkoły. Ks. Bartłomiej Jaź-

zespół „muzykujące bieliki” zaśpiewał piękne kolędy

wiński, wikariusz parafii Lachowo
wraz z Panią Moniką Borzymowską,
nauczycielem wychowania przedszkolnego,
przygotowali montaż
słowno - muzyczny przy udziale rodziców dzieci przedszkolnych i klasy I pt. „W noc świętego Mikołaja”.
Mogliśmy choć na chwile przenieść
się do rodzinnego domu, w którym
małe dzieci oczekują na przybycie
Mikołaja. Natomiast uczennice kl.
V pod kierunkiem Pani Ewy Ro-

matowskej przygotowały układ taneczny. Jednym z najpiękniejszych
zwyczajów bożonarodzeniowych jest
śpiewanie kolęd. W naszej szkole
kolędy wykonał zespół „Muzykujące Bieliki” pod kierunkiem Pani
Anny Podeszwik, przy akompaniamencie Pana Pawła Podeszwika.
Na koniec odbył się konkurs zespołowy kolęd, który przygotowała
Pani Anna Fiertek.
W ten piątkowy kolędowy wieczór
mieliśmy okazję w gronie Szkoły i
jej przyjaciół wysłuchać kolęd w
wykonaniu naszej młodzieży i jak w
rodzinie, spędzić miło czas. Dziękujemy zaproszonym gościom, radzie
pedagogicznej, rodzicom i uczniom
naszej szkoły za poświęcony czas.
Cieszymy się, że nasza szkoła
może poszczycić się tak wspaniałą
młodzieżą, zaangażowaną w życie
naszej społeczności.

pamiątkowe zdjęcia z wieczoru kolęd w szkole podstawowej im. orła białego w wykowie
gazeta gminna

kultura

wycieczka do białegostoku
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem zorganizowała dla
czytelników i sympatyków biblioteki wycieczkę do Białegostoku, w
której wzięło udział 50 osób.
W ramach wyjazdu uczestnicy
wycieczki udali się do Kina Helios,
gdzie odbyła się projekcja filmu
przygodowego „Doktor Dolittle”.
Pobyt w kinie miał na celu nie tylko dostarczenie wrażeń artystycznych, ale także kształtowanie nawyków właściwego zachowania się
młodego człowieka w instytucjach
kultury.
Po projekcji filmu zorganizowana grupa uczestniczyła w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych na krytym
lodowisku BOSiR w Białymstoku.
Ostatnim punktem wycieczki był
wspólny posiłek w ulubionej restauracji dzieci McDonald’s.

wyjazd do białegostoku dla 50 osób zorganizowała gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Wyjazd był bardzo udany, wszyscy wrócili odrobinę zmęczeni, ale
przede wszystkim zadowoleni i
pełni dobrych wrażeń. Dziękujemy

wszystkim za udział i zapraszamy
już za rok!
Galeria zdjęć na FB GBP w Czerwonem.

w skrócie

reklama

sklep

odzież używana
na wagę

Zapraszamy!
gazeta gminna

8 lutego uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie wraz z opiekunami - Teresą
Murawską, Bożeną Fabiszewską i Elżbietą Konstanty odwiedzili strażaków z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w
Kolnie. Galeria zdjęć na FB szkoły.
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