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Szpital Ogólny w Kolnie otrzyma wsparcie finansowe od każdej z gmin
powiatu kolneńskiego, takie ustalenia zapadły na specjalnie zwołanym
spotkaniu przedstawicieli samorządów. – To nasza solidarna odpowiedź
na apel pani dyrektor kolneńskiego szpitala z prośbą o wsparcie placówki
w tych wyjątkowo trudnych czasach – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno

Szyją maseczki, by pomóc

wydarzenia

Akcja szycia maseczek ochronnych w naszej gminie rozpoczęła
się od Wykowa, ale zatacza coraz
szersze kręgi. Nie brakuje chętnych do współdziałania w walce z koronawirusem. - Dlatego zakupiliśmy odpowiednie materiały z których uszyte
zostaną maseczki ochronne dla mieszkańców naszej gminy - mówi Józef
Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. - Jestem bardzo wdzięczny tym
wszystkim osobom, które przyłączyły się do naszej akcji.

wydarzenia

kawiarenka dla karola

11 marca 2020 r. w naszej szkole
odbyła się kawiarenka klasy VI a.
Wszyscy uczniowie, na przerwach
mieli możliwość zakupu wypieków przygotowanych przez uczniów i rodziców, tj.: babeczki, ciasta, rurki z Kremem, galaretki, lemoniada, szaszłyki
owocowe i wiele innych smacznych przekąsek. Kawiarenka wyróżniała się
tym, że pieniądze zebrane ze sprzedaży mają wspomóc w chorobie 17 letniego Karola Sawickiego, który od roku walczy z Chłoniakiem Hodgkina
tzw. ziarnica złośliwa.
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zostań w domu z takim apelem zwrócił się do wszystkich samorząd uczniowski
szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie za pośrednictwem fb.
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święta w czasach pandemii
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Nikt z nas nie przypuszczał, że Wielkanoc przyjdzie nam świętować w czasach pandemii. Nikt
nie był gotowy na ograniczenia dotyczące codziennego życia. Na zamknięte szkoły, sklepy, zakłady
usługowe. Na zmiany w funkcjonowaniu urzędów, a nawet kościołów. Nie przypuszczaliśmy, że nie
będzie możliwe organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych, czy towarzyskich spotkań. Z dnia
na dzień groźny koronawirus zmienił nasze życie, a jedyne co możemy zrobić w tej nowej i niebezpiecznej sytuacji, to bezwzględnie stosować się do wszystkich przepisów wprowadzanych na czas
walki z epidemią. Są właśnie po to, by nas chronić. Dlatego bardzo proszę, zostańmy w domach i
świętujmy bezpiecznie.
Walka z koronawirusem to dla nas wszystkich test. Sprawdzian z miłości i odpowiedzialności.
Za siebie, za rodzinę, za wspólnotę. Wygramy jeśli będziemy zdyscyplinowani i solidarni, ale też
wrażliwi i otwarci na potrzeby innych. Szanujmy ogromny wysiłek tych wszystkich, którzy walczą
na pierwszej linii: służb medycznych, mundurowych, sanitarnych, władz różnego szczebla. Nie zatajajmy informacji, nie uciekajmy z kwarantanny. Zachowujmy się rozsądnie w sklepach, aptekach, czy
na stacjach benzynowych. Wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z drugim człowiekiem pamiętajmy, by
zachować bezpieczną odległość, by się niepotrzebnie nie narażać. To wyraz naszej troski i odpowiedzialności.
W Gminie Kolno mamy przykłady takiego działania. Akcja szycia maseczek ochronnych dla szpitala
i mieszkańców naszej gminy wzięła się z potrzeby serca, z troski o innych. Ludzie pomagają pozostając w domach, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Ten przykład daje nadzieję, że stosując się do zasad narodowej kwarantanny możemy działać odpowiedzialnie, bezpiecznie i zgodnie z wartościami.
Tak też spędźmy tegoroczną Wielkanoc. Stosujmy się do zaleceń, ale nie straćmy z oczu tego, co
najważniejsze. Radujmy się zmartwychwstaniem Jezusa i dzielmy tę radość z najbliższymi. Niech nas
wzmocni, da nadzieję i wiarę, że przetrwamy ten trudny czas i znów będziemy mogli, już bez zagrożenia dla życia i zdrowia, cieszyć się spotkaniami w szerszym gronie i naszym normalnym codziennym
życiem bez ograniczeń.
Wszystkim Państwu życzę zdrowych i wesołych świąt.
Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
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burmistrzowie i wójtowie
wesprą finansowo nasz szpital
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Szpital Ogólny w Kolnie otrzyma wsparcie finansowe od każdej z
gmin powiatu kolneńskiego, takie
ustalenia zapadły na specjalnie
zwołanym spotkaniu przedstawicieli samorządów.
– To nasza solidarna odpowiedź
na apel pani dyrektor kolneńskiego
szpitala z prośbą o wsparcie placówki w tych wyjątkowo trudnych
czasach – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Nikt
z nas nie miał wątpliwości, że trzeba to zrobić, bo chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno personelu szpitala jak i jego pacjentów,
a wspólnym celem jest przecież
zatrzymanie rozprzestrzeniania się
koronawirusa. Wszyscy jesteśmy na
froncie walki z tym zagrożeniem.
W pilnie zorganizowanym zebraniu, które odbyło się 24 marca
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Kolnie uczestniczyli: Andrzej
Duda burmistrz Kolna, Agnieszka
Rutkowska burmistrz Stawisk, Jó-

spotkanie samorządowców z powiatu kolneńskiego odbyło się 24 marca w kolnie
fot. A. konopka

zef Bogdan Wiśniewski wójt gminy
Kolno, Andrzej Piętka wójt gminy Grabowo, Piotr Niedbała wójt
gminy Turośl i Józef Dymerski wójt
gminy Mały Płock.
Obok najważniejszej kwestii związanej z działalnością szpitala w
Kolnie, który w czasie epidemii, po-

dobnie jak inne tego typu placówki,
najbardziej potrzebuje m.in. środków ochrony bezpośredniej, przedstawiciele lokalnych władz omawiali też inne ważne kwestie dotyczące
m.in. funkcjonowania samorządów
w czasach walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

prace przy budynkach świetlic

trwają prace przy budynku świelticy w bialikach

W ramach bieżącego utrzymania
budynków gminnych pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
w Urzędzie Gminy Kolno wykonali
odwodnienie budynku świetlicy w
Gromadzynie Wykno. Obecnie tego
typu prace trwają przy świetlicy w
Bialikach.
Opaska układana wokół budynków, pełni nie tylko funkcję estetycznego wykończenia, ale też
zabezpiecza nowe elewacje przed
zabrudzeniem i kieruje spływ wody
z elewacji z dala od budynku.
Zewnętrzne elewacje w obu budynkach pracownicy gminni wykonywali w ubiegłym roku.
gazeta gminna
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wirus wymusza zmiany działania
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Szkoły bez uczniów, urzędy bez
interesantów, zamknięte instytucje
kultury i szereg zakazów, które
mają uchronić nas przed zakażeniem - to rzeczywistość wymuszona epidemią koronawirusa.
Kiedy najważniejszym zaleceniem
jest - zostań w domu - samorząd
funkcjonuje i mierzy się z nowymi
wyzwaniami.
Od początku wprowadzenia stanu
zagrożenia epidemią, a potem stanu
epidemii Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno podejmował
szereg działań, których celem było
powstrzymanie rozprzestrzeniania
się koronawirusa oraz przygotowanie gminnych jednostek OSP
wpisanych do Krajowego Systemu
Ratowniczo - Gaśniczego do działania w warunkach zagrożenia tym
groźnym wirusem.
11 marca odbyła się narada z kierownikami Urzędu Gmin Kolno oraz
dyrektorami jednostek organizacjnych dotycząca rządowych decyzji
związanych m.in. z zamknięciem
szkół i innymi zaleceniami służb
sanitarnych i Rządu RP związanych
z walką z koronawirusem.
Od tego czasu w Gminie Kolno na
bieżąco wdrażane są wszelkie za-

apel ministerstwa zdrowia rozpowszechniany m.in. na twitterze.

lecenia dotyczące funkcjonowania
instytucji i mieszkanców w czasie
epidemii.
Obecnie, do odwołania, Urząd
Gminy Kolno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Szkół Obsługi Placówek Oświatowych oraz
gminne instytucje kultury pracują
nie obsługując w bezpośredni sposób interesantów, chyba, że dotyczy
to spraw pilnych, których nie można załatwić przez telefon. Szkoły są
zamknięte, a uczniowie i nauczyciele pracują w trybie kształcenia na

odległość.
W dniach 3-5 kwietnia jednsotki OSP z naszej gminy jeździły po
poszczególnych sołectwach przypominając apel, by zostać w domu i
przestrzegać nakazów i ograniczeń
wprowadzonych na czas walki z koronawirusem.
- Musimy przejść przez to wspólnie pamiętając o przestrzeganiu zasad, ale też traktując siebie wzajemnie z szacunkiem, zrozumieniem
i troską - podkreśla Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

kolejny gminny plac z ogrodzeniem

budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w filipkach małych
gazeta gminna

Teren wokół świetlicy w Filipkach
Małych to kolejny gminny plac, który zyska funkcjonalne ogrodzenie.
Prace nad jego budową trwają.
Inwestycja jest realizowana jest
przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej w ramach funduszu sołeckiego.
Po zakończeniu tej inwestycji
pracownicy będą wykonywali kolejne ogrodzenia placów gminnych
zaplanowanych do wykonania w tegorocznym budżecie.
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umowa podpisana, prace ruszyły
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

12 marca Jóżef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno podpsiał
umowę z wykonawcą przebudowy
sali gimnastycznej i rozbudowy
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Prace
już rozpoczęto. Mają potrwać do
17 sierpnia br.
Kolbud z Kolna zrealizuje zadanie
pt. „Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkowie”. Umowa na wykonanie inwestycji dofinansowanej z Ministerstwa Sportu
i Turystyki została podpisana 12
marca w Urzedzie Gminy Kolno.
- Cieszę się, że już w przyszłym
roku szkolnym uczniowie szkoły w
Borkowie będą korzystać z przebudowanej sali gimnastycznej i dwóch
nowych sal lekcyjnych – mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno.Będzie to możliwe dzięki wsparciu,
jakie otrzymaliśmy w ramach ministerialnego programu rozwoju infrastruktury sportowej.
Inwestycja zostanie wykonana
w ramach projektu na który Gmina Kolno pozyskała ponad milion
złotych dofinansowania w ramach
„Sportowa Polska – Program rozwoju infrastruktury sportowej”.

podpisanie umowy: od lewej Robert nadara kierownik referatu inwestycji i
rozwoju, wójt józef wiśniewski i waldemar skrodzki prezes kolbudu

w ramach inwestycji nie tylko przebduowana zostanie sala gimnastyczna, ale
też dobudowane zostaną dwie sale do zajęć lekcyjnych fot. arch. szkoły

żwirowanie dróg gminnych

efekt po żwirowaniu drogi gminnej w brzózkach

Koronawirus nie zatrzymuje prac
na drogach gminnych.
W ramach bieżącego utrzymania
dróg wyżwirowane zostały drogi w
miejscowości Kiełcze Kopki i Filipki Małe z uwagi na fakt, że jeździ
tędy szkolny autobus.
W ramach funduszu sołeckiego
na 2020 rok wyżwirowana została natomiast droga w miejscowości
Brzózki.
Prace drogowe zostały wykonane przy użyciu gminnego sprzętu
i przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej.
gazeta gminna
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szyją maseczki, bo chcą pomóc
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Akcja szycia maseczek ochronnych w naszej gminie rozpoczęła
się od Wykowa, ale zatacza coraz
szersze kręgi. Nie brakuje chętnych
do współdziałania w walce z koronawirusem. - Dlatego zakupiliśmy
odpowiednie materiały z których
uszyte zostaną maseczki ochronne dla mieszkańców naszej gminy
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno. - Jestem bardzo
wdzięczny tym wszystkim osobom,
które przyłączyły się do naszej
akcji.

Maseczki dla szpitala
Akcję w Wykowie, gdzie cztery
Panie charytatywnie szyją maseczki ochronne dla Szpitala Ogólnego
w Kolnie, zainicjował pan Andrzej
Zduńczyk sołtys Wykowa. W realizacji pomógł Józef Bogdan Wiśniewski, wójt Gminy Kolno.
– Przyłbic nie zrobimy, bo nie
mamy odpowiedniego sprzętu, ale
maseczki uszyć możemy, chociaż
tyle, by pomóc – mówi pan Andrzej
Zduńczyk, sołtys Wykowa.
– Rozmawiałem o tym z panią
Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kol-

maseczki ochronne dla szpitala w kolnie szyją panie z wykowa: beata rybka,
bogusława charubin, krystna ołdakowska i barbara malinowska

nie, która nie tylko poparła pomysł,
ale też powiedziała, że właśnie
zamówiła materiał do ich uszycia
- mówi wójt Józef Wiśniewski. - Jestem dumny z takiej postawy mieszkańców Wykowa, którzy w czasach
epidemii, z potrzeby serca, chcą pomagać naszemu szpitalowi.
Materiał do sołtysa Wykowa dostarczył pracownik Szpitala Ogólnego w Kolnie, który przywiózł też
maseczkę na wzór i wytłumaczył
jak ją prawidłowo wykonać. Maseczka składa się z dwóch warstw

prace nad przygotowaniem materiału na maseczki odbywają się w świetlicy
centrum kultury gminy kolno w zabielu
gazeta gminna

materiału i z włókniny. Za szycie od
razu wzięły się Panie: Barbara Malinowska, Beata Rybka, Bogusława
Charubin i Krystyna Ołdakowska.
Uszyły już ponad 240 maseczek i
nadal będą pomagać.

Maseczki też dla instytucji i
mieszkańców gminy
Kiedy okazało się, że w innych
miejscowościach również są osoby
chętne do szycia maseczek Gmina
Kolno zamówiła materiały niezbędne do ich wykonania. Fizelina,
płótno, gumki i nici już są w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu, gdzie zorganizowane zostało centrum ich dystrybucji.
Pierwsza partia materiału pocięta
została 6 kwietnia dzięki współpracy pracowników CKGK i Pań z
Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu. Stąd trafiać będzie do wszystkich szyjących bezpośrednio, lub za
pośrednictwem wyznaczonych osób.
- Maseczki ochronne trafią do
szpitala, ale też do gminnych instytucji oraz do mieszkańców Gminy Kolno, w szczególności do osób
starszych - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Osoby z naszej gminy zainteresowane szyciem maseczek ochronnych
proszone są o telefoniczny kontakt
z Mariuszem Wesołowskim dyrektorem CKGK te. 602 877 845.
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sieć wodociągowa w rozbudowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Powiększa się zakres prac wykonywanych przez pracowników
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno przy wykorzystaniu zasobów gminnego
parku maszyn. Po raz pierwszy
zbudowali nowy odcinek sieci wodociągowej. - To kolejne działanie,
które jesteśmy w stanie wykonać
w oparciu o własny potencjał, bez
konieczności zlecania kosztownych
usług podmiotom zewnętrznym mówi Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno. - Efekty przynosi stopniowe gromadzenie odpowiedniego sprzętu, ale też fachowa
praca naszej ekipy pod kierownictwem Andrzeja Kleczyńskiego, za
co dziękuję.
Gminni pracownicy realizują inwestycje drogowe, remontują gminne budynki, układają kostkę brukową, budują ogrodzenia i wykonują
szereg innych działań w ramach
funduszu sołeckiego czy prac bie-

budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w zabielu

żących. Tym razem nasza ekipa
zbudowała 96 metrów nowej sieci
wodociągowej.
- Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Nowy odcinek sieci wodociągowej powstał w Zabielu, przy
nowowybudowanych domach.
Dzięki tej inwestycji mieszkańcy

będą mieli możliwość podłączenia
swoich gospodarstw domowych do
gminnej sieci wodociągowej.
Przypomnijmy, że to kolejna inwestycja, w której nasza ekipa i
gminny sprzęt sprawdzają się po
raz pierwszy. W ubiegłym roku Wójt
Gminy Kolno zlecił m.in. wykonanie
drogi gminnej z kostki brukowej w
miejscowości Bialiki.

zmiana na stanowisku dyrektora

agnieszka duda została nowym
dyrektorem gops w kolnie

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej Pani Agnieszka Duda, wieloletnia pracownica
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, od 1 kwietnia jest
nowym dyrektorem tej placówki.Na
konkurs wpłynęła jedna oferta. Pani
Agnieszka Duda spełniła wszelkie
wymagania określone w ogłoszeniu
o konkursie. Na stanowisku dyrektora została zatrudniona na rok.
- Serdecznie gratuluję nowej Pani
Dyrektor, która obowiązki obejmuje w wyjątkowo trudnym dla nas
wszystkich czasie, czasie epidemii
i życzę dobrej współpracy z zespołem oraz z potrzebującymi wsparcia
mieszkańcami naszej gminy – mówi
Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. – Pani Ewelinie Przytuła, która

przez ostatnie trzy miesiące pełniła
obowiązki Dyrektora GOPS, składam podziękowania za zaangażowanie i serce wkładane w wypełnianie tych obowiązków.
Przypomnijmy, że zmiana na fotelu dyrektora GOPS w Kolnie była
potrzebna po tym, kiedy na emeryturę odeszła pani Krystyna Kajko.
Na ogłoszony w listopadzie 2019
r. konkurs na stanowisko dyrektora
GOPS nie wpłynęła żadna oferta,
w związku z tym Wójt Gminy Kolno powierzył pełnienie obowiązków
pani Ewelinie Przytuła na okres
trzech miesięcy.
Na drugi konkurs na dyrektora
tej placówki ogłoszony w bieżącym
roku wpłynęła jedna oferta pani
Agnieszki Duda.
gazeta gminna
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„Zostańmy w domu” to apel samorządowców z województwa podlaskiego. Pod listem, który zainicjował marszałek województwa podlaskiego artur kosicki podpisało się 132 przedstawicieli władz lokalnych w tym m.in. józef bogdan wiśniewski
wójt gminy kolno

gazeta gminna

9

10

wydarzenia

gazeta gminna

wydarzenia

gazeta gminna

11

12

wydarzenia

gazeta gminna

wydarzenia

wsparcie dla przedsiębiorców
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Rządowa Tarcza Antykryzysowa i Podlaski Pakiet Gospodarczy
opracowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego - to wsparcie oferowane przedsiębiorcom w
czasach epidemii koronawirusa.
W ramach pierwszej części Podlaskiego Pakietu Gospodarczego
Marszałek Artur Kosicki poinformował, że do przedsiębiorców trafi
pomoc o wartości 142 mln zł z czego: 72 mln zostanie przeznaczone
na dofinansowanie wynagrodzeń
pracowników, a 70 mln na korzystne pożyczki dla przedsiębiorstw.
Szczegółowe informacje dotyczące
pomocy podlaskim przedsiębiorcom
uzyskać można pod numerem telefonu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku: 85 749 72 47; lub
wysyłając zapytanie na adres email: tarcza@wup.wrotapodlasia.pl.
Tarcza Antykryzysowa
Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie dostępne są informacje o pomocy jaką
urzędy pracy oferują pracodawcom
w ramach Tarczy antykryzysowej

szczegółowe założenia podlaskiego pakietu gospodarczego dostępne są na
stronie www.wrotapodlasia.pl

COVID-19.
1. Usługa realizowana przez
Wojewódzkie Urzędy Pracy:
- Wsparcie dla przedsiębiorców
na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
2. Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
- Niskooprocentowana pożyczka
z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
- Dofinansowanie części kosz-

tów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od nich składek
na ubezpieczenia społeczne dla
mikroprzedsiębiorców, małych i
średnich przedsiębiorców
- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników
oraz należnych od nich składek na
ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
Szczegółowe informacje uzyskać
można pod nr. tel. Wojewódzki
Urząd Pracy w Białymstoku: 85
749 72 47, Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie: 86 278 95 17 lub
278 95 43

gops pomaga

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
oferuje pomoc dla osób objętych kwarantanną domową
Osoby objęte kwarantanną domową oraz pozostające w izolacji w szczególności
osoby samotne, chore, seniorzy
w celu uzyskania informacji o pomocy w formie żywności i leków
proszone są o zgłaszanie takich potrzeb:
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30 pod numerami :
86 278 26 31, 86 278 20 72, 86 278 20 63
- od poniedziałku do niedzieli w godz. 8:00 - 19:00 pod numerem 579 470 086

gazeta gminna
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wydarzenia

teren z potencjałem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W obliczu grozy

radni gminy kolno i wójt gminy kolno na gminnym terenie w lachowie

Gmina Kolnio zakupiła działkę z
budynkami położoną w centrum Lachowa. Teren już został uporządkowany przez pracowników gminnych.
Obecnie trwa opracowywanie programu funkcjonalno - użytkowego
tego terenu, co będzie podstawą do
ubiegania się o zewnętrzne środki
na ten cel.
Po ostatniej sesji Rady Gminy
Kolno wójt Józef Bogdan Wiśniewski zaproponował radnym spotkanie
na nowym gminnym terenie. Chodziło o zaprezentowanie już wkona-

wiersz

nych prac porządkowych i wstępne
omówienie planów dotyczących wykorzystania potencjału miejsca.
- Jest kilka pomysłów, a ich realizacja w dużej mierze uzależniona
będzie od możliwości pozyskania
funduszy zewnętrznych. To będzie
proces rozłożony na lata - mówi
wójt Józef Wiśniewski. - Myślę, że
przy dobrym opracowaniu koncepcji
mamy szansę stworzyć w Lachowie
miejsce wyjątkowe, funkcjonalne i
dające nowe możliwości mieszkańcom.

reklama

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

Jaka jest różnica między Ziemią
a Niebem?
Tu na ziemi każde narodziny
kończą się pogrzebem.
To jakby wczoraj kiedy człowiek zaczął po tym świecie
chodzić
Już snują się myśli, że pora
odchodzić
Los niespodziewanie nieraz nam
sprawi psikusa
Jak teraz zesłał na ludzi groźnego koronawirusa
Zanim świat się z tym zagrożeniem upora
Do wieczności odejdzie ilość
ludzi spora
To życie i tak mija szybko jakby
strzelił z bata
Zawsze trzeba być gotowym na
odejście z tego świata
Żeby na koniec nie splamić
dobrego imienia
Zróbmy dokładny rachunek
sumienia
Jakim człowiekiem w tym życiu
się było?
Co dobrego i co złego się bliźnim czyniło?
Zamiast głowę zadzierać i się
pychą unosić
Może trzeba kogoś jeszcze za
życia przeprosić
Bo tak naprawdę w całym życiu
drogie Przyjaciółki i Przyjaciele
Ważniejsze są dobre uczynki niż
grube portfele
Chociaż walcząc z wirusem złym
pokusom zwodzić się nie dajmy
Przestrzegajmy surowych zasad
i se pomagajmy
W walce z koronawirusem
musimy być uczciwi i walczyć z
uporem
Wtedy chociaż walkę przegramy
odejdziemy z honorem
Kiedy najbliżsi staną przy trumnie nad cmentarnym dołem
Mogli zgodnie szepnąć odchodzi
do wieczności z podniesionym
czołem

Janusz Filipkowski
Sołtys wsi Stare Kiełcze
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szkoły

szkoła w czasach koronawirusa
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Od kilku tygodni w szkołach pusto. Epidemia koronawirusa sprawiła, że nagle trzeba przystosować
się do nowych warunków kształcenia na odległość. - W tak wyjątkowej sytuacji proces edukacyjny
nie zadziała sprawnie bez wysiłku
wszystkich zaangażowanych podmiotów - mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. - Musimy się zmobilizować, by sprostać
wyzwaniu, dlatego bardzo dziękuję dyrektorom, nauczycielom,
uczniom, ale też rodzicom i wszystkim zaangażowanym, za wspólnie
szukanie najlepszych rozwiązań.
Gmina Kolno już złożyła wniosek
o 60 tys. zł z rządowego projektu
(Ministerstwo Cyfryzacji) na zakup
sprzętu niezbędnego do prowadzenia nauczania zdalnego.32 laptopy
trafią do siedmiu szkół gminnych.
Decyzją Rządu RP zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w szkołach
zawieszone zostały 12 marca, a
od 25 marca wprowadzone zostało
obowiązkowe kształcenie na odległość. Każda z siedmiu gminnych
szkół radzi sobie z realizacją tego
obowiązku. Na stronach internetowych szkół są informacje dotyczące tego, jak w danej placówce
zorganizowane zostało kształcenie
na odległość. Pojawiają się też informacje o ciekawych portalach czy
programach telewizyjnych wspierających zdalne nauczanie. Zdaniem
Stanisława Szymańczyka dyrektora
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie gminne szkoły są
dobrze przygotowane do zdalnego
nauczania.
W ostatnich trzech dniach ósmoklasiści, po raz pierwszy w historii,
próbny egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych
rozwiązywali nie w szkolnych ławkach, lecz w domach, przed monitorami komputerów. Jak im poszło dowiedzą się od swoich nauczycieli po
8 kwietnia, kiedy to korzystając ze
szczegółowych zasad oceniania nagazeta gminna

kształcenie na odległość - zdjęcie z
profilu na fb szkoły w wykowie

uczyciele będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i przekazać uczniom
informację zwrotną na ten temat.
Z kształceniem na odległość mierzą się wszyscy. To duże wyzwanie
zarówno dla nauczycieli i uczniów,
ale też dla rodziców, bo najmłodszym na pewno potrzebna jest ich
pomoc. Jak fajnie można sobie z
tym poradzić dowodzą np. zdjęcia

przedszkolaków z pracami wykonanymi w domu, dostępne na profilu na FB Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie.
W organizowaniu lekcji na odległość wyzwaniem był sprzęt do ich
prowadzenia. Nie każdy ma przecież komputer czy laptop. Zanim
Rząd RP 1 kwietnia uruchomił stosowny program dla gmin i powiatów
na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu z pomocą przyszedł
przedsiębiorca z gminy Kolno. Rodzinie z trójką dzieci z Zabiela laptop i bon na 500 złotych podarował
pan Marcin Olender właściciel firmy Olmet z Rupina. Za ten ważny
gest, umożliwiający dzieciom korzystanie z kształcenia na odległość,
serdeczne podziękowania przedsiębiorcy składają Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno i Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO
w Kolnie.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej kształcenie na odległość ma potrwać do 10
kwietnia 2020r.

podziękowanie

Podziękowania dla Przedsiębiorstwa
PHU OLMET Marcin Olender
18 - 500 Kolno, Rupin2
www.olmet.info.pl
za podarowanie laptopa i bonu
o wartości 500 zł rodzinie z Zabiela
składają
Józef Wiśniewski Wójt Gminy Kolno
i Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie
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szkoły

kawiarenka dla karola
katarzyna milanowska
wychowawca klasy

Społeczność szkoły w Lachowie
pomaga Karolowi Sawickiemu,
który walczy z chorobą.
11 marca 2020 r. w naszej szkole
odbyła się kawiarenka klasy VI a.
Wszyscy uczniowie, na przerwach
mieli możliwość zakupu wypieków
przygotowanych przez uczniów i
rodziców, tj.: babeczki, ciasta, rurki z Kremem, galaretki, lemoniada,
szaszłyki owocowe i wiele innych
smacznych przekąsek. Kawiarenka
wyróżniała się tym, że pieniądze
zebrane ze sprzedaży mają wspomóc w chorobie 17 - letniego Karola Sawickiego, który od roku walczy z Chłoniakiem Hodgkina tzw.
ziarnica złośliwa.
Na leczenie, dojazdy do lekarzy,
codzienne funkcjonowanie potrzeba
dużo pieniędzy. Jeśli ktoś chciałby
wspomóc Karola prosimy o kontakt
Dziękuję za zaangażowanie rodzicom, którzy wspólnie ze swoimi
pociechami przygotowali smakołyki.
Dobro powraca!!!

kawiarenka w szkole podstawowej w lachowie odbyła się, by pomóc choremu
karolowi sawickiemu

dzień kobiet w szkole

W szkole podstawowej w Czerwonem w poniedziałek 9 marca chłopcy pracujący w samorządzie uczniowskim pod opieką
Joanny Sekścińskiej wręczyli kwiatek każdej kobiecie w szkole. W ten sposób pokazali, że życzą kobietom i kobietkom niekończącego się uśmiechu i spełnienia wszystkich marzeń.
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kultura

remont świetlicy w lachowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Świetlica Centrum Kultury Gminy Kolno w Lachowie przechodzi
remont. Prace wykonują pracownicy Referatu Gospdoarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.
Po otwarciu Publicznego Przedszkola w Lachowie w tutejszym
budynku Centrum Kultury Gminy
Kolno zwolniła się sala, w której
zajęcia miały przedszkolaki. Po
„wyprowadzce” maluszków gminna ekpia remotnowo - budowalna
rozpoczęła remont tej sali. Dodatkowo pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Kolno prowadzą też remont klatki
schodowej. Prace przebiegają tym
sprawniej, że w związku z epidemią
koronawirusa i decyzją Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowgo
instytucje kultury są zamknięte.

Kultura w czasie epidemii
W naszej gminie, z troski o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

pracownicy referatu gospodarki komunalnej urzędu gminy kolno podczas prac
remontowych w świetlicy ckgk w lachowie

i użytkowników instytucji kultury
do dowołania zamknięte dla mieszkańców pozostają świetlice Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle,
Lachowie i Zabielu oraz Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwonem wraz z Filią Biblioteczną w
Borkowie oraz punktami w Lacho-

wie i w Zabielu. Zainteresowanych
kulturą zachęcamy do korzystania
z zasobów interentowych i koncertów, spektakli czy spotkań on-line
oferowanych np. przez wojewódzkie instytucje kultury, w tym m.in.
Książnicę Podlaską czy Operę i
Filharmonię Podlaską.

muzykujące bieliki z wykowa

Muzykujące Bieliki to zespół ze szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie, który z sukcesem zaprezentował się , w
trakcie uroczystości z okazji Dnia Kobiet w Zabielu. Zespół pracuje pod kierunkiem instruktorów: Anny Podeszwik i Pawła
Podeszwik.

gazeta gminna

17

18

kultura

dzień kobiet w zabielu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Już od kilku lat Centrum Kultury
Gminy Kolno wraz ze strażakim z
OSP Zabiele zapraszają Panie na
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W
tym roku nie mogło być inaczej.
8 marca sala w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Zabielu wypeniona była po brzegi.
Uroczystość poprowadził Mariusz
Wesołowski, dyrektor CKGK. Serdeczne życzenia zgromadzonym Paniom złożył Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. Uczestniczki
spotkania w Zabielu, tradycyjnie
już, mogły liczyć na dużą dawkę
muzyki i humoru oraz tort i kwiaty. Na scenie zaprezentowały się:
Zespół Zabielanki, Zespół Ludowy
Czerwieniacy, Zespół Borkowiacy
oraz utalentowane dzieci i młodzież pracująca w kilku zespołach
pod kierunkiem Anny i Pawła Podeszwik. Okolicznościowy wiersz
własnego autorstwa wygłosił druh
Władysława Kowalczyk. Każda z
Pań otrzymała kwiatek, a zwieńczeniem spotkania był tort, który
podzielili Wójt Gminy Kolno i Prezes OSP Zabiele. Organizatorzy
Dnia Kobiet dziękują Paniom za
obecność i zapraszają za rok

każda z pań z okazji dnia kobiet otrzymała kwiat

tradycyjnym elementem obchodów dnia kobiet w zabielu jest tort

występ zespołu ludowego czerwieniacy na dniu kobiet w zabielu

gazeta gminna

kultura

wiosna w obiektywie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W czasach epidemii, kiedy najważniejszym wskazaniem jest „zostań w
domu” warto szukać dobrych informacji i pozytywnych treści. Moment nadejścia wiosny uchwycił w
obiektywie pan Sylwester Nicewicz
z Kozła. Zdjęcia dostępne są na
stronie internetowej foto.nicewicz.
pl, gdzie znajdą też Panstwo wiele
ciekawych filmów i zdjęć.

pierwszy bocian w koźle

fot. s. nicewicz

wiosenne przeloty ptaków

fot. s. nicewicz

projekt

reklama

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

sklep

zaprasza
dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorów
do udziału w projekcie

W ramach wydarzeń literackich zorganizujemy:
- głośne czytanie utworów autorstwa
Jana Pawła II i o JP II,
- grę terenową z wykorzystaniem
aplikacji kodów QR
- konkurs na przygotowanie
prezentacji multimedialnej o życiu
i twórczości JP II,
- podróż szlakiem JP II do Warszawy,
Wadowic, Krakowa i w Tatry,
- warsztaty teatralne przygotowujące
do przedstawienia
Wieczornicy poświęconej Papieżowi.
Okres trwania projektu: 1.03 – 30.11.2020 r.

odzież używana
na wagę

Zapraszamy!
gazeta gminna
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