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Pierwsza w historii zdalna sesja
Rady Gminy Kolno odbyła się 15
kwietnia. W tak nietypowych warunkach radni podjęli m.in. dwie uchwały
dotyczące pomocy dla przedsiębiorców z gminy Kolno, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z epidemią koronawirusa.
– Rządowa tarcza antykryzysowa dała nam takie możliwości, więc skorzystaliśmy z nich, by pomóc naszym przedsiębiorcom – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

wydarzenia

inwestycje idą
zgodnie z planem
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Bez przeszkód trwa realizacja inwestycji, na które Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie z zewnątrz. Wczoraj na Stacji Uzdatniania Wody
w Kumelsku i Zabielu montowane były panele fotowoltaiczne. W Tyszkach
Wądołowo i w Brzózkach przebudowywane są drogi gminne, a w Borkowie
kontynuowana jest rozbudowa szkoły i przebudowa sali gimnastycznej.

wydarzenia

dziękujemy, że szyjecie
maseczki ochronne!

str.

8-9

O gminnej akcji szycia maseczek
ochronnych informowaliśmy już
kilkukrotnie. Dziś mamy zaszczyt przedstawić wyjątkowych pracowników
gminnych szkół i przedszkola, którzy w odpowiedzi na apel Wójta Gminy
Kolno uszyli ich już kilkaset sztuk. – Jestem naprawdę bardzo wdzięczny
dyrekcji i pracowniom tych jednostek, które podjęły się udziału w naszej
akcji – mówi Jozef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. – W tych trudnych czasach pandemii dajecie prawdziwą lekcję bezinteresownego działania na rzecz innych.
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z najlepszymi życzeniami dla strażaków
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wydarzenia

gmina w czasach epidemii
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Od kilku miesięcy cały świat
zmaga się z epidemią koronawirusa.
W celu ochrony przed zakażeniem
wprowadzane są liczne nakazy,
zakazy i procedury postępowania.
Wszyscy musimy ich przestrzegać,
bo to jedyna droga do powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa.
To, co ma ratować nasze życie, znacząco zmieniło codzienność. Stan
epidemii wpłynął na funkcjonowanie instytucji, szkół, urzędów, sklepów, zakładów usługowych, a nawet
spotkań towarzyskich, czy praktyk
religijnych. Z dnia na dzień okazało się, że np. nauczanie w szkołach
trzeba przestawić na tryb zdalny,
że sesję rady gminy zorganizować
trzeba online, że naszych strażaków
ochotników z jednostek wpisanych

do KSR-G wyposażyć trzeba w
środki ochrony przed wirusem, że
Szpital Ogólny w Kolnie potrzebuje
wsparcia, a sprawy naszych mieszkańców w Urzędzie Gminy Kolno
załatwiać trzeba bez bezpośredniego z nimi kontaktu. W zasadzie każdego dnia od wybuchu epidemii w
naszym kraju, jako samorząd, zmagamy się z nowymi wyzwaniami. W
tak wyjątkowej sytuacji ważna jest
szybkość i skuteczność działania,
ale też empatia, umiejętność współpracy i odwaga w podejmowaniu decyzji. To był trudny czas i dziękuję
tym wszystkim, którzy w ostatnich
tygodniach współpracowali ze mną,
by zapewnić bezpieczeństwo, ale
też zorganizować obsługę interesantów, czy zdalną naukę. Dziękuję
wolontariuszom, radnym, sołtysom i

jednostkom organizacyjnym. Okazało się, że jako wspólnota zdaliśmy
egzamin, o czym świadczyć może
m.in. akcja szycia maseczek, która stała się inspiracją dla innych.
Dzięki dobrej współpracy tysiące
mieszkańców naszej gminy wyposażyliśmy w maseczki ochronne.
Dziękuję mieszkańcom Gminy
Kolno za stosowanie się do zaleceń.
Za czujność i odpowiedzialność.
Dzięki takiej postawie mieliśmy
tylko dwa przypadki zachorowania
na COVID-19 w naszej gminie. Na
szczęście te osoby są już zdrowe.
Dziś, kiedy Rząd RP etapami decyduje się na znoszenie obostrzeń,
wciąż musimy zachować ostrożność,
ale też wrażliwość na drugiego człowieka. Wspólnie zadbajmy o nasze
bezpieczeństwo i zdrowie.

ostatnie pożegnanie sołtysa

śp. ireneusz konopka w trakcie ubiegłorocznych gminnych obchodów dnia
sołtysa przyjął życzenia i kubek sołtysa z rąk anastazego jana kalinowskiego
przewodniczącego rady gminy kolno
gazeta gminna

Pod koniec lutego, jak zawsze,
uczestniczył w sesji Rady Gminy Kolno, gdzie zwykle siadał w
ostatnim, lub przedostatnim rzędzie. Skromny, pogodny i życzliwy
w sierpniu br. roku obchodziłby 25
rocznicę pełnienia funkcji sołtysa
Okurowa. Ireneusz Konopka zmarł
w wieku 73 lat. 5 maja w ostatniej
drodze, z uwagi na ograniczenia
związane z epidemią, nie mogli mu
towarzyszyć wszyscy, którzy chcieli
Go pożegnać. Wójt wraz z Przewodniczącym Rady i Sołtysami reprezentowali tych, z którymi śp. Ireneusz Konopka współpracował jako
sołtys. - Odszedł dobry człowiek,
zasłużony m.in. działalnością na
rzecz mieszkańców sołectwa Okurowo - mówi wójt Józef Wiśniewski.
- Łączymy się w smutku i żałobie z
Rodziną i Bliskimi śp. Ireneusza.
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wydarzenia

pierwsza zdalna sesja rady
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pierwsza w historii zdalna sesja
Rady Gminy Kolno odbyła się 15
kwietnia. W tak nietypowych warunkach radni podjęli m.in. dwie
uchwały dotyczące pomocy dla
przedsiębiorców z gminy Kolno,
którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku
z epidemią koronawirusa. – Rządowa tarcza antykryzysowa dała
nam takie możliwości, więc skorzystaliśmy z nich, by pomóc naszym przedsiębiorcom – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Chodzi o uproszczenie
procedury ubiegania się o pomoc
oraz o objęcie wsparciem przedsiębiorców z tych branż, które w
czasach epidemii mają zakaz prowadzenia swojej działalności.
Na sali konferencyjnej w Czerwonem, gdzie zwykle obraduje
Rada Gminy Kolno, obecni wczoraj
byli tylko Anastazy Jan Kalinowski
przewodniczący Rady Gminy Kolno, Józef Bogdan Wiśniewski wójt
gminy Kolno i sekretarz Adam Masłowski. Pozostali radni głosowali
zdalnie z domów. System i sprzęt
wykorzystywany w naszej gminie do
głosowania, sprawdził się również
w takich wyjątkowych warunkach.
Radni podjęli 9 uchwał i przyjęli
cztery sprawozdania.

Pomoc przedsiębiorcom
Na mocy dwóch uchwał, które
wejdą w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego, wskazane grupy przedsiębiorców będą mogły skorzystać z
przedłużenia terminów płatności rat
podatku od nieruchomości lub ze
zwolnienia z płatności podatków od
nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
w określonych branżach. Pomoc
skierowana jest do tych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku

na sali konferencyjnej w czerwonem obecni byli tylko wójt józef wiśniewski,
przewodniczący rady gminy kolno anastazy jan kalinowski i sekretarz adam
masłowski

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID- 19
O zwolnienie z podatku od nieruchomości - gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
ubiegać się będą mogli przedsiębiorcy, którzy w dniu 1marca 2020r.
prowadzili na terenie Gminy Kolno
działalność gospodarczą w zakresie
usług hotelarskich i gastronomicznych ( PKD:55.10.Z,56.0.A,56.30.Z)
lub usług fryzjerskich i kosmetycznych (PKD:96.02.Z). Przedsiębiorca, by skorzystać z pomocy, będzie
zobowiązany złożyć informację o
rodzaju prowadzonej działalności
gospodarczej oraz o płynności finansowej i formularz informacji
przedstawionych przy ubieganiu się
o pomoc rekompensującą negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 –na formularzach jak
w załącznikach do uchwały. Wspomniane formularze należy złożyć
w terminie 14 dni od ustawowych
terminów zapłaty podatków.
Pomoc polegająca na przedłużeniu terminów spłat rat podatku
od nieruchomości obejmie przedsiębiorców „będących podatnikami
podatku od nieruchomości, którzy
w dniu 1marca 2020r. prowadzili na
terenie Gminy Kolno działalność
gospodarczą”, jeśli ich płynność fi-

nansowa pogorszyła się uwagi na
COVID-19. Pomoc polegać będzie
na przedłużeniu do 30 września br.,
terminu spłat rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu. Chcąc skorzystać z tego rodzaju
pomocy, należy złożyć w Urzędzie
Gminy Kolno: informację o prowadzeniu działalności gospodarczej
oraz o płynności finansowej i formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19
– na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.
W trakcie sesji radni podjęli również 7 innych uchwał m.in. w sprawie zmian w budżecie gminy Kolno
na 2020 r., w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Kolno w roku 2020 czy w sprawie
uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej
części terenów wsi Czerwone.
Radni przyjęli też sprawozdania z
działalności za 2019 rok GOPS w
Kolnie, GBP w Czerwonem, CKGK
w Koźle oraz z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2019 rok.
gazeta gminna

wydarzenia

dofinansowanie na budowę dróg
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przebudowa drogi gminnej Lachowo – Kossaki oraz drogi wewnętrznej w Glinkach – to projekty na których realizację Gmina
Kolno otrzymała dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowe wsparcie pokryje
połowę kosztów ich realizacji. Na
przebudowę obu dróg Gmina Kolno otrzyma ponad 774 tys. zł. –
Czekaliśmy na to rozstrzygnięcie i
już ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi Lachowo – Kossaki
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno – To będą kolejne dwie inwestycje drogowe,
które zrealizujemy dzięki dotacjom
pozyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zainteresowanie otrzymaniem
dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych jest ogromne. Tylko na przebudowę dróg gminnych
w naszym województwie przyznano w tym rozdaniu 165 dotacji, a
na liście rezerwowej znalazło się
89 wniosków. Na rozstrzygnięty
właśnie nabór Gmina Kolno złożyła 6 wniosków. Dwa otrzymały
dofinansowanie, cztery znalazły
się na liście rezerwowej. Wartość
dofinansowanej inwestycji na dro-

w ramach dofinansowania z funduszu dróg samorządowych przebudowana
zostanie m.in. droga gminna kossaki - lachowo

dze Lachowo – Kossaki to 1 173
620,00 zł z czego dotacja to 586
810,00 zł. Wartość inwestycji drogowej w Glinkach to 375 740,00
zł z czego dofinansowanie wyniesie
187 870,00 zł. Na liście rezerwowej znalazły się projekty dotyczące
przebudowy dróg wewnętrznych w
Kumelsku, Starym Gromadzynie,
Borkowie i Czerwonem.
– Potrzeby w tym zakresie, nie
tylko w naszej gminie, są bardzo
duże, ale mimo, że konkurencja jest
spora, my wciąż będziemy zabiegać
o pieniądze na drogowe inwestycje,

także te z listy rezerwowej – mówi
wójt Józef Wiśniewski – Mamy też
już gotową dokumentację na przebudowę kolejnych dróg w tym m.in.
drogi Kozioł – Szablaki, opracowujemy następne, tak, by jeśli tylko
ogłoszony zostanie nowy nabór być
gotowym do składania wniosków o
dofinansowanie naszych drogowych
inwestycji.
Warto podkreślić, że z budżetu
Gminy Kolno dofinansowany zostanie również remont powiatowej
drogi w Glinkach dotowanej też z
Funduszu Dróg Samorządowych.

dotacje na sport
Zgodnie z Zarządzeniem Nr
196/20 Wójta Gminy Kolno z dnia
6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2020 dotacje na
realizację zadań z wymienionego
zakresu otrzymują:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w
Borkowie na zadanie II Rowerowa
Gra Terenowa
gazeta gminna

2. Uczniowski Klub Sportowy
„Bielik” na zadanie I Gminny Turniej Rekreacyjno- Sportowy Szkół
Podstawowych
3. Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe w Kolnie na zadanie: Organizacja zawodów oraz
przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych o zasięgu Gminnym i Ponadgminnym
4. Towarzystwo Jan z Kolna na zadanie Zajęcia szachowe dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Janowie

5. Towarzystwo Jan z Kolna na
zadanie Kajakiem po Pisie
Łączna kwota dotacji przekazanych z budżetu Gminy Kolno na
realizację wymienionych zadań wyniosła 18 400,00 zł.
- Mam nadzieję, że sytuacja
związana z epidemią koronawirusa
uspokoi się na tyle, by organizacje
mogły zrealizować zaplanowane
działania zgodnie z planem - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
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zadania z funduszu sołeckiego
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Utwardzanie poboczy przy drodze gminnej w miejscowości Tyszki
Łabno – to kolejna inwestycja realizowana w ramach tegorocznego
funduszu sołeckiego. Pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno takie samo
zadanie wykonali już przy drodze
gminnej w miejscowości Górszczyzna.
- U nas tegoroczne prace już zakończone – potwierdza Waldemar
Piwowarski sołtys wsi Górszczyzna.
- To drugi rok jak z funduszu sołeckiego utwardzane były pobocza
tej drogi i teraz to już zupełnie inna
jazda jest.
Ponadto w ramach tegorocznego
funduszu sołeckiego wyżwirowane zostały drogi w Czerwonem i
Brzózkach. Wartość funduszu sołeckiego na 2020 rok wynosi nieco
ponad 666 tys. zł.

utwardzanie poboczy przy gminnej drodze w miejscowości Tyszki Łabno

remont gminnego budynku
W Rydzewie trwają prace remontowe wewnątrz budynku, który
kiedyś był szkołą, a po zakończe-

niu prac będzie służył lokalnej społeczności m.in. do organizowania
spotkań, warsztatów, czy wydarzeń

trwa remont budynku gminnego w rydzewie

kulturalnych.
Generalny remont prowadzony
jest w ramach bieżącego utrzymania budynków gminnych. Zadanie
wykonują pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.
W poprzednich latach teren wokół
dawnej szkoły został uporządkowany i ogrodzony. Został wymieniony dach na budynku, a w ubiegłym
roku również okna w ramach funduszu sołeckiego.
Dzięki realizacji projektu z unijnym dofinansowaniem obok budynku powstał plac zabaw.
Obecnie trwające prace obejmują
remont i przebudowę wnętrza budynku i polegają m.in. na: zerwaniu
starej i położeniu nowej podłogi,
odnowieniu ścian, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie aneksu
kuchennego.
gazeta gminna
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inwestycje idą zgodnie z planem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Bez przeszkód trwa realizacja
inwestycji, na które Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie z
zewnątrz. Na Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku i Zabielu
montowane były panele fotowoltaiczne. W Tyszkach Wądołowo i
w Brzózkach przebudowywane są
drogi gminne, a w Borkowie kontynuowana jest rozbudowa szkoły i
przebudowa sali gimnastycznej.
– W przypadku projektów czy to z
unijnym, czy krajowym dofinansowaniem dotrzymanie terminów jest
bardzo istotne, dlatego cieszy nas,
że na razie, mimo epidemii, prace
idą zgodnie z planem – mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy
Kolno.

Ekologiczna inwestycja
Pierwsza w Gminie Kolno inwestycja polegająca na montażu urządzeń służących do pozyskiwania
energii słonecznej na budynkach
użyteczności publicznej realizowana jest dzięki unijnej dotacji. 251
934,80 zł dofinansowania na projekt

montaż urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej na stacji uzdatniania
wody w kumelsku

pt. „Instalacja urządzeń służących
do pozyskania energii słonecznej
na stacjach uzdatniania wody w
Gminie Kolno” pochodzi z RPO WP
na lata 2014-2020. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, prace na
SUW w Kumelsku i Zabielu mają
potrwać do 8 maja.

Remont w szkole
Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie to inwestycja
na dofinansowanie której Gmina
Kolno pozyskała ponad milion złotych w ramach „Sportowa Polska
– Program rozwoju infrastruktury
sportowej”. Prace nad generalnym
remontem sali gimnastycznej i dobudowaniem dwóch sal lekcyjnych
mają potrwać do 17 sierpnia br.

Drogi z dofinansowaniem

remont drogi w tyszkach wądołowo realizowany jest przy wsparciu z funduszu
dróg samorządowych
gazeta gminna

Przebudowa dróg gminnych w
Brzózkach i Tyszkach Wądołowo to
inwestycje dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Pod koniec ubiegłego roku Gmina Kolno
pozyskała pieniądze na ich przebudowę. Dofinansowanie pokryje 60
proc. kosztów inwestycji.
W tym roku z dofinansowaniem z
Funduszu Dróg Samorządowych realizowane będą inwestycje drogowe
w Glinkach i Lachowo –Kossaki.
Gmina Kolno już ogłosiła przetargi
na wykonanie tych drogowych inwestycji.
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Dziękujemy, że szyjecie maseczki
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

O gminnej akcji szycia maseczek
ochronnych informowaliśmy już
kilkukrotnie. Dziś mamy zaszczyt
przedstawić wyjątkowych pracowników gminnych szkół i przedszkola, którzy w odpowiedzi na apel
Wójta Gminy Kolno uszyli ich już
kilkaset sztuk. – Jestem naprawdę bardzo wdzięczny dyrekcji i
pracowniom tych jednostek, które
podjęły się udziału w naszej akcji
– mówi Jozef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno. – W tych trudnych czasach pandemii dajecie
prawdziwą lekcję bezinteresownego działania na rzecz innych.

Szkoła w Zabielu
W Szkole Podstawowej w Zabielu
odzew na apel był natychmiastowy.
Znalazły się i chętne osoby i maszyny do szycia. Praca jest tak podzielona, że wiadomo, kto szyje, kto
robi wykroje. Wszystko idzie bardzo
sprawnie.
- W akcję zaangażowali się: Wanda Bednarczyk, Marzanna Szewczyk, Dorota Rogińska, Beata
Bazydło i Tadeusz Góralczyk za co
bardzo dziękuję – mówi Ewa Lipnicka dyrektor Szkoły Podstawowej
w Zabielu. - Wspólnie pracownicy
naszej szkoły uszyli już około 160
maseczek ochronnych.

Szkoła i przedszkole w Lachowie
Maseczki ochronne z materiału
zakupionego przez Gminę Kolno
szyte są również w Lachowie, gdzie
do akcji przyłączyły się i Szkoła
Podstawowa i Publiczne Przedszkole. Przy maszynach do szycia
charytatywnie pracują panie: Beata
Konopka, Ewa Staniszewska, Patrycja Sekścińska, Ewelina Wyka i
Anna Przytuła.
- Razem panie uszyły już sto
maseczek –poinformowała pani Jadwiga Filipkowska dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lachowie.

do akcji szycia maseczek ochronnych przyłączyli się mieszkańcy z 10 miejscowości w naszej gminie, wśród nich m.in. pani bożena borys w janowie

Szkoła w Janowie
W gronie szyjących maseczki
ochronne znalazła się też pani Alicja Gajda pracownica Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie.
- Pani Alicja uszyła maseczki
ochronne dla wszystkich pracowników szkoły – mówi pani Bożena
Duda dyrektor Szkoły Podstawowej
w Janowie. – Szyła je również dla
mieszkańców gminy.
Na apel Wójta Gminy Kolno odpowiedziała też pani Bożena Borys,
która mieszka w budynku socjalnym
przy szkole w Janowie. Uszyła już
200 maseczek.

Wolontariusze z 10 miejscowości
Jak informowaliśmy, w akcję szycia maseczek ochronnych w naszej
gminie zaangażowali się wolontariusze z 10 miejscowości: Wykowa,
Borkowa, Janowa, Zabiela, Czerwonego, Wincenty, Starego Gromadzyna, Lachowa, Kumelska i Gietek.
W sumie ponad 40 osób, w gronie
których są szyjący, ale też ci, którzy
pomagali np. krojąc czy składając
materiał.

Akcję dostarczania materiałów,
odbierania uszytych maseczek i
przekazywania ich do rozdysponowania koordynowana jest przez
dyrektora Centrum Kultury Gminy
Kolno. Maseczki szyte są przez
wolontariuszy z materiałów zakupionych przez gminę Kolno. Ofiarodawcą partii materiału jest również
przedsiębiorca z naszej gminy. Maseczki do osób potrzebujących trafiają za pośrednictwem sołtysów.
- Na dzień dzisiejszy rozdanych
zostało 1900 maseczek ochronnych
uszytych w naszej gminie – mówi
Mariusz Wesołowski, dyrektor
CKGK. – Do rozdania gotowych jest
już następnych 500 sztuk, około
200 – 300 jest do odebrania, a kolejne maseczki są wciąż szyte.
Jeśli do powyższego zestawienia
doliczymy maseczki uszyte przez
pracowników szkół i przedszkola
okaże się, że dzięki ludziom zaangażowanym w gminną akcję już
powstało ponad 3 tysiące maseczek
ochronnych. Wszystkie, za darmo,
trafiły do najbardziej potrzebujących. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy pracownikom oświaty oraz
wszystkim mieszkańcom gminy zaangażowanym w pomoc w walce z
koronawirusem!
gazeta gminna
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Wolontariusze zaangażowani w akcję szycia maseczek,
ochronnych poza wymienionym w tekście:
1. Janowo
Danuta Boć, Agata Cudnik,
Joanna Chmielewska,
2. Gietki
Jolanta Bednarska, Bożena
Dymek, Elżbieta Kołdys
3. Kumelsk
Justyna Góralczyk, Renata
Domańska, Katarzyna Kotowska, Ewa Staniszewska,
Beata Włodkowska, Emilia
Zduńczyk, Dorota Żebrowska,
Anna Zagroba
4. Lachowo
Iza Tyszka, Agnieszka Kobus
5. Wykowo
Beata Rybka, Barbara
Malinowska, Małgorzata
Zduńczyk, Krystyna Ołdakowska, Krystyna Wykowska,
Bogusława Charubin, Irena
Koprowska
6. Wincenta
Janina Kornacka, Anna Mrugacz, Barbara Mrugacz
7. Czerwone
Jadwiga Banach, Maria Bućko, Maryla Olszak, Barbara
Olender
8. Borkowo
Anna Cudnik, Agnieszka
Olszewska, Danuta Bajno
9. Zabiele
Bogusława Sekścińska,
Renata Paliwoda, Sylwia
Bazydło, Agnieszka Smaka,
Barbara Ruchała, Elżbieta
Śliwka, Danuta Góralczyk,
Barbara Zduńczyk, Jolanta
Kowalczyk, Dorota Piwowarska, Joanna Korwek, Edyta
Ałajko
10. Stary Gromadzyn
Elżbieta Zalewska

gazeta gminna

w akcję szycia maseczek zaangażowali się m.in. pracownicy szkół w
zabielu i lachowie oraz publicznego
przedszkola w lachowie

9

10

wydarzenia

krzyż i kapliczka zdobią i chronią
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W czasach epidemii koronawirusa, kiedy z uwagi na ograniczenia
i zakazy nie można wspólnie działać i spotykać się jak dawniej, każda pocieszająca, dobra informacja
jest na wagę złota. Na początku
maja pani sołtys Tyszk Łabno zrobiła niespodziankę mieszkańcom
rozsyłając im wiadomość na FB
o przeprowadzonych porządkach
przy wioskowym krzyżu i kapliczce. Do zdjęć dołączyła okolicznościowe wiersze. Majowe w tym
roku inne niż zwykle, ale prośby
do Maryi jeszcze gorętsze niż zazwyczaj.
Z informacji zebranych od mieszkańców sołectwa wynika, że wioskowy krzyż liczy sobie 122 lata.
Postawiony został w 1898 roku, ale
w innym miejscu niż stoi dziś.
- Mieszkańcy Tyszk Łabno przenieśli krzyż do wsi, gdy powstała
szosa. Ludzie modlili się przed nim
prosząc o pomoc i potrzebne łaski
– opowiada pani Beata Kuliś - Nalewajek.
Kapliczka natomiast powstała w
okresie międzywojennym. Postawiona za pieniądze składkowe mieszkańców, wybudowana przez Pana
Rutkowskiego z Czernic wyglądała
nieco inaczej niż obecnie.
- Wtedy zaliczono ją do 3 klasy
zabytków i opisano w Gazecie Białostockiej, za sprawą Jana Kiełczewskiego z naszej wsi, który udzielił
wywiadu. - mówi Pani Sołtys - W
okolicach roku 2000 kapliczka przeszła przebudowę ze względu na jej

krzyż przed i po wiosennych porządkach. w jego otoczeniu pojawią się również
żywe kwiaty

efekty prac porządkowych przy kapliczce w tyszkach Łabno widać po zestawieniu zdjęć sprzed i po ich wykonaniu

pogarszający się stan i tak do dziś,
razem z krzyżem zdobi naszą wieś i
wita wjeżdżających, czuwa i chroni.
Warto zadbać o przydrożne ka-

Do naszej Przydrożnej Pani przyszła
wczoraj wiosna, w domku posprzątała
i kwiatów przyniosła. Niech Maryja
nad nami czuwa, rolnikom pomoże i da
krocie deszczu w tej tak suchej porze.
Przegoni wirusa, zdejmie mu koronę i
na swą matczyną, mądrą włoży głowę!

pliczki i krzyże, które wrosły w
pejzaż naszej gminy, bo są świadectwem nie tylko wiary, ale też
historii.

Także Krzyż Przydrożny od wiosny coś
dostał, jeszcze żywe kwiaty będą przy nim
rosnąć. Tyle lat tu stoi - przy wjeździe na
lewo, bez jego towarzysz i brzozowe drzewo. Czuwaj wciąż nad nami Jezu - synu
Maryji, byśmy w zdrowiu i szczęściu w
Tyszkach Łabno żyli!

gazeta gminna
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Konkurs organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem
w ramach realizacji projektu „Śladami Jana Pawła II” MKiDN
Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół średnich oraz osób
dorosłych (rodzice lub dziadkowie) z terenu powiatu kolneńskiego.
2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Papieża Jana Pawła II
3. Cele konkursu:
- upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II,
- upowszechnienie wiedzy o życiu i twórczości Papieża,
- kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji na określony temat i selekcji zgromadzonych materiałów,
- promowanie nowatorskich metod i form pracy,
- pobudzanie kreatywności, kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej uczestników.
4. Sposób przeprowadzenia konkursu
Prace konkursowe mają być wykonane w zespołach 2-osobowych. Zespół tworzy osoba dorosła (rodzic,
babcia , dziadek) wraz z młodą osobą będącą uczniem klas V - VIII szkoły podstawowej lub szkoły średniej
z terenu powiatu kolneńskiego. Zespół może zgłosić tylko jedną prezentację.
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie
jej bezpośrednio w w/w programach.
Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o
autorach pracy (na ostatnich slajdach prezentacji). Praca powinna zawierać od 15 do 20 slajdów.
5. Miejsce i termin składania prac
Zgłoszenia można dokonywać w wybrany sposób poprzez:
- wysłanie e-mailem na adres: gbpczerwone@gminakolno.pl
- dostarczenie osobiście na płycie CD/ DVD lub innym nośniku do Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem do dnia 15 czerwca 2020 r.
6. Prezentacje oceni komisja powołana przez organizatora. Komisja może przyznać trzy nagrody i dwa
wyróżnienia. Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
7. Kryteria oceny prac konkursowych
Komisja konkursowa dokona oceny prezentacji uwzględniając:
- poprawność merytoryczną i językową informacji zamieszczonych w prezentacji,
- przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
- adekwatność zastosowanych zdjęć do przedstawionych treści,
- kreatywność oraz pomysłowość przedstawienia tematu konkursowego,
- techniczną poprawność wykonania prezentacji.
8. Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
9. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 86/262 34 56, 504 187 529, 509 188 211 (GBP
Czerwone). Email: gbpczerwone2@gminakolno.pl
gbpczerwone@gminakolno.pl

gazeta gminna
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druhowie są z nami od lat!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Gminie Kolno aktywnie funkcjonuje 9 jednostek OSP. W ich
działanie zaangażowanych jest
325 osób: członków aktywnych,
honorowych i kobiet. Przy pięciu
jednostkach działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze zrzeszające
52 młode osoby. - Strażacy ochotnicy to wspaniali ludzie z sercem i
pasją, ale też umiejętnościami niezbędnymi do ratowania ludzkiego życia i mienia - - mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. - Członkowie naszych OSP
bardzo często kontynuują rodzinne
tradycje. Początki najstarszej OSP
w gminie sięgają roku 1918, kiedy to założona została jednostka w
Borkowie.
Jednostki OSP w Gminie Kolno aktywnie działają w Borkowie,
Czerwonem, Zabielu, Lachowie, Janowie, Zaskrodziu, Kumelsku, Wykowie i Starym Gromadzynie. Trzy
z nich: z Zabiela, Czerwonego i
Lachowa wpisane są do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Inwestycje w szkolenia i sprzęt
Powołane pierwotnie do ochrony
ludzkiego życia i mienia przed pożarami, obecnie jednostki OSP pełnią
szereg ważnych społecznie funkcji.

kalendarz osp zabiele

archiwalne zdjęcie osp borkowo - jednostki założonej w 1918 roku

Ich członkowie są szkoleni m.in. z
zakresu ratownictwa technicznego,
chemicznego, ekologicznego, wodnego ale też z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, z zakresu
współpracy z LPR, czy ratownictwa
poszukiwawczo - ratowniczego. Dodatkowo członkowie naszych OSP
szkoleni byli też m.in. jako pilarze
drewna oraz pilarze stali i betonu.
Odpowiednie szkolenia przechodzą
zarówno członkowie OSP, jak i drużyn młodzieżowych.
Tak dobrze wyszkoleni druhny i
druhowie dysponują coraz lepszym
sprzętem. Jednostki OSP z Gminy
Kolno co roku są wyposażane w konieczne środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do prowadzenia różnych akcji. Na ten cel Gmina
Kolno wydaje nie tylko środki z
własnego budżetu, ale też skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne.
Rok 2019 pod tym względem był
kolejnym udanym rokiem. W 2019 r.
jednostce OSP w Czerwonem przekazany został nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, na zakup którego Gmina Kolno pozyskała 510 tys.
zł dotacji z różnych źródeł. Dodatkowo na wyposażenie dla jednostek
OSP, tylko w 2019 r., Gmina Kolno
pozyskała: 10 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 20 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
8 tys. zł z PKN Orlen, 12 tys. zł środki z MSWiA, 12 tys. zł - środki

z MSWiA - KSRG i ponad 54 tys.
zł dotacji z MSWiA w ramach nowego programu 5000+

Nastawieni na rozwój
Członkowie naszych OSP, poza
działaniami związanymi z ochroną
bezpieczeństwa i udziałami w akcjach, podejmują szereg inicjatyw
ważnych dla rozwoju lokalnych
społeczności.
- Takim cennym działaniem jest
zauważalny wzrost liczby Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- mówi wójt Józef Wiśniewski. - To,
że udaje się zachęcić młodych ludzi do kontynuowania tradycji daje
nadzieję, że OSP przetrwa kolejne
pokolenia.
Wartymi podkreślenia są m.in.
inicjatywa wydawania Ognistego
Kalendarza ze zdjęciami członkiń
jednostki przez OSP Zabiele. Tegoroczna to już druga jego edycja.
To oryginalny sposób na promocję,
ale też na wsparcie jednostki. OSP
Borkowo, już po raz drugi w tym
roku, stanęło do otwartego konkursu ofert na realizację zadań sportowych Gminy Kolno, by zorganizować nowatorską grę rowerową. Ta
propozycja to połączenie aktywności fizycznej z zagadkami na temat
Borkowa i okolic. W zasadzie każda
jednostka podejmuje działania na
rzecz lokalnej społeczności i trudno
wymienić wszystkie, ale za wszystkie z serca dziękujemy!
gazeta gminna
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Załóż tymczasowy profil zaufany
i korzystaj z e-usług
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Czy wiecie, że w Urzędzie Gminy Kolno aż 21 usług można załatwić za pośrednictwem platformy
ePUAP? Wystarczy mieć profil
zaufany i dostęp do Internetu. To
szczególnie ważne w czasach epidemii, dlatego Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło właśnie nową
e-usługę - tymczasowy profil zaufany, by więcej osób mogło skorzystać z możliwości załatwiania
urzędowych spraw bez konieczności wychodzenia z domu.
Do tej pory założenie profilu zaufanego odbywało się za pośrednictwem odpowiedniego banku, lub
wymagało wypełnienia wniosku na
stronie www.pz.gov.pl. i osobistej
wizyty w punkcie potwierdzającym
nasze dane. Tymczasowy profil zaufany założymy bez konta w określonym banku i bez wychodzenia z
domu. Szczegółowe informacje jak
to zrobić znajdziecie Państwo na
stronie internetowej pz.gov.pl
Posiadacz profilu zaufanego lub
ważnego przez trzy miesiące tymczasowego profilu zaufanego w
Urzędzie Gminy Kolno będzie mógł
załatwić następujące usługi za pośrednictwem ePUAP (stan na 24
kwietnia):
1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
2. Wniosek o udostępnianie infor-

źródło obrazka: pl.freepik.com
macji publicznej,
3. Wydanie wypisu i wyrysu ze
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego,
4. DL-1 Deklaracja na podatek
leśny,
5. DN-1 Deklaracja na podatek
od nieruchomości,
6. DR-1 Deklaracja na podatek
rolny,
7. DT-1 Deklaracja na podatek od
środków transportowych,
8. IL-1 Informacja o lasach,
9. IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
10. IR-1 Informacja o gruntach,
11. Skreślenie z rejestru wyborców,
12. Dopisanie się do spisu wyborców,

na stronie internetowej pz.gov.pl
są wyjaśnione wszystkie sposoby
zakładania profilu zaufanego oraz
tymczasowego profilu zaufanego
gazeta gminna

13. Wpisanie się do rejestru wyborców,
14. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach,
15. Wniosek o wydanie dowodu
osobistego,
16. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
17. Zameldowanie na pobyt stały
lub czasowy,
18. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
19. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
20. Zgłoszenie wymeldowania z
pobytu czasowego,
21. Zgłoszenie wymeldowania z
pobytu stałego.
Wkrótce będzie dostępna również:
Deklaracja o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zachęcamy do założenia profilu
zaufanego bądź tymczasowego profilu zaufanego, ponieważ jego posiadanie umożliwia załatwianie spraw
nie tylko w Urzędzie Gminy Kolno,
ale też korzystanie z kilkuset e-usług publicznych zlokalizowanych
na różnych platformach i portalach
rządowych. Profil zaufany umożiwia
m.in. korzystanie z aplikacji Internetowe Konto Pacjenta.
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porządki na szkolnym boisku
szkoła podstawowa w wykowie

Teren wokół Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie jest
pięknie uporządkowany. Szkolne
boisko zostało wyrównane, zasiano nową trawę, całość zwałowano
i teraz pozostało tylko czekać na
deszcz i nową murawę.
W prace porządkowe zaangażowani byli nie tylko pracownicy i
sprzęt Gminy Kolno, którzy wyrównali teren, ale też sołtys i rodzice
uczniów - którzy zaangażowali się
w pomoc przy wykonaniu pozostałych prac.
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie serdecznie dziękuje: sołtysowi wsi Wykowo Panu
Andrzejowi Zduńczyk, sołtysowi
wsi Brzozowo Panu Karolowi Karwowskiemu, OSP w Wykowie oraz
Panu: Michałowi Romatowskiemu, Ireneuszowi Romatowskiemu,
Waldemarowi Rybce, Zbigniewowi
Wiśniewskiemu, Wiesławowi Truszkowskiemu, Patrykowi Truszkowskiemu, Albertowi Nadarze, Karolowi Malinowskiemu, Sławomirowi
Fiertkowi. DZIĘKUJEMY!!!

prace na boisku przy szkole podstawowej w wykowie

przebudowa mostu

przez naprawiony most rolnicy będą mogli dojechać na łąki

Uszkodzony most na rzece Łabna znajdujący się między granicami miejscowości Borkowo i Zabiele
Pastorczyk naprawili pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno.
Naprawa polegała na wymianie
drewnianych dźwigarów i pokładu
górnego.
Z kruszywa łamanego zostały
usypane dojazdy do mostku.
Dzięki wykonanej naprawie mostu na rzece Łabna rolnicy z okolicy
będą mogli bezpiecznie dojechać na
łąki.

gazeta gminna
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zdalne nauczanie w naszej gminie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Decyzją Rządu RP do 24 maja
została przedłużona przerwa w
nauczaniu stacjonarnym. Z uwagi
na epidemię koronawirusa nauczanie odbywa się zdalnie. W naszej
gminie pracują tak wszystkie szkoły podstawowe, a nawet Publiczne
Przedszkole w Lachowie.
Obowiązek zdalnego nauczania
wprowadzony został w szkołach od
25 marca, ale szkoły w związku z
epidemią koronawirusa zamknięte
były już od 16 marca, w dniach 12
i 13 marca realizowane były tylko
zajęcia opiekuńcze.
- Nasze szkoły nie czekały na
wprowadzenie obowiązku zdalnego
nauczania i od razu podjęły działania zmierzające do tego, by prowadzić naukę na odległość - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. - Jestem za to dyrekcji,
nauczycielom, rodzicom i uczniom
bardzo wdzięczny.

przedszkolaki z publicznego przedszkola w lachowie w czasie, gdy ich przedszkole jest zamknięte, pracują nad zadanymi zadaniami w domach

Efekty prac w sieci
Każda gminna szkoła na swojej
stronie internetowej publikuje informacje na temat tego, jak przebiegać ma zdalne nauczanie. Te,
które mają profile na FB zachęcają
do korzystania z ciekawych stron,
ogłaszają konkursy, czy publikują
efekty prac wykonywanych przez
uczniów w domach.
Warto zajrzeć na profil FB Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie - szczególnie aktywnej,
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie czy Publicznego Przedszkola w Lachowie,
gdzie jest dużo informacji i zdjęć
dokumentujących zdalne nauczanie.
Publiczne Przedszkole w Lachowie
każdego dnia zadaje maluszkom
zadania do wykonania i publikuje
dużo zdjęć, a nawet filmików z ich
realizacji.

Przedszkole w gotowości
Niewykluczone, że również u
gazeta gminna

laptopy zakupione w ramach programu zdalna szkoła

przedszkolaków praca zdalna potrwa do 24 maja. Mimo, że Rząd RP
zapowiedział możliwość otwarcia
żłobków i przedszkoli od 6 maja,
wygląda na to, że w naszej gminie
nie ma chętnych rodziców, którzy
już w tym terminie są gotowi wysłać dzieci do placówki.
- Jesteśmy gotowi, by zgodnie z
wytycznymi Głównego Inspektora
Sanitarnego uruchomić przedszkole czy inne placówki wychowania
przedszkolnego, jednak ostateczna decyzja, na tym etapie powrotu
do normalnego nauczania, należy
do dyrektorów szkół i przedszkola
oraz rodziców - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski wójt gminy Kolno. - Z

pierwszych rozmów z rodzicami wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma
zapotrzebowania na uruchomienie
opieki nad przedszkolakami. Te pytania oczywiście będziemy co jakiś
czas ponawiać.

Laptopy z dofinansowaniem
Organizację zdalnego nauczania
ma ułatwić samorządom rządowy
program „Zdalna szkoła”. Gmina
Kolno złożyła wniosek na kwotę
60 tys. zł dofinansowania w ramach
tego programu na zakup 32 laptopów, które już zostały udostępnione
tym, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do zdalnej nauki.
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szkoły

„rok 1920 - zachować pamięć”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

- Wychowanie człowieka twórczego, otwartego, świadomego i
pewnie poruszającego się w świecie wartości, umiejącego dokonywać właściwych wyborów, jest
ważnym celem każdej współczesnej szkoły oraz biblioteki, jako
instytucji wspierającej edukację
dzieci i młodzieży - z takiego założenia wyszli autorzy edukacyjnego projektu pt. „ Rok 1920 - zachować pamięć”. Mimo, że pełną
jego realizację pokrzyżowała epidemia koronawirusa to udało się
osiągnąć to, co najważniejsze powstała wystawa dokumentująca
bohaterów wojny polsko - bolszewickiej z naszej gminy.
Założeniem projektu Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem było
uczczenie 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej w szkole i środowisku lokalnym oraz pokazanie roli naszych
przodków w zwycięstwie. Autorami
i realizatorami projektu są nauczyciele: Jacek Bagiński, Wojciech Kulas, Ewa Kiełczewska, Bogusław
Pietruszka. Partnerzy to Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwonem,

Józef Piłsudski nad mapą w okresie bitwy warszawskiej

Centrum Kultury Gminy Kolno,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”.
W planach działań w ramach projektu były m.in. lekcje z IPN, projekcje filmu, odwiedzenie grobów
żołnierzy, czy konkursy plastyczny
i wiedzy. Niestety z uwagi na zamknięcie szkół w związku z epidemią koronawirusa realizacja działań
zaplanowanych na marzec, kwiecień
czy maj okazała się niemożliwa.
To, co się jednak w ramach projektu udało zrobić to zgromadzić
całkiem już spory materiał dotyczący uczestników historycznych wydarzeń sprzed stu lat, którzy pochodzą z naszych okolic. Część zdjęć
prezentujemy Państwu na stronie
obok.
Ze zgromadzonych zdjęć i doku-

źródło: wikipedia

mentów powstanie wystawa i multimedialna prezentacja, którą obejrzeć
będzie można m.in. w Wincencie. W
planach jest również nadzwyczajna
sesja Rady Gminy Kolno związana
z obchodami 100 rocznicy Bitwy
Warszawskiej, o ile będzie możliwość zorganizowania takiego wydarzenia.
- Dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i
udostępnili nam zdjęcia i dokumenty dotyczące przodków uczestniczących w walkach sto lat temu - mówi
Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. - Wciąż
jeszcze można nam je przekazywać,
więc zachęcam do przejrzenia rodzinnych albumów, czy szuflad z
pamiątkami.

Uchwały ustanawiające rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej podjął zarówno Sejm RP, jak i Senat RP.
W uchwale podjętej przez Senat RP czytamy m.in. : „Odrodzona w 1918 r. Polska musiała jeszcze długo
walczyć o swój ształt terytorialny. Walce o granice na wszyst-kich frontach towarzyszyła także wojna z wrogiem, który zamierzał odebrać nam nie tylko terytoria polskie, ale także wol-ność i niepodległość. Latem
1920 r. zawisła nad Polską groźba utraty zdobytej po 123 latach niewoli państwowości. W sierpniu
1920 r. na przedpolach Warszawy stoczyliśmy bitwę, która przeszła do historii jako „cud nad Wisłą” i „18. przełomowa bitwa w historii świata”. Bolszewicka Rosja, i jej wielomilionowa armia, natarła na
Polskę, by „po trupie pańskiej Polski” narzucić Europie ideologię i praktykę komunizmu. Zdobycie polskiej
stolicy miało stanowić kolejny etap rewolucji permanentnej, która miała objąć cały Stary Kontynent. (...) .
Wspominając bohaterską walkę Polaków, ze szczególną wdzięcznością pamiętamy o tych, którzy nieśli nam
różnorodną pomoc. Pamiętamy francuskich i amerykańskich oficerów wspierających nas na polu walki, węgierskich przyjaciół dostarczających nam niezbędnej amunicji. Wspominamy także nuncjusza apostolskiego
Achillesa Rattiego (późniejszego papieża Piusa XI), który nie opuścił stolicy, modląc się wraz z ludem i
świadcząc tym o modlitwach wznoszonych na apel papieża Benedykta XV w całej Europie. Dziękując Matce
Bożej za wstawiennictwo w sierpniu 1920 r., Naczelny Wódz udał się na czele narodu do Często-chowy, by
klęknąć przed jej jasnogórskim wizerunkiem. Dziś, w setną rocznicę tamtych wydarzeń, pomni zwycięstwa i
uratowania Europy przed nawałnicą bolszewicką, Senat wolnej Polski ustanawia rok 2020 Rokiem Bitwy
Warszawskiej. (...)”
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kultura

biblioteka wznawia działalność
teresa alina skrodzka
gbp w czerwonem

Zgodnie z rekomendacjami Biblioteki
Narodowej
odnośnie
wznowienia działalności bibliotek
informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Filia
Biblioteczna w Borkowie i punkty
w Lachowie i Zabielu będą funkcjonowały od 04.05.2020 r. według następujących zasad:
1.
Przed wejściem do biblioteki czytelnik ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust (maseczka, chustka, itp.)
2.
Przyniesione książki czytelnik pakuje do jednorazowej torby i
zostawia w specjalnie wyznaczonym
miejscu. Zwrócone książki zostają
odłożone do kwarantanny na okres
10 dni.
3.
Wolny dostęp do księgozbioru zostaje ograniczony! Książki podaje bibliotekarz!
4.
Zaleca się wcześniejsze
umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę,
aby uniknąć kolejek.
5.
Można wcześniej zamówić
książki poprzez spisanie ich na
kartce, przesłanie mailem na adres

o tym jakie nowości czekają na czytelników w gminnej bibliotece publicznej w
czerwonem można się przekonać zaglądając na profil na fb

biblioteki: gbpczerwone@gminakolno.pl, gbpczerwone2@gminakolno.
pl lub zamówić przez telefon: 86
262 34 56, 509 188 211
6.
Zgodnie z zasadami epidemicznymi przed wejściem do biblioteki znajduje się płyn do de-

zynfekcji dłoni.
7.
Bibliotekarze obowiązkowo
stosują środki ochrony osobistej:
maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne.
Zapraszamy!

reklama

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

na profilu gbp w czerwonem na fb są też pokazane nowości zakupione dla najmłodszych czytelników biblioteki
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nowy projekt centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

„Kultura w kwarantannie” to tytuł projektu z którym wystartowało właśnie Centrum Kultury Gminy
Kolno. Co kilka dni pojawiać się
będzie nowa produkcja. Na otwarcie dyrektor Mariusz Wesołowski
przeczytał opowiadanie Sławomira
Mrożka, „Słoń”, które wraz z muzyką, zdjęciami i filmami stworzyło
niezwykłą całość. Sprawdźcie, co
przygotowali dla Was pracownicy
CKGK. Nagranie dostępne jest na
stronie internetowej ck.gminakolno.
pl, tam również ukazywać się będą
kolejne produkcje.

pierwsze nagranie, które powstało w ramach akcji „Kultura w kwarantannie”
już jest dostępne na stronie ck.gminakolno.pl

patriotyczny konkurs plastyczny

zdjęcia wszystkich nagrodzonych prac dostępne są na profilu szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie na fb

Z okazji 229 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie odbył się konkurs plastyczny.
Konkurs skierowany był do uczniów
klas IV – VIII. Prace konkursowe
oceniała komisja w składzie: Anna
Fiertek, Monika Borzymowska,
Adam Grzymała. Komisja przyznała
trzy pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia. 1. miejsce – Paulina Chutkowska kl. VIII, 2. miejsce – Julia
Baranowska kl. V, 3. miejsce - Zuzanna Truszkowska kl. VII
Wyróżnienia: Wiktoria Wilimczyk
kl. VI, Aleksandra Arnista kl. V.
Dziękujemy wszystkim uczniom za
udział w konkursie. Laureatom serdecznie gratulujemy.
SPWykowo

Przypominamy, że 128. wydanie „Gazety Gminnej” dostępne jest tylko w formie PDF. Gazetę można pobrać
ze strony www.gminakolno.pl, gdzie umieszczona jest w zakładce Gazeta Gminna.
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