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Od 1 lipca 2020 r. w Gminie Kolno obowiązywać będzie nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji 27 maja. Zgodnie z
jej zapisami opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić
będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
oraz stawki opłaty wynoszącej 18 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.
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Trwa remont nawierzchni drogi gminnej w Zabielu. To jeden z
trzech odcinków asfaltowych dróg gminnych zaplanowanych do naprawy.
Kolejne remonty odbędą się na drodze gminnej w Starym Gromadzynie i
Gromadzynie Wykno. - Remonty wspomnianych trzech odcinków dróg zrealizujemy ze środków własnych. Na podjęcie takiej decyzji ogromny wpływ
miał fakt, że obecnie cena asfaltu jest niższa niż w latach poprzednich mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

dzięki dotacji usuniemy
odpady

str.

7

Umowę na realizację usługi pn.
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag” podpisał 26 maja z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej które Gmina Kolno pozyskała w kwocie 88 502,00 zł. Dotacja pochodzi z programu
priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona
powierzchni ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
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portrety mam i wiersz z okazji dnia matki - takie niecodzienne ogłoszenie
ukazało się na tablicy ogłoszeń w sołectwie tyszki Łabno., a wszystko za sprawą pani sołtys, ktora wpadła na taki pomysł wykorzystania tablicy i uczczenia
święta wszystkich mam
gazeta gminna

wydarzenia

zdalna szkoła i wakacje
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Jednym z obszarów funkcjonowania naszej gminy, w którym najbardziej odczuwalne dla wszystkich
były kwestie związane z obostrzeniami wprowadzonymi w związku z
epidemią koronawirusa była oświata. Od marca, kiedy zamknięte zostały szkoły, a potem wprowadzony obowiązek zdalnego nauczania,
wiele rodzin poradzić musiało sobie
z organizowaniem procesu edukacji
i wychowania na nowo. Podobnie
jak nauczyciele, którzy właściwie z
dnia na dzień musieli przystosować
się do nowej rzeczywistości pracy
z uczniami bez bezpośredniego z
nimi kontaktu. Wyzwań w tej nowej
dla nas wszystkich sytuacji było
dużo. Wsparcia potrzebowały np.
te rodziny, które nie miały sprzętu
niezbędnego do przeprowadzenia
zdalnej nauki. Tu z pomocą przyszedł Rząd RP ogłaszając progra-

my „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” w ramach których samorządy
pozyskiwały pieniądze m.in. na zakup sprzętu niezbędnego do organizowania zdalnej nauki. Gmina Kolno pozyskała na ten cel 60 tys. zł
z jednego programu i 105 000zł z
drugiego. Laptopy, na czas zdalnej
nauki, można było wypożyczać ze
szkół. Jestem pełen uznania, zarówno dla uczniów, nauczycieli, ale też
dla rodziców, bo bez ich zaangażowania proces zdalnego nauczania
miałby mniejsze szanse na powodzenie. Dziękuję Wam wszystkim za
tak potrzebną współpracę.
Mimo, że w ramach kolejnego etapu znoszenia obostrzeń związanych
z epidemią koronawirusa otwierane były przedszkola, a w szkołach
organizowane zajęcia dla najmłodszych uczniów w naszej gminie nie
było zbyt wielu rodziców chętnych
do skorzystania z tego typu ofer-

ty. Dzieci w większości pozostały
w domach ucząc się zdalnie. Trochę więcej chętnych jest do skorzystania z konsultacji, które od 1
czerwca prowadzone są w naszych
w szkołach.
Jak zapowiedział Minister Edukacji Narodowej zdalna nauka
obowiązywać będzie już do końca bieżącego roku szkolnego. Zanim jednak rozpoczną się wakacje
uczniów klas ósmych czeka egzamin, który zdawać mieli w kwietniu. Nowe daty egzaminów to 16
- 18 czerwca br. Trzymam kciuki za
wszystkich uczniów z klas ósmych i
życzę powodzenia.
Szkolnym społecznościom na progu wakacji dziękuję za pracę, szczególnie w trudnym czasie pandemii,
i życzę bezpiecznego wypoczynku
oraz powrotu we wrześniu do szkoły już w tradycyjnym trybie, na co
wszyscy mamy ogromną nadzieję.

ostatnie pożegnanie sołtysa

śp. Stefan pisiak sołtys wsi wincenta nieraz zabierał głos na sesji rady gminy
kolno

gazeta gminna

Gmina Kolno pożegnała kolejnego sołtysa. Na początku maja odszedł śp. Ireneusz Konopka sołtys
Okurowa, 27 maja br. zmarł Stefan
Pisiak sołtys wsi Wincenta.
- To dla nas wszystkich nagła,
niespodziewana strata, którą przyjęliśmy z żalem i ze smutkiem mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt
gminy Kolno. - Wincenta straciła
zaangażowanego, oddanego lokalnej społeczności przedstawiciela.
Rodzinie i Bliskim składam wyrazy
współczucia.
W uroczystościach pogrzebowych
śp. Stefana Pisiaka uczestniczył
m.in. Wójt Gminy Kolno oraz Przewodniczący Rady Gminy Kolno i
Sołtysi z Gminy Kolno.
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wydarzenia

Zmiana metody ustalania i stawki
opłat za odpady komunalne
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Od 1 lipca 2020 r. w Gminie
Kolno obowiązywać będzie nowa
metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Kolno na sesji
27 maja. Zgodnie z jej zapisami
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej 18 zł miesięcznie za jednego
mieszkańca.
– Dotychczasowe nasze rozwiązanie polegające na naliczaniu opłaty
od gospodarstwa zostało zaskarżone przez Prokuratora Rejonowego,
podobnie jak w setkach innych samorządów w Polsce, stąd między
innymi konieczność zmiany metody
ustalania stawki opłat za odpady
komunalne – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
- Wspólnie z radnymi zgodziliśmy
się na taką kwotę, która w porównaniu do stawek w innych gminach
w powiecie, wciąż jest jedną z niższych. Złotówkę mniej czyli 17 zł
miesięcznie od osoby płacić będą
ci, którzy posiadają kompostownik
przydomowy.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosić będzie 18,00 zł za
jednego mieszkańca, w przypadku
gdy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny. Prowadzenie
selektywnej zbiórki jest obligatoryjne.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny, ustalono miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 54,00 zł za jednego mieszkańca, czyli trzykrotność
stawki.
W przyjętej uchwale w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty

Rada gminy kolno w trakcie xvii sesji obradowała z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemicznym

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności
jest zapis, że zwalnia się z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
w wysokości 1,00 zł miesięcznie za
jednego mieszkańca.
Od lipca 2020 r. obowiązywać
będą też nowe stawki opłaty z pojemnik o określonej pojemności w
przypadku nieruchomości, na której
nie zamieszkują mieszkańcy:
- worek 120 l – 16,00 zł
- worek 240 l – 30 zł
- pojemnik 1100 l - 54,00 zł
- pojemnik 7000 l – 340,00 zł
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny opłata wynosi
dwukrotność wymienionych wyżej
stawek.
Na zmianę uchwały wprowadzającej nowe stawki, obok skargi Prokuratora Rejonowego, wpływ miały
też zmiany w ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach
wprowadzające m.in.: obowiązek
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych; zwolnienie z części
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieru-

chomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
i nowe naliczenie stawki opłaty dla
pojemników i worków w nieruchomości niezamieszkałej z powodu
ustalenia górnej stawki opłaty.
W trakcie XVII sesji Rady Gminy Kolno radni podjęli następujące
uchwały dotyczące gospodarowania
odpadami komunalnymi :
- uchwała w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy
- uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowanie
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty oraz
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
- uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
- uchwała w sprawie przyjęcia
Regulaminu PSZOK w Gminie Kolno.
gazeta gminna
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remont trzech dróg gminnych
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Drogowe inwestycje z dofinansowaniem z FDS, to nie jedyne
realizowane w naszej gminie. Trzy
odcinki dróg gminnych w Zabielu,
Starym Gromadzynie i Gromadzynie Wykno zostaną wyremontowane ze środków z budżetu Gminy
Kolno. Decyzję o zabezpieczeniu
środków na ten cel na wniosek
Wójta Gminy Kolno podjęła Rada
Gminy Kolno na ostatniej sesji.
Na początek remont prowadzono
na drodze w Zabielu.
- Konkretnie na drodze Zabiele
- Stara Wieś, chodziło o naprawę
asfaltu na tym odcinku, który najbardziej tego wymagał – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Remonty wspomnianych
trzech odcinków dróg w Zabielu,
Starym Gromadzynie i Gromadzynie Wykno zrealizujemy ze środków własnych. Na podjęcie takiej
decyzji ogromny wpływ miał fakt,
że obecnie cena asfaltu jest niższa

remont drogi gminnej zabiele - stara wieś,

niż w latach poprzednich. Prace w
Zabielu prowadzi Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunikacyjnego z
Łomży. W ramach remontu zaplanowano następujące prace: ścięcie
poboczy, remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, mechaniczne

oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją
asfaltowa, wyrównanie istniejącej
nawierzchni z warstwy wyrównawczej asfaltowej, wykonanie warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego i
uzupełnienie poboczy.

inwestycje w czerwonem i rydzewie

utwardzanie poboczy przy drodze gminnej w czerwonem

gazeta gminna

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok trwa.
Ostatnio pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Kolno pracowali nad wykonaniem
utwardzenia poboczy przy drodze
gminnej w miejscowości Czerwone.
Dodatkowo przy okazji realizacji tej
inwestycji wyczyszczone zostaną
przydrożne rowy. Wcześniej gminni pracownicy utwardzali pobocza
dróg gminnych w miejscowościach
Górszczyzna i Tyszki Łabno.
Druga gminna ekipa pracowników
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno pracuje nad
generalnym remontem gminnego
budynku w Rydzewie. Prace prowadzone są w ramach bieżącego
utrzymania budynków gminnych.

5

6

wydarzenia

z XVII sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

11 uchwał i jedno sprawozdanie
przyjęła na ostatniej sesji Rada
Gminy Kolno. Obrady odbyły się
27 maja w Dniu Samorządu Terytorialnego.
Poza opisanymi TUTAJ pięcioma
uchwałami dotyczącymi utrzymania
porządku w gminie oraz gospodarowania odpadami komunalnymi radni podjęli również uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy finansowej Gminy Kolno
na lata 2020 -2032
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2020 r.
- w sprawie zarządzenia wyborów
sołtysa Sołectwa Okurowo
- w sprawie wyznaczenia osoby
do składu Zgromadzenia Związku
Gmin „Pisa Narew”
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
- w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy
Kolno dotyczącej części terenów
wsi Kozioł
Radni przyjęli też sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy
Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i 30 rocznicy pierwszych
wolnych wyborów samorządowych

27 maja radni zagłosowali za przyjęciem 11 uchwał i jednego sprawozdania

w Polsce Józef Bogdan Wiśniewski
wójt Gminy Kolno złożył serdeczne
podziękowania i życzenia.
- Wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania Gminy Kolno jako
odrębnej jednostki samorządu terytorialnego, a przez ostatnie 28 lat
do jej rozwoju składam serdeczne
podziękowania. Dziękuję poprzednim Wójtom Gminy Kolno, byłym i
obecnym pracownikom samorządowym, radnym i sołtysom za współpracę na rzecz rozwoju naszej małej
ojczyzny – powiedział wójt Józef
Wiśniewski. – Przed nami kolejne
lata pracy i całkiem nowe wyzwania. Niech we wspólnym działaniu

nadrzędną kwestią dla każdego z
nas zawsze będzie chęć budowania
jak najlepszej wspólnoty i dobro
mieszkańców Gminy Kolno, wtedy
zawsze, nawet przy różnicach zdań i
sporach, czy w obliczy kryzysowych
sytuacji, dojdziemy do porozumienia, bo łączyć nas będzie wspólny
cel. Życzę energii i zapału do działania oraz satysfakcji z tego, że razem tworzymy i zmieniamy Gminę
Kolno.
Zgromadzeni w trakcie obrad minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych
w maju: śp. Ireneusz Konopka sołtys wsi Okurowo i śp. Stefan Pisiak
sołtys wsi Wincenta.

na prośbę wójta józefa wiśniewskiego zgromadzeni na sesji minutą ciszy uczcicli pamięć zmarłych sołtysów

gazeta gminna
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dzięki dotacji usuniemy odpady
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na realizację usługi pn.
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i
typu Big Bag” podpisał 26 maja
z wykonawcą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
Zadanie zostanie zrealizowane
dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w kwocie 88
502,00 zł, które Gmina Kolno pozyskała w ramach programu priorytetowego nr 2.8. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona
powierzchni ziemi Usuwanie folii
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Szacunkowa ilość odpadów do
odbioru i unieszkodliwienia lub
poddania odzyskowi zadeklarowana
przez 213 rolników z naszej gminy
to 177,004 Mg .
W ramach procesu zbierania,
transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów pochodzących
z działalności rolniczej organizacja

podpisanie umowy na zadanie dofinansowane z nfośigw kwotą ponad 88 tys. zł

całego przedsięwzięcia przebiegać
będzie następująco:
- przygotowanie odpadów i dostarczenie przez rolnika we wskazane miejsce przez Gminę, w ustalonym terminie;
- transport z miejsca zbierania
wskazanego przez gminę oraz poddanie procesowi unieszkodliwienia
przez przedsiębiorcę, posiadającego
zezwolenie na transport i zagospodarowanie odpadów z folii rol-

niczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i
typu Big Bag, który przedstawił
najkorzystniejszą ofertę na realizację przedsięwzięcia,
Wykonawcą wyłonionym w trybie
zapytania ofertowego została firma
Pośrednictwo Handlowo – Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka z Jedwabnego. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zrealizuje usługę w
terminie do 31 sierpnia 2020 r.

dotacja na kluby seniora
Będziemy realizować projekt pt.
„Kluby seniora w Gminie Kolno”
- Obejmujemy nim cztery kluby
seniora w miejscowościach Janowo,
Wykowo, Zaskrodzie i po raz pierwszy również Borkowo. To bardzo
ważny projekt, bo akurat ta grupa
wiekowa potrzebuje takich specjalnych działań - powiedział w Radio
Białystok Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno.
Projekt przewiduje przygotowanie
i zaangażowanie 4 osób do prowadzenia klubów seniora i zaangażowanie specjalistów – animatorów
do prowadzenia specjalistycznych
zajęć łączących zainteresowania
seniorów pomiędzy sobą oraz z
gazeta gminna

otoczeniem. Organizowane zajęcia
oraz formy kulturalne będą sprzyjać
organizacji przyjazdów seniorów z
dziećmi do wspólnej realizacji działań. W ramach projektu są również
przewidziane dwa wyjazdy tematyczne do instytucji kultury. Projekt
realizowany będzie w okresie od
01.09.2020 do 31.03.2021.
Dotację w kwocie 181 tys. zł z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
realizacje projektu „kluby seniora
w Gminie Kolno” przyznał zarząd
województwa. Nasz projekt składaliśmy za pośrednictwem LGD
Kraina Mlekiem Płynąca w Małym
Płocku.

181 tysięcy złotych
pozyskała Gmina Kolno
na projekt
„Kluby seniora
w Gminie Kolno”
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coraz lepsza droga wojewódzka
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przez jakiś czas kierowcy jadący
przez Zabiele musieli liczyć się z
utrudnieniami. W samym centrum
miejscowości na odcinku od szkoły
do kościoła prowadzony był remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 647.
– W ostatnich latach ta droga wojewódzka w obszarze naszej gminy
remontowana i przebudowywana
była w kilku etapach – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Poprawa stanu bezpieczeństwa i komfortu jazdy na tej
uczęszczanej trasie była naszym
priorytetem w rozmowach z władzami województwa poprzedniej i
obecnej kadencji i cieszy fakt, że
remont kolejnego odcinka już trwa,
a jeszcze bardziej zapowiedź, że w
tym roku remontowany będzie też
kolejny – od Starego Gromadzyna
do Zaskrodzia.
Przypomnijmy, że w ramach bardzo dobrej współpracy Gminy Kolno
z Zarządem Województwa Podlaskiego i Podlaskim Zarządem Dróg

tym razem remont drogi wojewódzkiej nr 647 prowadzony był w centrum zabiela na odcinku od szkoły do kościoła

Wojewódzkich od 2015 r. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 647
prowadzona była na odcinkach: od
Kolna do Starego Gromadzyna w ,
na trasie Zabiele – Kolno (2016r.),
w 2017 roku dokończona została
przebudowa na trasie Zabiele –

Kolno oraz zmodernizowany odcinek drogi za Zabielem, aż do granic
administracyjnych Gminy Kolno.
Obecnie prace na drodze w Zabielu na odcinku 0,850 km prowadzi
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

prace na gminnym placu

na gminnym placu trwają prace nad budową m.in. ogrodzenia

Zmienia się plac gminny położony przy drodze z Czerwonego do
Kozła. Jakiś czas temu teren został
wyrównany i uporządkowany.
Obecnie trwają prace, których
celem ma być przygotowanie tego
miejsca pod przyszły gminny Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
wykonują właśnie prace związane
z budową ogrodzenia tego terenu,
zamontowana zostanie też brama
wjazdowa. Dodatkowo wykonywana
jest również betonowa płyta, która
w przyszłości ma służyć jako miejsce pod wagę.
gazeta gminna
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„Zdalna szkoła” w gminie kolno
zopo w kolnie

Wójt Gminy Kolno niniejszym informuje, iż Gmina Kolno przystąpiła do projektu "Zdalna szkoła".
Do naszych placówek oświatowych zakupionych zostało 32 laptopy, które otrzymały następujące
szkoły :
- Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie,
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
- Szkoła Podstawowa w Lachowie,
- Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wykowie,
- Szkoła Podstawowa w Zabielu.
- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu.
Realizatorem Projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa
(CPPC). Projekt „Zdalna szkoła”
jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014/2020. Celem projektu jest
zapewnienie uczniom możliwości

realizowania zdalnej nauki. Dzięki
konsultacjom dyrektorów szkół podstawowych z rodzicami i nauczycielami udało ustalić najpilniejsze
potrzeby brakującego uczniom i nauczycielom sprzętu.
Polska Samorządowa otrzymała
z Ministerstwa Cyfryzacji na projekt Zdalna Szkoła kwotę 180 mln
zł. Powiaty i Gminy - w zależności
od liczby uczniów otrzymali od 35
tys. do 100 tys. zł. Pieniądze można
przeznaczyć na zakup komputerów,
laptopów, oprogramowania czy też
dostępu do internetu. Gmina Kolno pozyskała dotacje w kwocie 60
000,00,zł.
Całkowity koszt zakupionego
sprzętu jaki trafił do szkół podstawowych gminy Kolno stanowi kwotę
60 000,00 złotych, która w całości
została pozyskana z Ministerstwa
Cyfryzacji. Umowa o powierzenie
grantu nr 2754/2020 z dnia 14 maja
2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014/2020
Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1,1:”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projek-

tu grantowego pn. Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego.
Po zakończeniu zdalnej nauki
laptopy pozostaną na wyposażeniu szkół do wykorzystania na cele
edukacyjne w szkołach.
Wójt Gminy
mgr Józef Bogdan Wiśniewski

urząd w czasie epidemii

urząd gminy kolno został dostosowany do pracy w czasie epidemii
gazeta gminna

W trosce o interesantów Urząd
Gminy Kolno został dostosowany
do pracy w czasie epidemii koronawirusa. Każda osoba przychodząca
do urzędu obowiązana jest zdezynfekować dłonie oraz mieć zasłonięte
maseczką usta i nos. Przejście do
poszczególnych pokojów możliwe
jest za zgodą pracownika. Interesanci obsługiwani są głównie w
Biurze Obsługi Interesanta lub przy
specjalnie przystosowanych do tego
bezpiecznych dwóch miejscach.
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ważne rozmowy o oświacie
zopo w kolnie

21 maja 2020 w siedzibie ZOPO
w Kolnie odbyło się spotkanie
pana mgr Józefa Bogdana Wiśniewskiego – Wójta Gminy Kolno
z dyrektorami szkół podstawowych
i publicznego przedszkola gminy
Kolno. Na spotkaniu omawiano
bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty gminy Kolno.
Pan Wójt przedstawił aktualną
sytuację finansową oświaty w kontekście budżetu gminy. Z uwagi na
ograniczenia jakie dotykają naszą
gospodarkę nie są bez znaczenia
dla budżetów samorządowych. Do
budżetu gminy w minimalnym stopniu wpływają udziały w podatkach
PIT, CIT. Subwencja oświatowa wydatki na oświatę pokrywa w ok. 50%.
Pomimo szerzącej się pandemii koronowirusa, zadania inwestycyjne
realizowane są planowo między innymi remont i modernizacja Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie. W miesiącu
maju 2020 r. została przeniesiona
kuchnia z byłego budynku Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w
Lachowie. Został złożony wniosek o

udzielenia wsparcia finansowego na
realizację zadania w ramach modułu
3 wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na
wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Lachowie. Samorząd
Gminy Kolno pozyskuje również
środki z rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na 2020 r. na wyposażenie klasopracowni w Szkole Podstawowej im Orła Białego
w Wykowie oraz na wyposażenie
sal przedszkolnych w Publicznym

Przedszkolu w Lachowie. W ramach
programu Zdalna Szkoła samorząd
zakupił 32 laptopy, które zostały
rozdysponowane przez dyrektorów
szkół uczniom i nauczycielom. Na
drugą edycję Zdalna Szkoła gmina
Kolno na zakup komputerów otrzymała kwotę 105 000zł.
Dyrektorzy szkół podstawowych i
przedszkola omówili dotychczasowy
przebieg nauki zdalnej oraz obecny stan przygotowań do konsultacji
klas ósmych.

stacja dezynfekująca w szkole
Stacja dezynfekująca czyli dozownik z płynem dezynfekującym
do rąk została zamontowana w
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Szkoła otrzymała ją bezpłatnie od
Ministerstwa Zdrowia. Wystarczyło
tylko do 3 czerwca napisać wniosek przez Internet. To ministerialne
wsparcie szkół w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia: „Przez 18 miesięcy
szkoły nie ponoszą kosztu związanego z użytkowaniem oraz serwi-

sowaniem dyspensera. Jest to koszt
ponoszony przez Ministerstwo
Zdrowia Po zakończeniu 18 miesięcy dyspenser zostanie zabrany ze
szkoły (bez opłat) lub szkoła podejmie rozmowy z Polfą Tarchomin
o możliwości dalszego korzystania
z dyspensera. (...) Pierwsza dostawa zapasu płynów nie mniej niż 50
litrów i nie więcej niż 100 litrów
(zależy od liczby uczniów i pracowników) jest opłacana przez Ministerstwo Zdrowia. Kolejne dostawy
opłacane są przez szkoły.”

gazeta gminna
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skuteczne stowarzyszenie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przedszkolaki i uczniowie m.in.
gminnych szkół oraz ich rodzice
zostaną objęci działaniami zaplanowanymi w projekcie pt. : „Profilaktyka wad postawy dzieci w
Powiecie Kolneńskim”. Na jego
realizację Łomżyńskie Forum Samorządowe pozyskało 291 tys.
zł.
– To bardzo potrzebny i bardzo
ciekawy projekt, który nie tylko
będzie edukował, ale też pomagał
w leczeniu i rehabilitacji dzieci ze
stwierdzonymi wadami postawy –
mówi Józef Wiśniewski wójt gminy Kolno. –Dzięki temu, że Gmina
Kolno jest członkiem Łomżyńskiego
Forum Samorządowego skorzystać
z niego będą mogli mieszkańcy naszej gminy. To już kolejny duży projekt, który realizujemy jako ŁFS.
Zgodnie z założeniami projekt realizowany w okresie od 01.06.2020
do 28.02.2022 obejmował będzie
dwa etapy:
- Edukacyjny polegający na
przeprowadzeniu zajęć z zakresu
profilaktyki wad postawy u dzieci,
skierowany do następujących grup:
rodziców/opiekunów dzieci w wieku
5-6 lat (w przedszkolach), dzieci z
klas I, IV i IV Szkoły Podstawowej.
- Terapeutyczny - skierowany
wyłącznie do uczniów z wykrytą
wadą postawy/zaburzeniem rozwoju
ruchu, polegający na leczeniu i rehabilitacji skierowanej do popula-

wójt józef bogdan wiśniewski podpisuje dokumenty niezbędne ŁFS do podpisania
umów na realizację projektów dotyczących rehabilitacji dzieci i młodzieży

cji uczniów w wieku 5-14 lat szkół
podstawowych.
Usługami zdrowotnymi w ramach
projektu objętych ma zostać 153
dzieci w wieku 5-14 lat tj. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Natomiast edukacją o tematyce profilaktyki wad
postawy w projekcie objęci zostaną
rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I,
IV i VI. Grupę docelową stanowić
będą: uczniowie klas I: około 306
os. uczniowie klas IV: około 308
os. uczniowie klas VI: około 184 os.
rodzice/opiekunowie: około 456 os.
Dotacja na realizację projektu
pochodzi z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podla-

skiego.
Józef Bogdan Wiśniewski wójt
gminy Kolno oraz członek zarządu
Łomżyńskiego Forum Samorządowego stosowne podpisy na dokumentach niezbędnych do podpisania umów na realizację projektów
dotyczących rehabilitacji dzieci i
młodzieży w Subregionie Łomżyńskim złożył, jak pozostali członkowie zarządu, w trakcie posiedzenia
Zarządu ŁFS w Łomży.
Projekt dotyczący rehabilitacji
nie jest jedynym, który będzie realizowany przez stowarzyszenie.
Łomżyńskie Forum Samorządowe
na realizację 9 projektów w Subregionie Łomżyńskim otrzymało ponad 27 mln zł dotacji.

Na posiedzeniu Zarządu Łomżyńskiego Forum Samorządowego przedstawiono propozycje przedsięwzięcia strategicznego dla rozwoju województwa podlaskiego związanych z projektem „NATURALnie z Narwią - program inwestycji w zatrudnienie i rozwój”. ŁFS zgłosiło Zarządowi Województwa Podlaskiego przedsięwzięcie składające się z trzech obszarów: turystyka,
przedsiębiorczość MSP i innowacje oraz ochrona środowiska. Dokument jest propozycją działań do realizacji w ramach Regionalnym Programie operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2021-2027.
Projekt „NATURALnie z Narwią” określa kierunki rozwoju Subregionu Łomżyńskiego w najbliższych
latach. Może stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej z Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz o środków ministerstw na
działania wynikających z projektu „NATURALnie z Narwią - program inwestycji w zatrudnienie i rozwój”
w gminie Kolno.

gazeta gminna
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powstanie siłownia w zabielu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Kraina Mlekiem Płynąca w Malym Płocku OSP Zabiele złożyło
wniosek na dofinansowanie projektu „Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Zabiele”. Dzięki
temu, że o dofinansowanie ubiegała się jednostka OSP otrzymała 100% dofinansowania czyli 50
000,00 zł. Siłownia w Zabielu będzie kolejnym tego typu miejscem
rekreacji w gminie Kolno.
Siłowania zewnętrzna w Zabielu
powstanie na placu przy budynku
remizy OSP i świetlicy Centrum
Kultury Gminy Kolno. Będzie składać się z następujących elementów:
1. Wyciąg i krzesło - długość:
2,28 m, szerokość: 0,74 m
2. Biegacz i orbitrek- długość:
3,12 m, szerokość: 0,83 m
3. Prasa nożna i wioślarz- długość: 2,21 m, szerokość: 1,59m
4. Rower i jeździec- długość: 2,86
m, szerokość: 0,56 m
5. Drabinka i podciąg nóg- długość: 1,58 m, szerokość: 1,06 m

siłowniia w zabielu powstanie na placu przy remizie OSp i świetlicy CKGK

6. Drabinka pionowa- długość:
1,40 m, szerokość:0,08 m
7. Drabinka pozioma- długość:
2,20m, szerokość: 1,00m
8. Poręcze wysokie- długość: 0,56
m, szerokość: 1,54 m
9. Poręcze niskie- długość: 0,56
m, szerokość: 1,54 m
10. Drążki niskie- długość: 4,04
m, szerokość: 0,08 m
11. Ławka fit - długość: 1,10 m,
szerokość: 1,76 m
12. Twister - długość: 0,85 m,
szerokość: 0,59 m
13. Tablica z regulaminem

Siłownia będzie dostępna dla
wszystkich, ale jej użytkownicy
będą musieli przestrzegać regulaminu.
Planowany termin realizacji zadania to czerwiec - wrzesień 2020.
Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020.
Siłownia w Zabielu będzie kolejną już tego typu siłownią w Gminie
Kolno. Wcześniej m.in. trzy takie
siłownie powstały w Czerwonem,
Borkowie i Lachowie w ramach projektu z unijnym dofinansowaniem.

miejsce spośród 446 szóstoklasistów z całej Polski, biorących udział
w olimpiadzie z biologii. Uczennicę
przygotowywała P. Aneta Wilczek.
Wszystkim uczestnikom olimpiad
serdecznie gratulujemy uzyskanych
wyników i cieszymy się wspólnie z
ich osiągnięć.

COVID-19 w trosce o zdrowie naszych wystawców, odwiedzających
i pracowników, Podlaski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polską Federacją
Hodowców Bydła i Producentów
Mleka oraz pozostałymi związkami
hodowców zwierząt podjął decyzje o
odwołaniu XXVII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni
z Doradztwem Rolniczym. W tym
roku impreza ta miała odbyć się w
dniach 27-28 czerwca. Za utrudnienia przepraszamy.

w skrócie
Sukcesy uczniów
Miło jest nam poinformować, iż
18 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej ,,OLIMPUS”
Sesji Wiosennej 2020, zajmując w
rankingu olimpijczyków wysokie
miejsca. Uczniowie naszej szkoły
stanęli w szranki z setkami a nawet
tysiącami współzawodników w kategorii danego przedmiotu i danej
klasy. Wśród naszych olimpijczyków tytuł laureata uzyskała Julia
Wyrwas z klasy VI, która zajęła 9

SP Wykowo

Wystawa odwołana
Z uwagi na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę

Dyrektor PODR Szepietowo
Wojciech Mojkowski
gazeta gminna
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dotacja na „spotkania z teatrem”
teresa skrodzka
dyrektor gBP w czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem zdobyła kolejną w tym
roku dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
Narodowego Centrum Kultury. 12
tys. zł w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020 to dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Spotkania z teatrem”.
Projekt skierowany jest do szerokiego grona mieszkańców gminy
Kolno w różnym wieku. Zadanie
będzie polegało na zorganizowaniu
spotkań w bibliotece i wyjazdów o
charakterze kulturalnym w oparciu
o teatr. Zaprosimy aktorów z Teatru
Maska w Krakowie, którzy przedstawią wybraną sztukę włączając
dzieci do udziału w spektaklu interaktywnym.
Dla dziadków i ich wnucząt zorganizujemy wyjazd do Teatru Lalki

w Białymstoku. Młodzieży i dorosłym zaproponujemy formę teatru
przy stoliku, do biblioteki zaprosimy aktorów z Teatru im. Stefana
Jaracza w Olsztynie. Aby uatrakcyjnić przygodę z teatrem wyjedziemy
do Opery i Filharmonii Podlaskiej
Europejskiego Centrum Sztuki w
Białymstoku i do Teatru 6. piętro w
Warszawie na wybrany spektakl.
Uczestnictwo w projekcie różnych
grup wiekowych dzieci, młodzieży,
dorosłych, seniorów oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne
to dobra forma edukacji kulturalnej,
która jednocześnie sprzyja integracji międzypokoleniowej.
Szczegółowe informacje dotyczące
terminów realizacji projektu znajdą
się na stronie www.biblioteka.gminakolno i na fbGBPczerwone.
Zainteresowanych zapraszamy do
biblioteki i do udziału w projekcie.

mądrość patrona na trudny czas
„Tradycyjnie pod koniec maja obchodziliśmy w szkole Święto Rodziny, które łączyło Dzień Matki, Ojca,
Dzień Patrona i Dzień Dziecka. W
tym roku nadzwyczajna sytuacja w
kraju, a nawet na świecie - związana z epidemią koronawirusa - spowodowała, że nasze szkolne święto będzie inne. Nie możemy być
fizycznie razem, ale wspólnie jako
społeczność szkolna: uczniowie, rodzice i nauczyciele za przykładem
naszego duchowego nauczyciela,
Kardynała Stefana Wyszyńskiego możemy pomnożyć dobro wokół
nas, czyniąc dobry uczynek drugiej
osobie.
W życiu szkolnym od lat staramy się kontynuować propagowanie
myśli Prymasa Tysiąclecia. W bieżącym roku towarzyszy nam motto:
„Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.” Wychowawcy i nauczyciele
gazeta gminna

rozwijali tę myśl w różnych sytuacjach szkolnych i wcielali te słowa
w czyn. Podjęliśmy i realizujemy
wewnętrzne inicjatywy. Uczniowie
pisali prace literackie, odbył się
także konkurs szkolny.
W br. szkolnym oczekiwaliśmy na
uroczystość beatyfikacji naszego
Patrona, niestety z powodu pandemii święto zostało przełożone na
nieznany nam jeszcze czas. Nasza
placówka wspólnie z Rodziną szkół
Kard. Wyszyńskiego przygotowała
się do tych uroczystości, a także
przystąpiliśmy do ogólnopolskiego
konkursu, w ramach którego nasi
uczniowie pomimo niecodziennych
warunków nauki przygotowali pięć
zadań konkursowych, m.in. prezentację multimedialną, prace plastyczne, projekt znaczka pocztowego, list
i projekt dyplomu.
Nasz Patron pozostawił nam wiele mądrych i pożytecznych rad, z

których możemy czerpać w różnych
sytuacjach życiowych. Sam w wielu
momentach swego życia doznawał
cierpienia fizycznego i psychicznego, ale zawsze dawał sobie radę. W
obecnej sytuacji warto przytoczyć
powiedzenie, które dodaje otuchy:
„Strach zapukał do drzwi.. Otworzyła mu odwaga… i nikogo tam nie
było”.
Wierzę, że jako spadkobiercy zasad Prymasa Tysiąclecia przetrwamy ten trudny czas i niebawem spotkamy się ponownie w normalnych
warunkach.
Wszystkim Mamom, Tatusiom,
Uczniom, Nauczycielom i pozostałym pracownikom z okazji Święta
Rodziny składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz tego,
aby każdy dzień przynosił radość,
szczęście i zadowolenie.”
Dyrektor SP w Janowie
Bożena Duda
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mamy dofinansowanie na projekt
Na realizację projektu „Aktywna
społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno II” Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w kwocie 296
106,25 zł. Wartość projektu to 329
106,25 zł. Realizatorem projektu
jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
W projekcie zostanie zastosowana
kompleksowa aktywna integracja –
społeczna i zawodowa oraz praca
socjalna:
1. Wsparcie psychologiczne - wypracowanie pozytywnych postaw,
radzenie sobie w środowisku rynku
pracy.
2. Warsztaty aktywizacyjne - rozgazeta gminna

woju osobistego, autoprezentacji
oraz kompetencji pedagogiczno-wychowawczych
3. Praca socjalna - 15 kontraktów
socjalnych.
4. Szkolenia zawodowe: kurs z
zakresu opiekun środowiskowy,
szkolenie - pracownik budowlany,
prawo jazdy kat. B
5. Doradztwo zawodowe i kreowanie postaw przedsiębiorczych – indywidualne i grupowe – budowanie
postaw przedsiębiorczych i zaradności społeczno-zawodowej.
6. Aktywizacja społeczna i działania o charakterze środowiskowym
Zaangażowanie animatorów, któ-

rzy realizować będą działania o
charakterze środowiskowym dla
osób uczestniczących w projekcie
oraz ich otoczenia w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży (ok.
60os.). Spowoduje to budowanie
potencjału społeczności lokalnej
pobudzanie do działania pozytywnych wzorców i aktywnego środowiska lokalnego.
Kompleksowa realizacja projektu
jest podstawą do budowania zaradności i długofalowych efektów
społecznych, edukacyjnych i zawodowych w gminie Kolno
Projekt realizowany jest w okresie
1 maj 2020-31 październik 2020r.
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kultura

filmy od Centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno
przygotowało niecodzienne niespodzianki Mamom z okazji Dnia
Matki i dzieciom z okazji Dnia
Dziecka.
Pomysł był taki, że w obu przypadkach powstał film z nagraniami
wierszy czytanych przez dzieci i
młodzież dla mam oraz przez rodziców dla dzieci. Nagrany smartfonami materiał zmontowany został
z obrazami i podkładem muzycznym tworząc niezwykłą całość. Oba
filmiki można obejrzeć na kanale
CKGK na YouTube.
Na tym samym kanale można też
m.in. obejrzeć wszystkie inne produkcje, które powstały w Centrum
Kultury Gminy Kolno w ramach akcji „CKGK w kwarantannie”.

ogłoszenia

wiersze dzieciom czytała m.in. jadwiga kołowajtys z kgw malinki z wincenty,
a mamom m.in. wiktoria borys

gazeta gminna
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czytanie dla jana pawła ii
teresa skrodzka
dyrektor gbp w Czerwonem

Dla uczczenia 100 rocznicy urodzin wielkiego Polaka Gminna
Biblioteka w Czerwonem zorganizowała głośne czytanie utworów
autorstwa Jana Pawła II i o Janie
Pawle II. Działanie odbyło się w
związku z realizacją przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Czerwonem projektu „Śladami Jana Pawła II”, który jest dofinansowany z
Programu Partnerstwo dla książki
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Czytanie zrealizowaliśmy w formie on-line. Jest to nowy sposób
promocji czytelnictwa podyktowany przymusową kwarantanną, która skłoniła nas do szukania innych
rozwiązań przy realizacji projektu.
Akcję czytelniczą rozpoczęła
Amelia Malinowska uczennica SP
w Czerwonem, uczestniczka DKK,
która zaprezentowała tekst książki
„Z Wadowic do nieba”- Ewy Stadtmüller.
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno przeczytał utwór –

amelia malinowska rozpoczęła akcję czytelniczą w ramach projektu

„Ma duma dziś rośnie, że jestem
Polakiem”- autor nieznany. Monika Bągart dyrektor SP w Wykowie
przedstawiła wiersz – „Pośród niesnasek Pan Bóg uderza”- Juliusza
Słowackiego. Jacek Bagiński dyrektor SP w Czerwonem – przeczytał utwór „Musicie” wg nauk
Jana Pawła II. Mariusz Wesołowski
- dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno Koźle zaprezentował – „Porozumienie, katechizacja wycieczki”
fragment książki „Karol Wojtyła”-

ks. Mieczysława Malińskiego. Nagranie zrealizował Sylwester Nicewicz.
Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom za prezentacje utworów. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do udziału w projekcie.
Kolejne planowane działania można śledzić na bieżąco na fb i stronie
internetowej biblioteki.
Aktualnie do 15 czerwca czekamy
na prace konkursowe na prezentację multimedialną o Janie Pawle II.

Centrum Kultury zaprasza
W związku z wdrażaniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń
związanych z koronawirusem Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno w porozumieniu z Wójtem Gminy Kolno podjął
decyzję o stopniowym otwieraniu
placówki od 8 czerwca 2020 r.
Ponowne uruchamianie gminnej
instytucji kultury będzie przebiegało zgodnie z rekomendacjami
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego dotyczącymi funkcjonowania domów, centrów i ośrodgazeta gminna

ków kultury w trakcie epidemii COVID-19 oraz zgodnie z wytycznymi
inspekcji sanitarnej.
- Chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich grup wiekowych
korzystających z naszej oferty, jak
również o zdrowie i bezpieczeństwo
instruktorów - mówi Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle. - Otwieramy się więc powoli, na początek
zapraszając małe warsztatowe grupy i indywidualnych użytkowników
korzystających np. z komputerów.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze świetlic
CKGK będą zamieszczane na stronie internetowej CKGK - ck.gminakolno.pl.
Wszyscy tęsknimy za wydarzeniami kulturalnymi i integracyjnymi
spotkaniami, ale na to trzeba będzie jeszcze poczekać. Już wiadomo,
że w tym roku nie odbędzie się organizowana w czerwcu od lat Noc
Świętojańska w Koźle, pod znakiem
zapytania są też dożynki organizowane w dotychczasowym stylu.
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szkoły

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

Trwa realizacja edukacyjnego
projektu pt. „ Rok 1920 - zachować
pamięć”. Jego celem jest uczczenie w gminie Kolno obchodów 100
rocznicy Bitwy Warszawskiej poprzez przypomnienie roli naszych
przodków w tej przełomowej w historii świata bitwie.
Projekt realizuje Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Autorami i realizatorami projektu są nauczyciele:
Jacek Bagiński, Wojciech Kulas,
Ewa Kiełczewska, Bogusław Pietruszka. Partnerzy to Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem,
Centrum Kultury Gminy Kolno,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”.
Prezentujemy kolejne zdjęcia i
dokumenty potwierdzające, że także
wśród mieszkańców naszej gminy,
byli ci, którzy uczestniczyli w wojnie polsko - bolszewickiej.
Ze zgromadzonych materiałów
w ramach projektu powstanie wystawa i multimedialna prezentacja,
którą obejrzeć będzie można m.in. w
Wincencie.

Józef i wiktor śniegoccy kozioł ur. 1894 r. - zm. 1971 r. - zm. 1969 r.

reklama

Usługi - Pogotowie Hydrauliczne
Marek Wróblewski
Wincenta 69 F
18 - 500 Kolno
tel. 602 505 159
Zapraszamy!
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„rok 1920 - zachować pamięć”
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