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przebudowa dróg przy
wsparciu z funduszu
dróg samorządowych
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Rozpoczęła się realizacja czwartej drogowej inwestycji, na którą Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Po drogach w Brzózkach,
Tyszkach – Wądołowo oraz drodze Lachowo – Kossaki przyszedł czas na
drogę gminną w Glinkach. Z czterech wymienionych inwestycji najdłuższym przebudowanym odcinkiem będzie droga Lachowo - Kossaki. Koszt
tej inwestycji to ponad 1,1 mln zł.

wydarzenia

mamy ponad milion na
inwestycje

str. 5

25 czerwca w Stawiskach Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno z rąk Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego odebrał czek
na kwotę 1 159 542 zł. To pieniądze przyznane przez Rząd RP w ramach
Funduszu Inwestycji Samorządowych, który ma być tarczą antykryzysową
dla samorządów. - Mimo, że finanse Gminy Kolno są w dobrej kondycji, to
ponad milion złotych bezzwrotnej dotacji to bardzo duże wsparcie – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

Wotum zaufania
i absolutorium dla wójta
gminy kolno

str.
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Rada Gminy Kolno udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 rok Wójtowi Gminy Kolno. Głosowania nad podjęciem tych uchwał w trakcie XVIII sesji poprzedziła
m.in. debata na Raportem o stanie Gminy Kolno za 2019 rok i prezentacja
multimedialna przedstawiająca najważniejsze dokonania minionego roku w
naszej gminie.

GAZETA GMINNA
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY
GMINY KOLNO
Wydawca: Gmina Kolno,
Redaktor naczelny:
Aleksandra Szyc
Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
20, pok. 211 tel. (86) 278-91-27,
e-mail: gazeta@gminakolno.pl,
Opracowanie graficzne i skład:
Aleksandra Szyc,
Druk: Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża,
Nakład: 1500 egz.,
Numer zamknięto: 20.07.2020 r.,
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

gminny park maszyn powiększył się ostatnio o kosiarkę, która już pracuje w
terenie, by gminne place i boiska wyglądały estetycznie i były gotowe do użycia

gazeta gminna

wydarzenia

czas podsumowań
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Sesja Rady Gminy Kolno w trakcie której radni pochylają się nad
podjęciem uchwały w sprawie udzielenia mi wotum zaufania i absolutorium za poprzedni rok to zawsze
ważny moment. Podsumowuję wtedy wszystkie działania przedkładając Raport o stanie Gminy Kolno,
a na sesji przedstawiam Radzie
prezentację zawierającą dane na
temat m.in. wykonanych inwestycji,
zrealizowanego funduszu sołeckiego, pozyskanych środków unijnych i
krajowych czy zrealizowanych projektów. W tym roku miałem wyjątkową przyjemność omawiania naszych
wspólnych osiągnięć, bo rok 2019
był dla naszej gminy pod wieloma
względami wyjątkowo korzystny
zarówno jeśli chodzi o zmniejszanie zadłużenia, jak i o realizację
wyczekiwanych inwestycji, czy pozyskiwanie pieniędzy z zewnętrz-

nych źródeł. Kilka szczegółów oraz
mojej serdeczne podziękowania za
współpracę znajdziecie Państwo w
artykule na str. 6 Gazety Gminnej.
Zainteresowanych większą ilością
informacji odsyłam do Raportu o
stanie Gminy Kolno za 2019 rok,
który dostępny jest w naszym BIP
w zakładce raport o stanie Gminy.
Za nami również pierwsze półrocze bieżącego roku. Czas naznaczony zmaganiami z pandemią koronawirusa. Na kilka ciężkich tygodni
cały świat się zatrzymał koncentrując wszelkie wysiłki na walce z
rozprzestrzenianiem się wirusa. W
gminie Kolno było podobnie. Jednak dziś chcę podkreślić, że mimo
wszystko udaje nam się realizować
zamierzenia i plany. Wyłoniliśmy
wykonawców inwestycji drogowych,
dzięki czemu już trwają prace nad
przebudową i remontem dróg na
które pozyskaliśmy dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych patrz strona 4 Gazety Gminnej.
Trwa rozbudowa i przebudowa

Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie - inwestycja z dofinansowaniem w kwocie
ponad milion złotych, które pozyskaliśmy z Ministerstwa Sportu. Bez
przeszkód realizujemy inwestycje
zaplanowane w ramach tegorocznego funduszu sołeckiego. Ponadto
pozyskujemy dodatkowe pieniądze,
m.in. na doposażenie naszych jednostek OSP, czy szkół - dotacje z
programów Zdalna Szkoła i Zdalna
Szkoła + oraz dofinansowanie na
wyposażenie stołówki i kuchni w
szkole w Lachowie. Bardzo poważnym wsparciem naszego budżetu
jest ponad 1,1 mln zł z Funduszu
Inwestycji Samorządowych. Dobra
kondycja finansowa Gminy Kolno
i skuteczne sięganie po pieniądze
z UE i programów krajowych pozwala nam mieć nadzieję, że kryzys
spowodowany pandemią koronawirusa, którego wszystkich skutków
dziś jeszcze nie jesteśmy w stanie
przewidzieć, nie okaże się dla nas
wyzwaniem nie do pokonania.

gmina kolno w akcji !

pracownicy urzędu gminy kolno gotowi do akcji gaszyn challenge

gazeta gminna

Pracownicy Urzędu Gminy Kolno
przyłączyli się do akcji #GaszynChallenge, by pomóc chorującej małej Hani. Dziesięć pompek i przysiadów wykonanych przed urzędem
oraz stosowna kwota wpłacona na
zbiórkę dla Hani to efekt nominacji którą gmina Kolno otrzymała od
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kolnie. Okazuje
się, że w naszej gminie wyzwanie
podjęło bardzo wiele podmiotów
w tym m.in. jednostki OSP, szkoły,
Koła Gospodyń Wiejskich, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie czy Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno.
Filmiki do obejrzenia m.in. na profilu gminy Kolno na FB
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wydarzenia

przebudowa dróg przy wsparciu
z funduszu dróg samorządowych
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Rozpoczęła się realizacja czwartej drogowej inwestycji, na którą
Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Po drogach w
Brzózkach, Tyszkach – Wądołowo
oraz drodze Lachowo – Kossaki
przyszedł czas na drogę gminną w
Glinkach.
Z czterech wymienionych inwestycji najdłuższym przebudowanym
odcinkiem będzie droga Lachowo
- Kossaki. Koszt tej inwestycji to
ponad 1,1 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 557 tys. zł.
– Dzięki pozyskanemu wsparciu
przebudujemy ponad dwa kilometry
tej drogi rozpoczynając od miejsca,
w którym dwa lata temu zakończyliśmy remont kilometrowego odcinka – mówi Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.
Inwestycje na drogach w miejscowości Brzózki, Tyszki – Wądołowo i
na trasie Lachowo – Kossaki realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego w Łomży.
Drogę w Glinkach przebuduje natomiast Przedsiębiorstwo Drogowo
- Mostowe UNIDROG z Grajewa.

Remont drogi w brzózkach

droga kossaki - lachowo

przebudowa drogi w tyszkach - wądołowo

gazeta gminna
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mamy ponad milion na inwestycje
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

25 czerwca w Stawiskach Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno z rąk Posła na Sejm RP
Kazimierza Gwiazdowskiego odebrał czek na kwotę 1 159 542
zł. To pieniądze przyznane przez
Rząd RP w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych, który ma
być tarczą antykryzysową dla samorządów.
- Mimo, że finanse Gminy Kolno
są w dobrej kondycji, to ponad milion złotych bezzwrotnej dotacji to
bardzo duże wsparcie – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski wójt Gminy
Kolno. - Idea Funduszu Inwestycji Samorządowych z którego pieniądze wydatkowane zostaną na
wkłady własne czy inwestycje jest
w tych czasach bardzo trafiona.
Wszyscy będziemy się borykać ze
skutkami ekonomicznymi epidemii
koronawirusa.
W spotkaniu w Stawiskach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich

wójt józef wiśniewski odebrał symboliczny czek na dofinansowanie z rąk posła
na sejm rp kazimierza gwiazdowskiego
fot. arch. um stawiski

samorządów z powiatu kolneńskiego i z powiatu grajewskiego, którzy
również otrzymali dofinansowanie
z Funduszu Inwestycji Samorządowych, które uzależnione było m.in.
od wydatków majątkowych i zamożności gmin.

Gmina Kolno
otrzyma
1 159 542 zł
z Funduszu Inwestycji
Samorządowych

utwardzanie drogi kostką brukową

budowa drogi z kostki brukowej w koźle przy użyciu nowego sprzętu

gazeta gminna

Obok dużych drogowych inwestycji z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych w naszej
gminie powstają inne równie ważne
inwestycje drogowe finansowane
z budżetu Gminy Kolno. Jednym z
przykładów jest budowa drogi w
Koźle, gdzie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno budują drogę z kostki
brukowej. To druga droga w gminie
utwardzona w ten sposób, pierwszą
gminna ekpia wykonała w ubiegłym
roku w Bialikach. Tą samą metodą
utwardzane są też drogi we Wścieklicach i Łosewie. Warto podkreślić,
że przy tych pracach po raz pierwszy
wykorzystywany jest nowy sprzęt w
gminnym parku maszyn - łata brukarska profilująca firmy Gepter.
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wydarzenia

wotum zaufania i absolutorium
dla wójta gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Rada Gminy Kolno udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium za
2019 rok Wójtowi Gminy Kolno.
Głosowania nad podjęciem tych
uchwał w trakcie XVIII sesji poprzedziła m.in. debata na Raportem o stanie Gminy Kolno za 2019
rok i prezentacja multimedialna
przedstawiająca najważniejsze dokonania minionego roku w naszej
gminie.
O dobrej kondycji gminy Kolno
świadczy fakt, że rok 2019 zamknęliśmy z nadwyżką w kwocie ponad
899 tys. zł. Przy ciągłym realizowaniu inwestycji zmniejszamy zadłużenie ( w latach 2014 – 2019 o
ponad 3,3 mln zł) Miniony rok był
również rekordowym rokiem jeśli
chodzi o procentowy udział inwestycji w wydatkach budżetowych i
wyniósł 18,20 %. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. to rekordowa kwota
8 459 686,88 zł. O tych najważniejszych zrealizowanych inwestycjach
i projektach Józef Bogdan Wiśniewski wójt Gminy Kolno mówił prezentując 97 slajdów. Prezentacja
zawierała informacje na temat m.in.
budowy nowego przedszkola w Lachowie, przebudowy remizy w Wincencie, Otwartej Strefy Aktywności
w Koźle, budowy dróg, wykonania
zadań z funduszu sołeckiego, pozyskanych unijnych i krajowych dotacji na realizację zadań i projektów,
zakup sprzętu do gminnego parku
maszyn czy wyposażenia dla OSP
(w tym m.in. nowego wozu dla OSP
Czerwone).
Radni nie mieli uwag do wykonania budżetu za 2019 rok. Nie było
głosów przeciwnych ani wstrzymujących się. Po podjęciu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium gratulacje Wójtowi złożył Jan
Pieklik Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kolno prowadzący XVIII sesję.
- Gratulacje za wykonanie bu-

wójt józef bogdan wiśniewski przyjmuje gratulacje za wykonanie budżetu za
2019 rok i uzyskane absolutorium od jana pieklika wiceprzewodniczącego rady

dżetu i mam nadzieję, że następny
podwoimy nie patrząc na koronawirusa, my się nie damy. Tak trzymać – powiedział Jan Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno
wręczając wójtowi bukiet kwiatów.
Do gratulacji i życzeń dołączyła
Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy Kolno i Sekretarz Gminy
Pan Adam Masłowski.
- Bardzo dziękuję za uzyskane absolutorium i chcę podkreślić, że wynik, który uzyskaliśmy za 2019 rok
jest wypadkową naszych wszystkich
działań. Jest wypadkową naszej pomysłowości, aktywności, odwagi w
podejmowaniu decyzji – powiedział
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Bardzo dziękuję ponieważ współpraca z Państwem przy
realizacji odważnych i śmiałych
zadań, które dotyczą poprawy życia naszych mieszkańców dla mnie
osobiście jest bardzo ważna i daje
mi mnóstwo satysfakcji, ale dzięki
temu, że współpracuję z takimi właśnie ludźmi jak państwo, na których
pomoc i zaangażowanie zawsze mo-

głem i zawsze mogę liczyć. Cieszmy
się z faktu, że Gmina Kolno rzeczywiście jest na takim etapie dobrego
rozwoju. Ja mogę tylko powiedzieć,
ze dołożę wszelkich starań aby wykorzystać jakiekolwiek szanse które
staną przed nami po to, aby podejmować takie działania, które będą
służyły naszym mieszkańcom.
W trakcie XVIII sesji Rada Gminy
Kolno podjęła jeszcze uchwały m.in.
w sprawie zarządzenia wyborów na
sołtysa sołectwa Wincenta, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok oraz
w sprawie zmian w budżecie Gminy
Kolno na 2020 rok.
Nagranie z XVIII sesji Rady
Gminy Kolno dostępne jest na
stronie internetowej portal.
posiedzenia.pl/kolno? w zakładce transmisja/archiwum
a raport za 2019 r. jest w BIP
- zakładka raport o stanie
Gminy
gazeta gminna
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dotacja na stołówkę w lachowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ponad 78 tys. zł otrzyma Gmina Kolno na zakup wyposażenia
do szkolnej stołówki i kuchni w
Szkole Podstawowej w Lachowie.
Pieniądze pochodzą z rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019 – 2023.
Stosowną umowę dotyczącą tego
wsparcia Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał 26
czerwca br. z Podlaskim Kuratorem
Oświaty działającym z upoważnienia Wojewody Podlaskiego.
Wniosek o przyznanie wsparcia
w ramach Modułu 3 wspomnianego
programu Gmina Kolno złożyła 21
kwietnia br.
- Naszym celem jest stworzenie
szkolnej kuchni i stołówki w Lachowie na jak najlepszym poziomie –
mówi wójt Józef Wiśniewski. - Dotacja stanowi 80 procent wartości
inwestycji, 20 procent pochodzi z
budżetu Gminy Kolno.
Dzięki rządowej dotacji nowe
pomieszczenia, które powstały w
ubiegłym roku w trakcie rozbudowy

kuchnia i jadalnia przy szkole podstawowej w lachowie służyć będzie też dzieciom z pierwszego gminnego publicznego przedszkola

Szkoły Podstawowej w Lachowie
zostaną wyposażone w odpowiedni
sprzęt niezbędny do przygotowywania posiłków dla dzieci z gminnych
szkół. Ze stołówki korzystać będą
nie tylko uczniowie szkoły w Lachowie, ale również przedszkolaki z
otwartego w tym roku pierwszego w

gminie Publicznego Przedszkola w
Lachowie.
Zgodnie z zawartą umową zadanie polegające na zorganizowaniu
szkolnej kuchni i stołówki w Szkole
Podstawowej w Lachowie ma zostać
zrealizowane do 31 grudnia 2020
roku.

bieżące utrzymanie dróg

naprawa ubytków w drodze gminnej przy użyciu skrapiarki

gazeta gminna

Przy użyciu gminnej skrapiarki
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
naprawiali ubytki w nawierzchni
drogi Borkowo – Janowo.
Po zakończeniu prac na tej drodze
skrapiarka będzie używana do naprawiania nawierzchni na kolejnych
asfaltowych odcinkach dróg gminnych.
Prace wykonywane są w ramach
bieżącego utrzymania dróg gminnych i dzięki temu, że Gmina Kolno
inwestuje w rozbudowę gminnego
parku maszyn od ubiegłego roku,
tego typu naprawy są wykonywane
przy użyciu gminnej skrapiarki, a
nie zlecane zewnętrznym firmom.
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złoty krzyż dla komendanta
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Antoni Lewandowski Komendant
M-G ZOSP RP w Kolnie został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
O przyznanie tego odznaczenia
wnioskował Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno za pośrednictwem Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego. Okazją
była 30 rocznica samorządu terytorialnego. 8 czerwca odznakę Komendantowi wręczył Bohdan Paszkowski wojewoda podlaski.
– Druh Antoni Lewandowski od
kilkudziesięciu lat z pasją i oddaniem działa na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i rozwoju jednostek OSP w naszej gminie – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno. - Złoty Krzyż Zasługi
to najwyższe uznanie tej ciężkiej
pracy i jej efektów, ale też podziękowanie za zaangażowanie i serce,
bo to ogromna zasługa Komendanta, że Gmina Kolno dziś szczyci się
wysokim poziomem wyszkolenia i

Złoty Krzyż zasługi KOMENDANTOWI antoniemu lewandowskiemu przypina pan
BOHDAN PASZKOWSKI WOJEWODA PODLASKI
fot. arch. puw

wyposażenia ochotników oraz naszych jednostek.
W trakcie uroczystości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez

Prezydenta RP obok Antoniego Lewandowskiego odebrał jeszcze tylko Burmistrz Moniek. Ponadto wręczono 7 Srebrnych Krzyży Zasługi i
10 Brązowych Krzyży Zasługi.

dotacja na wyposażenie dla OSP

wnioski składane przez gminę kolno dotyczyły trzech jednostek osp w tym osp
zabiele, - na zdjęciu jej członkowie w trakcie wykonywania 10 pompek w ramach
akcji gaszynchallenge - cały film dostępny na profilu osp zabiele na fb

Gmina Kolno znalazła się w gronie tych samorządów, które otrzymały dotacje z budżetu województwa podlaskiego na zakup sprzętu
ratowniczo - gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Nasze
wnioski dotyczyły OSP Czerwone,
OSP Zabiele i OSP Zaskrodzie, a
przyznana kwota to 26 tys. zł.
– Wspieranie jednostek OSP to
bardzo dobra decyzja, a rekordowa kwota jaką na ten cel przekazał
właśnie sejmik województwa podlaskiego potwierdza, jak ważne dla
nas wszystkich jest ich działanie
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno. – Gmina Kolno
od lat wykorzystuje każdą okazję,
by pozyskać dodatkowe pieniądze
na rozwój naszych jednostek.
gazeta gminna

wydarzenia

koniec roku przedszkolnego
publiczne przedszkole
w lachowie

Pierwszy rok przedszkolny właśnie dobiegł końca!
Ledwo zdążyliśmy zadomowić się
w nowo otwartym Przedszkolu, a
już musieliśmy zmierzyć się z nową
rzeczywistością, która szczególnie
dla dzieci nie do końca była zrozumiała.
Ale daliśmy radę - dotrwaliśmy
do końca!
Dziękujemy Wam drodzy Rodzice
i Dzieci za trud włożony w pomoc w
zdalnym nauczaniu.
W związku z wciąż trwającą sytuacją epidemiologiczną, nie mogliśmy
pożegnać tego roku przedszkolnego
tradycyjną uroczystością.
Ale Panie z Przedszkola zadbały
o to, by ta uroczystość przebiegła
w miłej, przyjaznej atmosferze i bajkowej scenerii.
W czwartek 2 lipca 2020 r. nasze Przedszkolaki odebrały swoje
pierwsze dyplomy oraz niespodzianki przygotowane przez wychowawców.
Było nam bardzo miło, że mogli-

więcej zdjęć z zakończenia roku przedszkolnego w lachowie znajduje się na
profilu publicznego przedszkola w lachowie na fb

śmy spotkać się z Wami choć na
chwilę.

Kochane starszaki,
Kończy się Wasza edukacyjna
przygoda z naszym przedszkolem!
Od września rozpoczniecie naukę
w szkole. Z tej okazji życzymy Wam
z całego serca, by czas spędzony w

szkole był radosny i pełen sukcesów! Powodzenia!
Młodszym przedszkolakom również gratulujemy zdobytych wiadomości i umiejętności. W nowym roku
życzymy samych sukcesów i wielu
ciekawych odkryć!
ŻYCZYMY WAM I WASZYM
BLISKIM WSPANIAŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI

w skrócie
Sukces uczennicy IV klasy
Patrycja Gers uczennica klasy IV
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwo-

nem zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny” w roku szkolnym
2019/2020.
Koordynatorem szkolnym konkursu i zarazem nauczycielem matematyki Patrycji Gers jest Pani Joanna
Kuczewska. Gratulujemy.!

Klub sportowy
wsparcia

potrzebuje

W naszej partnerskiej Gminie
Lubień w Małopolsce 11 czerwca
gwałtowne nawałnice spowodowały
straty. Największe zniszczenia odnotowano w miejscowości Tenczyn,
gdzie wezbrana woda zerwała most,
zniszczyła też boisko sportowe z
gazeta gminna

infrastrukturą. Klub sportowy Topór
Tenczyn na portalu zrzutka.pl uruchomił zbiórkę pieniędzy potrzebnych na naprawienie strat.
Potrzeby są spore, bo jak opisują
władze klubu: „woda spowodowała stopniowe osuwanie się ziemi,
wskutek czego zniszczone i porwane z nurtem zostają ogrodzenie i
oświetlenie boiska, a także ławki
rezerwowych oraz część placu gry”.
Zbiórka pieniędzy na portalu
zrzutka.pl prowadzona jest pod hasłem Odbudowa zniszczonego boiska sportowego.
O pomoc dla klubu zaapelował na
stronie www.gminakolno i na ostatniej sesji Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
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gminny turniej mini piłki nożnej
andrzej ałajko
przewodniczący gz lzs w kolnie

Pierwsza impreza sportowa zorganizowana przez GZ LZS w Kolnie to Gminny Turniej Mini Piłki
Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Kolno, który odbył się 28 czerwca
2020 r. w Lachowie. Przed nami
kolejne sportowe wydarzenia, na
których realizację stowarzyszenie
otrzymało dofinansowanie z budżetu Gminy Kolno.
Do rozgrywek w Gminnym Turnieju Mini Piłki Nożnej zgłosiło się
pięć ekip z Gminy Kolno: Lachowo,
Borkowo, Zabiele - Zakaleń, Janowo, Górszczyzna/Zabiele.
Zespoły walczyły w systemie każdy z każdym.
Wyniki spotkań:
Lachowo - Janowo 2:2
Zabiele - Zakaleń - Borkowo 3:2
Górszczyzna/Zabiele - Lachowo
6:2
Janowo - Borkowo 3:1
Lachowo - Zabiele - Zakaleń 2:2
Borkowo - Lachowo 1:3
Janowo - Zabiele - Zakaleń 4:0
Górszczyzna/Zabiele - Borkowo
4:0
Zabiele - Zakaleń - Górszczyzna/
Zabiele 2:1
Górszczyzna/Zabiele - Janowo
4:0
Ostateczna klasyfikacja:
1 miejsce Górszczyzna/Zabiele 9 punktów
2 miejsce Janowo - 7 punktów
3 miejsce Zabiele - Zakaleń - 7
punktów
4 miejsce Lachowo - 5 punktów
5 miejsce Borkowo - 0 punktów.
Gminny Turniej Mini Piłki Nożnej to pierwsze z działań zaplanowanych na ten rok, które GZ LZS
realizuje w ramach zadania pt. „Organizacja zawodów oraz przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych o
zasięgu gminnym i ponadgminnym”.
Dofinansowanie na jego realizację
GZ LZS w Kolnie zdobyło w ramach
otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Kolno.

andrzej ałajko przewodniczący gz lzs w kolnie wręcza puchar przedstawicielowi najlepszego zespołu

najlepsza drużyna turnieju - górszczyzna/zabiele

pamiątkowe zdjęcie ekip uczestniczących w gminnym turnieju mini piłki nożnej

gazeta gminna
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dotacje dla trzech kół gospodyń
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Koło Gospodyń Wiejskich w
Bialikach, Koło Gospodyń Wiejskich Malinki z Wincenty i Koło
Gospodyń Wiejskich z miejscowości Tyszki – Łabno znalazły się w
gronie 57 podmiotów, które otrzymały dotacje w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
Województwa Podlaskiego.
16 czerwca odbyła się wideokonferencja z beneficjentami zorganizowana przez Stanisława Derehajło wicemarszałka województwa.
Uczestniczył w niej m.in. Marcin
Sekściński wicewojewoda podlaski
oraz Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno i oczywiście przedstawicielki
naszych trzech Kół Gospodyń Wiejskich.
- Zachęcałem nasze koła do
uczestniczenia w tym konkursie
i bardzo się cieszę, że ich projekty zostały docenione – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Pozyskiwanie środków z
wielu źródeł jest dla nich szansą
na rozwój i daje możliwość realizo-

uczestnicy wideokonferencji w gabinecie wójta gminy kolno

wania ciekawych inicjatyw na rzecz
mieszkańców danej miejscowości,
czy gminy. Zarząd Województwa
Podlaskiego kolejny już raz pokazał, że widzi potrzebę wspierania
małych społeczności, co z pewnością przyniesie dobre efekty.

Trzy nasze Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały dofinansowanie
na realizację projektów w ramach
których będą mogły zakupić m.in.
wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności np. namioty czy
sprzęt AGD.

remont budynku w rydzewie

wójt józef bogdan wiśniewski osobiście sprawdza postęp prac

gazeta gminna

Budynek po dawnej szkole w Rydzewie zmienia się w funkcjonalną i
estetyczną przestrzeń, która służyć
będzie mieszkańcom sołectwa.
Obecnie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno wykonują prace wewnątrz
budynku. To kolejny już etap prac
realizowanych przez kilka ostatnich
lat w ramach funduszu sołeckiego
i bieżącego utrzymania budynków
gminnych. Dotychczas udało się
m.in. uporządkować teren wokół
budynku, gdzie m.in. powstał plac
zabaw dla dzieci oraz zbudować
ogrodzenie terenu i wymienić okna
i dach budynku.
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76 rocznica bitwy pod piasutnem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Od złożenia kwiatów pod kamieniem i krzyżem upamiętniającym śmierć młodych żołnierzy w
bitwie pod Piasutnem Żelaznym
rozpoczęły się 29 czerwca obchody jej 76. rocznicy. Następnie odbyła się Msza św. w Kościele pw.
NSJ w Łosewie celebrowana przez
proboszcza ks. Gabriela Jastrzębskiego. Po wspólnej modlitwie delegacje m.in. władz Gminy Kolno
i Gminy Zbójna złożyły kwiaty na
mogile poległych w bitwie z 29
czerwca 1944 roku.
W obchodach uczestniczył też
Marcin Sekściński wicewojewoda
podlaski. O oprawę uroczystości
(poczet sztandarowy i asysta honorowa) zadbało Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie z prezesem Andrzejem Szymańskim na czele wraz
z zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem
z Zambrowa.
- Co roku wspólnie z gminą Zbójna
i Stowarzyszeniem Kawaleryjskim
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie organizowaliśmy obchody z rekonstrukcją bitwy i patriotycznym piknikiem, niestety w tym
roku epidemia koronawirusa po-

delegacje składały kwiaty m.in. na mogile na cmentarzu w łosewie, gdzie pochowani są żołnierze Ak polegli w bitwie pod piasutnem żelaznym

krzyżowała nasze plany – mówi Józef Bogdan Wójt Gminy Kolno. – W
tym roku oddaliśmy hołd poległym
wspólną modlitwą i kwiatami, za co
wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękuję.
Przypomnijmy, że w bitwie sprzed
76 lat pod Piasutnem Żelaznym polegli: Sarosiek Bogdan „Lotto” lat
16, Remiszewski Wacław „Świerk”
lat 19, Rybiński Tomasz „Kanarek”
lat 20, Frankowski Marian „Koł-

dys” lat 21, Knap Józef „ Jesion”
lat 21, Mariak Eugeniusz „Trotyl”
lat 21, Potaś Henryk „Lis” lat 23,
Waszkiewicz Marian „Kuna” lat 23
i Sekściński Stanisław „Kruk” lat
30. Ich nazwiska znajdują się też
na pomniku w Piasutnie Żelaznym,
gdzie widnieje również nazwisko
uczestniczącego w bitwie i rannego
Kalinowskiego Bolesława „Wicher”
lat 20, który pochowany został w
Dobrzyjałowie.

wyróżnienie w konkursie
Katarzyna Góralczyk uczennica
klasy II oraz Aleksandra Darmetko uczennica kl. III Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie, zdobyły wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie
„Kangur Matematyczny” w roku
szkolnym 2019/2020. Gratulacje.
Koordynatorem szkolnym konkursu i zarazem nauczycielem matematyki obu uczennic jest p. Elżbieta
Konstanty.
Gratulujemy!
SP Borkowo

gazeta gminna
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zbliża się powszechny spis rolny!
materiał urzędu statystycznego
w białymstoku

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis
Rolny 2020. Spis rolny to jedyne badanie, które pozwala na pozyskanie kompleksowych danych na temat
polskiego rolnictwa. Są one konieczne do kształtowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz
społecznej na wsi. Będą stanowiły również podstawę do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Spis realizowany jest nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii.
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są
obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W spisie będą zbierane informacje dotyczące osób będących użytkownikami gospodarstw rolnych oraz samych gospodarstw, m.in.:
• sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych,
• zużywania więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
• struktury dochodów gospodarstwa domowego,
• powierzchni zasiewów,
•
pogłowia zwierząt gospodarskich,
• chowu i hodowli ryb,
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
• zużycia nawozów mineralnych w masie towarowej według nazw handlowych,
• powierzchni nawożonej nawozami wapniowymi,
• powierzchni nawożonej nawozami naturalnymi,
• zużycia nawozów naturalnych,
• liczby zabiegów środkami ochrony roślin,
• informacji o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie
stosowania środków ochrony roślin,
• samooceny znajomości zasad integrowanej ochrony roślin,
• liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
• pracujących w gospodarstwie rolnym.
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art.
10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Podstawową metodą zbierania danych w spisie będzie samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W przypadku, gdy respondent nie spisze się przez internet dane mogą być zbierane poprzez:
• wywiad telefoniczny przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego
na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego,
• bezpośredni wywiad przeprowadzany przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.
Udział rachmistrzów terenowych uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.
Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

gazeta gminna
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Żegnaj szkoło!
aneta roman
sp w janowie

„Nauka to podróż, która trwa
przez całe życie.”
Tegoroczne zakończenie roku
szkolnego w Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie miało miejsce w nietypowym czasie i w inny sposób niż
dotychczas. Wpłynęła na to panująca w Polsce i na świecie epidemia
koronawirusa. Przez ostatnie ponad
trzy miesiące musieliśmy dostosować się do wymogów nauki zdalnej.
W niezwykłych warunkach, z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa,
odbyło się podsumowanie roku oraz
pożegnanie ósmoklasistów.
Uroczystość odbyła się w dwóch
turach – na zewnątrz szkoły. Rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu.
Najpierw świadectwa i nagrody za
osiągnięcia z rąk Pani Dyrektor
Bożeny Dudy odebrali najmłodsi
uczniowie. Rodzicom wręczone zostały listy gratulacyjne. Następnie
przedstawiciele rady pedagogicznej
i uczniów – nominowani przez SP
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie oraz przez OSP w Janowie
- podjęli wyzwanie i przystąpili do
akcji charytatywnej „Gaszyn Challenge”.

zakończenie roku szkolnego odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Kolejnym punktem było wręczenie
świadectw, dyplomów za osiągnięcia, podziękowań za zaangażowanie
w życie szkoły uczniom z II etapu edukacyjnego, w szczególności
ósmoklasistom, których wyniki były
godne pochwały – wysoka średnia,
wzorowa postawa, osiągnięcia w literackim konkursie ogólnopolskim
i Wojewódzkim Konkursie Historycznym. Rodzice otrzymali podziękowania w formie listów gratula-

Sukcesy uczniów SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie w bieżącym roku szkolnym:
- Sylwia Korzep kl. VIII – III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Wolność kocham i rozumiem” (opiekun/
nauczyciel przygotowujący p. Aneta Roman)
- Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej OLIMPUS z biologii:
- Maja Serafin kl. VI
-Kacper Malinowski kl. V
- Dominik Korzep kl. VI
(opiekun p. Aneta Wilczek)
-Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego – Julita
Serafin kl. VIII (opiekun p. Barbara Wądołowska)

gazeta gminna

cyjnych. Pani Dyrektor wyróżniła
trzy nauczycielki: Anetę Wilczek,
Anetę Roman oraz Barbarę Wądołowską, których uczniowie odnieśli sukcesy w konkursach. Wyrazy
wdzięczności skierowała również do
Rodziców, którzy sprawowali pieczę
na dziećmi w czasie nauki online,
do nauczycieli i uczniów, że podołali niełatwemu zadaniu. Z kolei absolwenci wspominali lata spędzone
w szkole, oglądając przygotowaną
pod kierunkiem wychowawczyni P.
Anety Roman prezentację multimedialną, stanowiącą kronikę 10 lat
spędzonych przez uczniów kl. VIII
w szkole w Janowie. Ze słowami
piosenki „Spełniaj marzenia” udaliśmy się na wakacje. W tym roku
pożegnaliśmy również wieloletnią
nauczycielkę Panią Bożenę Wilińską, która odchodzi na emeryturę.
Podsumowując, Pani Dyrektor
życzyła wszystkim zasłużonego,
zdrowego, bezpiecznego, udanego
wakacyjnego odpoczynku, z nadzieją, że od września wrócimy do
„normalnej” szkolnej rzeczywistości.
Do absolwentów skierowała słowa
Patrona naszej szkoły - Kardynała
Stefana Wyszyńskiego: Bądźcie jak
orły szybujące w przyszłość ojczyzny .
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ii rowerowa gra terenowa
organizatorzy
rowerowej gry terenowej

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu połączony z dobrą
zabawą i rywalizacją sportową, to
wakacyjna oferta, którą zaproponowali mieszkańcom gminy Kolno:
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło
Gospodyń Wiejskich i biblioteka
publiczna w Borkowie.
W remizie OSP w Borkowie 5
lipca 2020 r. na starcie II Rowerowej Gry Terenowej stawiło się ok.
70 osób. Po serdecznych słowach
Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
wójta gminy Kolno, skierowanych
do uczestników i organizatorów imprezy, siedem nowo utworzonych
zespołów wyposażonych w mapy
i karty gry wyruszyło w trasę. Po
drodze na rowerzystów czekały
różne zadania: logiczne, tematyczne i topograficzne. Najwięcej jednak emocji wzbudziły konkurencje
sprawnościowe przygotowane przez
agentów (wolontariuszy) na bazach gry, typu: strzały do bramki,
przenoszenie strudzonych „na krze-

uczestnicy II rowerowej gry terenowej przed remizą osp w borkowie

sełku”, zaś w gospodarstwie rolnym można było napić się mleka i
sprawdzić na modelu ćwiczebnym
swoje umiejętności dojenia krowy.
Po przejechaniu trasy wiodącej
przez kolonie pod Wścieklicami,
las zaskrodzki i kolonie zaskrodzkie na mecie, na cyklistów czekał
przygotowany grill, napoje, lody

nagrania na konkurs

julia wyka zaśpiewała „w pięciu
smakach”

Na stronie internetowej Centrum
Kultury Gminy Kolno można obejrzeć krótkie efekty pracy naszych
zespołów wokalnych.
Tym razem są to trzy dziewczyny.
Julita Ławska, Julia Wyka oraz Kamila Wyka. Dziewczęta reprezentowały Centrum Kultury Gminy Kolno
w konkursie wokalnym online organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i portal zaspiewajmy.
pl.
Julita Ławska śpiewała piosenkę
pt. „Bombonierka”, Julka Wyka - „W
pięciu smakach” a Kamila Wyka,
„Kurier”.
Wszystkie dziewczęta, do konkursu przygotowywał Paweł Podeszwik.

i słodkie przekąski. Przyjacielska
rywalizacja drużyn zakończyła się
wyłonieniem zwycięzców. Najwięcej
punktów zdobyła grupa w składzie:
Emilia Jarzyło, Ewa Jarzyło, Natalia Jarzyło, Damian Kłys, Laura
Kordal, Gabriela Lutrzykowska, Julia Lutrzykowska, Bartosz Poświata
i Dominik Sielawa.
Na zakończenie rowerowej imprezy, zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy przedsięwzięcia, otrzymali z
rąk Janusza Wielbuta, prezesa OSP
w Borkowie, pamiątkowe medale.
Wszystkim miłośnikom aktywnego wypoczynku, sponsorom, wolontariuszom i partnerom zadania serdecznie dziękujemy.
II Rowerowa Gra Terenowa została zorganizowana dzięki środkom finansowym udzielonym OSP
w Borkowie przez gminę Kolno w
ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na 2020 rok”
oraz dotacji Banku Spółdzielczego
w Kolnie, zaś Komenda Powiatowa
Policji w Kolnie udzieliła pomocy w
celu zapewnieniu bezpieczeństwa
podczas gry.
Wzorem roku ubiegłego podczas
pikniku w remizie OSP w Borkowie
uczestnicy gry wyznaczyli już trasę
na następny rok.
Do zobaczenia więc za rok na III
Rowerowej Grze Terenowej!
gazeta gminna
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podsumowanie konkursu
gbp w Czerwonem

1 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyło się
podsumowanie konkursu multimedialnego „Jan Paweł II - Papież,
Polak, Człowiek” realizowanego
przez bibliotekę w ramach projektu
„Śladami Jana Pawła II” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla Książki.
Konkurs był jednym z zadań projektu, innymi zrealizowanymi zadaniami były: czytanie utworów Jana
Pawła II i o Janie Pawle II w sieci
oraz wycieczka do Muzeum Jana
Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
w Warszawie.
Konkurs skierowany był do
uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół średnich oraz osób
dorosłych (rodzice lub dziadkowie)
z terenu powiatu kolneńskiego.
Celem realizowanego zadania
było upamiętnienie Roku Świętego Jana Pawła II, upowszechnienie
wiedzy o życiu i twórczości Papieża,
kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji
na określony temat, współpraca pokoleniowa oraz promowanie nowatorskich technologii.
Na konkurs wpłynęło 18 prezentacji multimedialnych. Decyzją ko-

natalia włodkowska odbiera nagrodę za najlepszą pracę w konkursie

misji konkursowej nagrodzone zostały pary:
I miejsce – Natalia Włodkowska i
Krzysztof Włodkowski
II miejsce – Marta Kosk i Monika
Kosk
III miejsce – Sandra Wasiulewska
i Barbara Wasiulewska
Wyróżnienie – Amelia Malinowska i Bożena Malinowska.
Laureaci konkursu i uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nie zabrakło podziękowań dla komisji konkursowej.
Dodatkową nagrodą dla zwycięzców konkursu oraz dla najbardziej
aktywnych uczestników projektu
będzie trzydniowa wycieczka szla-

podsumowanie konkursu odbyło się w bibliotece w czerwonem
gazeta gminna

kiem Jana Pawła II do Wadowic,
Krakowa i w Tatry.
W uroczystym podsumowaniu
konkursu uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno
gratulując laureatom i uczestnikom
konkursu oraz wręczył ufundowane
nagrody dla laureatów.
Na zakończenie można było obejrzeć prezentację autorstwa pary,
która zdobyła pierwsze miejsce.
Dziękujemy Alinie Zaleśnej – nauczycielce Szkoły Podstawowej w
Lachowie za motywacje uczniów do
udziału w konkursie.
Nagrody zakupiono ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
Laureatom konkursu serdecznie
dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie
z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych.”
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x jubileuszowy rajd rowerowy
gbp w czerwonem
stowarzyszenie kafcuki

X Rajd Rowerowy zorganizowany przez Stowarzyszenie KaFCuki i Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem, w niedzielę 21
czerwca na placu przed biblioteką
zgromadził ok.120 miłośników aktywnego wypoczynku. Dofinansowanie na ten cel pozyskaliśmy ze
środków powiatu kolneńskiego.
Tegoroczny rajd nosił rangę powiatowego, ponieważ połączyliśmy
go z obchodami 100-lecia Bitwy
Warszawskiej w Powiecie Kolneńskim. Trasa rajdu swoim zasięgiem
obejmowała gminy - Kolno i Turośl.
Peleton prowadzony przez wóz
strażacki OSP Czerwone wyruszył
spod biblioteki, wiódł przez malowniczy Kozioł i Łachę a punktem docelowym był pomnik upamiętniający
poległych w bitwie pod miejscowością Leman. Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyły przybyłe delegacje:
Wójt Gminy Kolno - Józef Bogdan
Wiśniewski, Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno – Mariusz Wesołowski, Radny i Sołtys wsi Czerwone – Grzegorz Okurowski. Starosta
Kolneński – Tadeusz Klama, W-ce
Starosta – Karol Pieloszczyk, radna
– Monika Stachelska. Prezes Sto-

na trasie x rajdu rowerowego

delegacja gminy kolno składa wieniec i znicze pod pomnikiem w lemanie
fot. s. nicewicz

warzyszenia KaFCuki – Krystyna
Banach, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem – Teresa Alina Skrodzka, Prezes OSP
w Czerwonem – Łukasz Słapiński.
Przedstawicielki KGW w Lemanie
– Anna Duda i Hanna Małż oraz
Prezes OSP w Lemanie – Lucjan
Kossewski.
Pod pomnikiem prelekcję historyczną dotyczącą tamtych tragicznych wydarzeń przeprowadził
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego –
Jacek Bagiński. Kolejnym punktem
programu był piknik na placu przy
pomniku.
W organizację rajdu włączyli się

strażacy ochotnicy z OSP w Czerwonem, Kolneńska Grupa Pierwszej
Pomocy, Gmina Kolno, Wydział Ruchu Drogowego Powiatowej Policji
w Kolnie, CKGK w Koźle, KGW w
Czerwonem i w Lemanie. Za wsparcie finansowe dziękujemy sponsorom: Bankowi Spółdzielczemu w
Kolnie, Sołtysowi i Radnym miejscowości Czerwone oraz firmie Caterina w Kolnie.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę niezawodnego Sylwestra Nicewicza za dokładną dokumentację wydarzenia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
wytrwałym uczestnikom rajdu, na
który zapraszamy już za rok.

fot. S. nicewicz
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Wieści z projektu w Borkowie
Grupa projektowa

W ostatnich miesiącach zdalnie,
wreszcie w realu pracujemy w bibliotece w Borkowie nad projektem
„Śladami przeszłości i teraźniejszości” RKG Równać szanse 2019
realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem.
Jesteśmy zdeterminowani, by nasz
projekt z sukcesem doprowadzić do
końca. Po miesiącach przymusowej
izolacji cieszymy się, że możemy
wreszcie się spotkać. Pandemia
nauczyła nas, jak cenna jest wspólnota, jak ważna jest możliwość spotkania w jednym miejscu i czasie.
Czasami całą grupą, na ogół jednak w małych zespołach zadaniowych skanujemy stare fotografie
dotyczące historii i tradycji Borkowa, redagujemy opisy, układamy
chronologicznie zgromadzony przez
nas dość pokaźny materiał. Z powodu zaistniałej sytuacji bazujemy
przede wszystkim na archiwach domowych, a nasi rodzice i dziadkowie
są dla nas ogromnym wsparciem i
źródłem bezcennych informacji.
Opracowany materiał fotograficz-

prace w ramach projektu

gazeta gminna

Grupa projektowa przed biblioteką w borkowie

ny i tekstowy zostanie umieszczony
na tablicach historycznych, które
już w lipcu ustawimy na skwerku
przy remizie OSP w Borkowie.
Wielkimi krokami zmierzamy do
finału, na który już dziś serdecznie
Was zapraszamy. Wszyscy jesteśmy
podekscytowani i juz nie możemy
się doczekać, by zaprezentować
Wam efekty naszej kilkumiesięcznej
pracy. Trzymajcie za nas kciuki!
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wyniki głosowania w drugiej turze 12 lipca 2020
w Gminie Kolno
Liczba uprawnionych 6 834
Frekwencja 61,47%
Liczba kart ważnych 4 201
Liczba głosów ważnych 4 164
Głosy oddane na kandydatów:
1. DUDA Andrzej Sebastian:
- liczba głosów: 3 463 co daje 83,17%
2. TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz
- liczba głosów 701 co daje 16,83%
Najwyższa frekwencja w Gminie Kolno odnotowana została w Obwodowej Komisji Wyborczej z
siedzibą w Szkole Podstawowej w Zaskrodziu 67,57%
W Powiecie Kolneńskim frekwencja wyniosła
59,80%
Dane na podstawie www.wybory.gov.pl

