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egzemplarz bezpłatny

100. rocznica
bitwy warszawskiej

w numerze

wydarzenia

mamy dofinansowanie na
budowę targowiska w
lachowie!

str. 4

Umowę na dofinansowanie projektu „Budowa targowiska w Lachowie” podpisał w Białymstoku Józef
Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno z Arturem Kosickim marszałkiem
województwa i Markiem Malinowskim członkiem zarządu województwa
podlaskiego. Kwota ponad 673 tys. zł pochodzi z PROW na lata 2014
– 2020. Dzięki tej inwestycji w centrum Lachowa powstanie przestrzeń
stwarzająca nowe możliwości m.in. producentom żywności .

wydarzenia

inscenizacja i piknik w
wincencie

str. 10-11

W niedzielę (30 sierpnia) w Wincencie obchodziliśmy 100 rocznicę
Bitwy Warszawskiej. Patriotycznym obchodom towarzyszył piknik rodzinny. Członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie wraz z członkami innych stowarzyszeń przypomnieli
jedną z ostatnich epizodów Bitwy Warszawskiej, która miała miejsce właśnie w Wincencie.

kultura

zakończenie projektu

W remizie OSP w Borkowie 9
sierpnia 2020 r. odbyło się świętowanie zakończenia projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości” realizowanego przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem Filię w Borkowie. Grupa projektowa z Borkowa
i okolic w składzie: Martyna Bajno, Daria Cudnik, Mateusz Góralczyk,
Natalia Klimek, Julia Kobryś, Michał Konstanty, Michał Kordal, Natalia
Papież, Damian Patalan, Karolina Samul, Oliwia Sielawa, Jakub Terepka,
Kinga Wielbut, Klaudia Wielbut intensywnie pracowała pod okiem kadry:
Barbary Sielawy- koordynatora projektu i Teresy Aliny Skrodzkiej - dyrektor GBP w Czerwonem.
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przedstawiciele gminy kolno w trakcie obchodów 76 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego zorganizowanych w kolnie przez tutejsze stowarzyszenie
kawaleryjskie im. podlaskiej brygady kawalerii. W wydarzeniu uczestniczył
również poczet sztandarowy gminy kolno.
fot. andrzej konopka
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witamy nowy rok szkolny
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice,
Nadszedł 1 września, który tradycyjnie otwiera nowy rok szkolny,
jednak tegoroczny początek roku
jest niepodobny do poprzednich.
Spotykacie się w szkołach nie tylko
po wakacyjnej przerwie, ale też po
kilku długich miesiącach w trakcie
których nauka odbywała się online.
Pandemia koronawirusa zmieniła
szkolną rzeczywistość i mimo, że
dziś wracacie już do szkół, to tradycyjne nauczanie odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Zasady
są ściśle określone, a od ich przestrzegania zależy bezpieczeństwo
i zdrowie Wasze i Waszych Rodzin. Wiem, że to może być trudne
i uciążliwe, ale na razie nie mamy
lepszych metod walki z rozprzestrzenianiem się tego wirusa.

Mam nadzieję, że każdy z Was zatroszczy się o siebie, a tym samym
o innych i nie będzie konieczności
powrotu do zdalnego nauczania.
Mimo wyjątkowych okoliczności
chcę podkreślić, że pandemia nie
zatrzymała naszych inwestycyjnych
planów. W rok szkolny 2020/2021
w naszej gminie wchodzimy z dwoma ważnymi zrealizowanymi projektami.
Zakończył się remont sali gimnastycznej i przebudowa Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa
Sportu.
W ramach kolejnego projektu zakupiliśmy nowoczesne wyposażenie
do kuchni i stołówki przy Szkole
Podstawowej w Lachowie. To zadanie współfinansowane jest z rządowego programu „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019 – 2023.

W ostatnim czasie skorzystaliśmy
też dwukrotnie z możliwości pozyskania pieniędzy na zakup laptopów
na potrzeby organizacji zdalnego
nauczania w ramach programów
Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +.
Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja
epidemiologiczna w naszym kraju,
nie wiemy, co czeka nas w kolejnych tygodniach i miesiącach, jedno jest pewne, że trzeba realizować
obowiązek szkolny. Od wysiłku i
współpracy nas wszystkich zależy
jakie efekty osiągniemy.
Naszym szkolnym i przedszkolnym
społecznościom życzę, by rozpoczęty dziś nowy rok szkolny udało się
zrealizować w tradycyjnym, stacjonarnym trybie, bo nic nie zastąpi
bezpośrednich kontaktów i relacji.
Życzę Wam wszystkim zdrowia
oraz sukcesów w pracy, nauce i wychowaniu.

sala gimnastyczna jak nowa

efekty remontu sali gimnastycznej w szkole w borkowie ocenia wójt gminy
kolno
gazeta gminna

W nowym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie będą
mogli korzystać z wyremontowanej
sali gimnastycznej i dobudowanych
dwóch sal.
Realizacja projektu pt. „Przebudowa, rozbudowa, remont i ocieplenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borkowie” była
możliwa dzięki dofinansowaniu w
kwocie ponad milion złotych, które
Gmina Kolno pozyskała z Ministerstwa Sportu.
Wykonawcą prac związanych z
remontem sali gimnastycznej i budową dwóch sal jest lokalna firma
KolBud.
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mamy dofinansowanie na budowę
targowiska w lachowie!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na dofinansowanie projektu „Budowa targowiska w Lachowie” podpisał 21 lipca w Białymstoku Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno z Arturem Kosickim marszałkiem województwa i
Markiem Malinowskim członkiem
zarządu województwa podlaskiego.
Kwota ponad 673 tys. zł pochodzi
z PROW na lata 2014 – 2020.
Dzięki tej inwestycji w centrum
Lachowa powstanie przestrzeń
stwarzająca nowe możliwości m.in.
producentom żywności .
- Przyznane środki służą rozwojowi Gminy Kolno i realizacji tych celów i zamierzeń, które już wcześniej
były opracowywane, ale niestety
nie mieliśmy odpowiedniej działki. Nabyliśmy ją w ubiegłym roku
i dopiero teraz możemy realizować
to przedsięwzięcie – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy
Kolno dziękując Marszałkowi i Zarządowi Województwa Podlaskiego
za przyznane dofinansowanie.
Targowisko powstanie na działce
w centrum Lachowa. Teren wraz z
zabudowaniami własnością gminy
stał się w ubiegłym roku. W trakcie prasowej konferencji Wójt podkreślał, że dofinansowane przedsięwzięcie jest bardzo ważne dla

wójt gminy kolno z symbolicznym czekiem na ponad 673 tys. zł na realizację
projektu pt. „Budowa targowiska w lachowie”

mieszkańców Gminy Kolno, szczególnie dla tych, którzy szukają swojej szansy na aktywność zawodową.
- To targowisko będzie dla nich
miejscem w którym ten potencjał
może się wyzwolić – mówił wójt
Józef Wiśniewski. – Planujemy budowę wiat, gdzie będzie możliwość
sprzedaży bezpośredniej, ale też
uwzględniliśmy adaptację istniejącego budynku, gdzie stworzymy
warunki do tego, by również nasi
producenci czy wystawcy mogli
eksponować swoje produkty.
Zakres planowanych prac obejmuje też zapewnienie warunków sa-

nitarnych, zagospodarowanie terenu, w tym utwardzenie powierzchni
poprzez wyłożenie kostką oraz
wykonanie instalacji sanitarnych i
elektrycznych w tym instalacji fotowoltaicznej.

gminny teren w lachowie, gdzie powstanie inwestycja położony jest naprzeciw kościoła

Wartość projektu to
1 059 165,90 zł,
z czego dofinansowanie
wynosi 673 947,00 zł.
Planowany termin realizacji
projektu to sierpień 2021 r.

fot. M. Nowakowski

gazeta gminna
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z XIX sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

14 sierpnia o godz. 11.00 w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem odbyła
się XIX sesja Rady Gminy Kolno.
Z uwagi na epidemię koronawirusa, to kolejna sesja w której sołtysi
nie brali bezpośredniego udziału.
Wszyscy zainteresowani mogli
śledzić przebieg sesji online.
W porządku obrad znalazły się:
- podjęcie uchwały w sprawie
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata
2020 – 2032 r.
- podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy Kolno na
2020 r.
- podjęcie uchwały w sprawie
zmiany w statucie Gminy Kolno.
- podjęcie uchwały w sprawie
sprostowania omyłki pisarskiej w
uchwale w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części
terenów wsi Zabiele uchwalonego
uchwałą nr XXVII/200/06 Rady

w czasie epidemii sesja odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Gminy Kolno z dnia 28 kwietnia
2006 r.
- podjęcie uchwały w sprawie
określenia średniej ceny jednostek
paliwa w gminie na rok szkolny
2020/2021
- podjęcie uchwały zmieniającej

uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy
Kolno.
Wójt Józef Wiśniewski przedstawił Radzie informację z prac między
sesjami. Nagranie sesji dostępne
jest na www.gminakolno.pl

wybory sołtysa w wincencie

pani barbara zegarzewska to nowy sołtys wincenty

gazeta gminna

Po wyborach w Wincencie do
ośmiu wzrosła liczba Pań pełniących funkcję sołtysa w sołectwach
Gminy Kolno.
Mieszkańcy sołectwa Wincenta
mieli do wyboru dwóch kandydatów
do pełnienia funkcji sołtysa: panią
Barbarę Zegarzewską i pana Czesława Kałęka.
Zdecydowaną większością głosów
nowym sołtysem Wincenty została
pani Barbara Zegarzewska. Wybory odbyły się 24 lipca w wyremontowanej remizie w Wincencie.
Przeprowadzenie wyborów sołtysa
Wincenty było konieczne po śmierci pełniącego tę funkcję od lat pana
Stefana Pisiak.

5

6

wydarzenia

asfalt w glinkach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wyasfaltowana droga gminna w
Glinkach to kolejna drogowa inwestycja wykonana dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg
Samorządowych.
Dzięki temu finansowemu mechanizmowi i wsparciu z budżetu gminy Kolno Glinki zyskały asfalt nie
tylko na drodze gminnej, ale też na
odcinku drogi powiatowej, co znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy użytkowników obu dróg w
tej miejscowości.
W Gminie Kolno w tym roku aż
cztery odcinki dróg zostaną przebudowane w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Obok drogi
w Glinkach asfalt pojawił się też
na drogach w miejscowości Brzózki, Tyszki - Wądołowo i na odcinku
drogi Lachowo - Kossaki.
Gmina Kolno złożyła już również
kolejne wnioski na dofinansowanie
przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski
w tym rozdaniu dotyczą wsparcia
modernizacji aż siedmiu odcinków
dróg gminnych.

przebudowa drogi w glinkach

fundusz sołecki 2020

nowa droga we wścieklicach

Mamy już początek września, więc
rozpocznie się czas spotkań w poszczególnych sołectwach, by zaplanować na co przeznaczyć pieniądze
w ramach Funduszu Sołeckiego w
2021 roku.
Kiedy mieszkańcy poszczególnych sołectw decydować będą o
przyszłorocznych wydatkach Gmina
Kolno realizuje kolejne inwestycje
zaplanowane w ramach Funduszu
Sołeckiego na bieżący rok.
Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej UG Kolno m.in. ułożyli drogę z kostki we Wścieklicach i
zbudowali ogrodzenie placu w Bialikach.
gazeta gminna
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nowa siłownia w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na placu przy remizie i świelticy
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Zabielu już działa nowa w gminie
siłownia. Powstała w ramach projektu, na którego realizację OSP
Zabiele pozyskało 100 % dofinansowania. Wniosek o unijną dotację
jednostka OSP składała za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD
Kraina Mlekiem Płynąca w Małym
Płocku. Zarówno na etapie pisania wniosku, jak i realizacji zadania strażaków ochotników wspierali
pracownicy Urzędu Gminy Kolno.
Siłownia w Zabielu to kolejne
tego typu miejsce rekreacji w Gminie Kolno.

gazeta gminna

siłownia w zabielu jest dostępna dla wszystkich przestrzegających regulamin
obowiązujący podczas korzystania z urządzeń
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15 sierpnia w gietkach i Łosewie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

15 sierpnia obchodziliśmy 100
rocznicę
Bitwy
Warszawskiej,
Święto Wojska Polskiego i Święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Z tej okazji odbyła się tradycyjna już Msza św. przy kapliczce
w Gietkach. Następnie na cmentarzu w Łosewie poświęcona została
przez ks. Gabriela Jastrzębskiego,
proboszcza parafii pw. NSJ w Łosewie, tablica na mogile Bronisława
Milewskiego żołnierza 4 Dywizjonu
Artylerii Konnej odznaczonego Orderem Virtuti Militari ufundowana
przez Gminę Kolno. Kwiaty i znicze
Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno wraz z delegacją złożył
również na grobie Bronisława Kotlewskiego - kaprala w kompanii
szturmowej 5 Pułku Piechoty Legionów.
Historię śp. Bronisława Milewskiego przedstawimy już w następnym wydaniu Gazety Gminnej.

msza św. przy kapliczce w gietkach

poświęcenie pamiątkowej tablicy na grobie żołnierza bronisława milewskiego

„Kajakiem po Pisie”
Pomimo wielu obaw i mitów związanych z Pisą udało się nam namówić ponad 30 osób z gminy Kolno
do wzięcia udziału w spływie kajakowym po tej pięknej i, na szczęście, niezbyt obleganej rzece. Na
początek wybraliśmy krótki odcinek
łączący miejscowości Wincentę i
Kozioł.
Okazało się że spływ Pisą zapewnia wiele przeżyć estetycznych i jest
równie bezpieczny jak przereklamowaną Krutynią. Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym
za wyborem tej rzeki jest spokój.
Żadnych kajaków ramię w ramię, ślizgaczy itp. Tylko z rzadka spotykani
spokojni i pogodni wędkarze. Aby
jednak uczestnicy czuli się zupełnie
bezpiecznie zaprosiliśmy do udziału
dwóch ratowników wodnych, którzy
przeszkolili uczestników i cały czas

spływ pisą zorganizowało towarzystwo jan z kolna

czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Po przybiciu do brzegu na
koźleńskich Przelewach czekały na
nas panie z przepysznym bigosem,
swojskim smalcem, chlebem i ogórkami małosolnymi oraz chłodzącymi
napojami.
O uroku tej wyprawy niech świad-

czą głosy uczestników, którzy już są
gotowi do następnych spływów i to
na znacznie dłuższych odcinkach.
Spływ zorganizowało Towarzystwo „Jan z Kolna”, 15 sierpnia,
dzięki finansowemu wsparciu Gminy Kolno.
Towarzystwo Jan z Kolna
gazeta gminna
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coraz lepsza droga wojewódzka
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mamy bardzo dobrą wiadomość
dla użytkowników drogi wojewódzkiej nr 647. Po serii remontów
tej trasy na odcinkach od Starego Gromadzyna przez Zabiele do
granic administracyjnych Gminy
Kolno przyszedł czas na poprawę
stanu jej nawierzchni w kierunku
do Stawisk. Podlaski Zarząd Dróg
Wojewódzkich wybrał właśnie najkorzystniejszą ofertę na remont tej
drogi na odcinku od Starego Gromadzyna do Pachuczyna. Remont
juz się rozpoczął
– Nasze starania, ale też wysiłki władz samorządów przez które
przebiega ta droga, oraz bardzo
dobra współpraca z zarządem województwa podlaskiego i Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich
przynoszą efekty - mówi Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno
. - Po zakończeniu tych prac droga
wojewódzka nr 647 w obszarze na-

efekt ostatniego remontu drogi wojewódzkiej nr 647 w zabielu
fot. M. Nowakowski/ fundacja zapomniane podlasie

szej gminy będzie już prawie w całości bardzo dobrej jakości, a co za
tym idzie będzie drogą bezpieczną, co na tej uczęszczanej trasie ma
ogromne znaczenie.
Remonty drogi wojewódzkiej to
również korzystna okazja do tego,
by przebudowywać stykające się

z nią drogi gminne. W tym roku
Gmina Kolno zaplanowała remont
trzech takich dróg. Już wyremontowany został odcinek drogi gminnej
w Zabielu, a na odcinki dróg w Starym Gromadzynie i Gromadzynie
Wykno wyłoniony już został wykonawca i trwa realizacja inwestycji.

żywa pamięć o ofiarach mordu
Pamięć 24 ofiar zamordowanych
76 lat temu uczcili dziś mieszkańcy Starego Gromadzyna i przedstawiciele władz. Po Mszy św. od-

prawionej w Kościele pw. św. Anny
w Kolnie uczestnicy udali się pod
kapliczkę przy drodze do Starego
Gromadzyna, gdzie kwiaty i zni-

stałym elementem obchodów rocznicy mordu jest składanie kwiatów i zniczy
pod kapliczką w starym gromadzynie

gazeta gminna

cze złożyli m.in. Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, Tadeusz Chludziński radny Rady Gminy
Kolno i Mariusz Wesołowski dyrektor CKGK.
Co roku 21 lipca rodziny ofiar
modlą się na Mszy św., a następnie składają kwiaty i znicze pod
kapliczką przy drodze do Starego
Gromadzyna. W obchodach uczestniczą też delegacje władz różnego
szczebla.
W tym roku kwiaty i znicze obok
przedstawicieli władz Gminy Kolno złożyli również Wicewojewoda
Podlaski i Starosta Kolneński.
Na zakończenie za obecność
wszystkim zgromadzonym na obchodach rocznicy mordu podziękował Mariusz Dzięgielewski sołtys
Starego Gromadzyna.
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inscenizacja i piknik w wincencie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W niedzielę (30 sierpnia) w
Wincencie obchodziliśmy 100
rocznicę Bitwy Warszawskiej. Patriotycznym obchodom towarzyszył
piknik rodzinny. Członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie wraz z członkami innych
stowarzyszeń przypomnieli jedną z ostatnich epizodów Bitwy
Warszawskiej, która miała miejsce
właśnie w Wincencie.
- Wygrana Bitwa Warszawska
jest uważana za jedną z przełomowych bitew nie tylko w historii
naszego kraju, ale również świata.
Trzeba było Cudu nad Wisłą, by
uratować nasze młode wywalczone po 123 latach niewoli państwo
polskie i Europę przed bolszewizmem – powiedział Jozef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno - W
wojnie sprzed stu lat udział brali też
mieszkańcy gminy Kolno. Zwyczajni młodzi chłopcy, którzy odpowiedzieli na apel o ratowanie Ojczyzny
i zgłosili się do wojska.
Uroczystość w Wincencie, to było
kolejne wydarzenie w naszej gminie,
którego celem było upamiętnienie
wydarzeń sprzed stu lat. Jednym z
nich był m.in. projekt Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, którego
efektem był m.in. baner zawieszony
na scenie ze zdjęciami żołnierzy z
ziemi kolneńskiej, którzy walczyli w

wojnie polsko – bolszewickiej. Historyczny zarys wydarzeń sprzed
stu lat przybliżył zgromadzonym w
Wincencie Jacek Bagiński dyrektor
szkoły w Czerwonem. Wójt Józef
Bogdan Wiśniewski wspomniał o
jednym z żołnierzy – Bronisławie
Milewskim odznaczonym Orderem
Virtuti Militari.
- Takich cichych bohaterów walk
o wolność i niepodległość nie brakowało w naszej gminie. Mieszkańcy tych ziem toczyli bój nie tylko
z bolszewikami, ale walczyli też
w powstaniach, pierwszej i drugiej
wojnie światowej, czy w antykomunistycznym podziemiu – mówił
Wójt. - Naszym obowiązkiem jest
zdobyć jak największą wiedzę na
ich temat, pielęgnować ją i przekazywać następnym pokoleniom.
W gminie Kolno przywiązujemy do
tego szczególną wagę.
Wydarzenia rozgrywające się w
Wincencie sto lat temu przypomniała inscenizacja przygotowana przez
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie wspierane przez zaprzyjaźnione grupy. Można było też podziwiać m.in. zabytkowe motocykle.
Uczestnicy obchodów, obok wydarzeń sprzed lat, mogli też zapoznać
się ze współczesnym wyposażeniem
wojska prezentowanym przez 15
Giżycką Brygadę Zmechanizowaną
im. Zawiszy Czarnego, 13 Batalion
Lekkiej Piechoty w Łomży i 15 Ma-

zurski Batalion Saperów.
Dodatkowym elementem były
koncerty Zespołu Ludowego Czerwieniacy, zespołu Klekociaki oraz
solistek Julii i Kamili Wyka, które
swoje talenty kształcą pod okiem
Pawła Podeszwika w Centrum Kultury Gminy Kolno.
W ramach pikniku rodzinnego odbyły się animacje dla dzieci, a Koła
Gospodyń Wiejskich z Wincenty,
Bialik, Borkowa i z miejscowości
Tyszki – Łabno częstowały wszystkich zgromadzonych grochówką, sibrzakami, popcornem, watą cukrową
i ciastami.
O bezpieczeństwo uczestników
dbali strażacy z OSP w Czerwone,
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy w Kolnie i policjanci z KPP w
Kolnie.
W obchodach uczestniczyli m.in.
przedstawiciele władz województwa, gmin z powiatu kolneńskiego i
Pisza, służb mundurowych, zastępca Dyrektora Narodowego Centrum
Kultury oraz przedstawiciele stowarzyszeń i członkowie rodzin żołnierzy walczących w wojnie polsko
– bolszewickiej.
Piknik Rodzinny zrealizowany był
w ramach projektu „Aktywna społeczność aktywna Rodzina Gminy
Kolno II” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kolnie, a dofinansowany w ramach
RPO Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020.

więcej zdjęć z inscenizacji w wincencie na www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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do wincenty przybyło wielu znamienitych gości

w namocie kgw wincenta na gości
równiez czekal poczęstunke

zespół ludowy czerwieniacy śpiewał patriotyczne pieśni

instruktorki z ckgk malowały
dzeiciom twarze

pokaz sprzętu wojskowego zainteresował m.in. członków zespołu
klekociaki

koła gospodyń z miejscowości tyszki Łabno, borkowo i bialiki na uroczystościach w wincencie

„Po zajęciu Stawiszek, cały 11 bataljon strzelców kowieńskich przeszedł do Kolna (..) Do wykonania tego zadania
bataljon został podzielony na dwa oddziały. (...) O godzinie 14 dnia 24 sierpnia, wyruszyły oba oddziały jednocześnie
z Kolna, przyczem oddział majora Żaby skierował się na Lemań, drugi zaś na Wincenty. Oddział porucznika Obuchowicza pierwszy osiągnął cel podchodząc o godzinie 16 m. 30 do wsi Wincenty. Usadowiony tam znaczny oddział sowiecki,
spotkał ogniem artylerji i karabinów maszynowych, wysuwającą się z lasu tyraljerkę polską. Kilkogodzinne natarcie
czołowe nie dało wyniku. Wówczas porucznik Obuchowicz nakazał przperowadzenie manewru oskrzydlającego. Manewr wykonany przez podchorążego Romualda Kwiecińskiego zdecydował o przebiegu walki. Nieprzyjaciel przyparty
do granicy pruskiej, nie mając innego wyjścia, przekroczył ją, pozostawiając w rękach oddziału 2 działa polowe z jaszczami, sztandar 36-go pułku dońskich kozaków, jeden wóz naładowany sprzętem telefonicznym, kilka karabinów maszynowych oraz kilka koni” - opis pochodzi z „Zarys dziejów historji wojennej 77-go Pułku Piechoty” Warszawa 1929
„Dnia 27 sierpnia pułk wykonał zadanie oczyszczenia dużych lasów na zachód od Kolna. Wzięto wówczas kilkudziesięciu jeńców. Były to resztki oddziałów wroga, zbłąkane niedobitki. We wsi Wincenty, na samej granicy pruskiej
nasze oddziały weszły w styczność z regularnemi oddziałami niemieckiemi. Na mostku przez rzeczkę pograniczną stał
pruski posterunek oficerski. Oficer wymyślał polskim oddziałom grożąc że w najbliższym czasie Niemcy wypuszczą
internowanych w Prusach Rosjan, by po wypoczęciu wzięli na Polakach odwet, który nas drogo będzie kosztować.
Jednakże na te urągania nikt nie zwracał uwagi. We wsi przy moście, częściowo w samej zresztą płytkiej rzeczce leżało kilkanaście porzuconych przez uciekających Rosjan dział, których nie zdołali zabrać ze sobą. Niemcy zarzucali ze
swego brzegu sznury usiłując przyciągnąć działa do siebie. O te amraty wywiązała się kłótnia, a następnie bójka na
pięście w rzeczce z polskimi żołnierzami. Zatarg jednak skończył się na naszą korzyść” - opis pochodzi z „Zarys historji
wojennej Pułków Polskich 1918 - 1920, 62 Pułk Piechoty” Warszawa 1929 r.

gazeta gminna
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patriotyczny koncert w zabielu
centrum kultury gminy kolno
w koźle

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią powoli udaje się
przywracać prawie normalną pracę w świetlicach Centrum Kultury
Gminy Kolno. Już w połowie czerwcu otworzyliśmy świetlice dla chętnych do korzystania z komputerów,
stołów tenisowych itp. Pod koniec
czerwca ruszyły prace w zespołach
teatralnych i wokalnych, a pod koniec lipca odbył się pierwszy, nieduży festyn rodzinny w Zabielu.
Oczywiście wszystkie te działania
przeprowadzane były z zachowaniem wszystkich obostrzeń wynikających z obecnej sytuacji.
Kolejną atrakcją mającą na celu
min powrót do „normalności” był
koncert Ludowego Zespołu Pieśni i
Tańca „Skowronki” z Brańska. Na
deskach hali sportowej w Zabielu
uczestnicy mogli obejrzeć barwne
widowisko taneczno-wokalne przetykane krótkimi informacjami z historii Polski. Młodzież występująca,
pomimo trudnych warunków (panujący upał) zaprezentowała dosko-

otwarcia koncertu w zabielu dokonał mariusz wesołowski dyrektor ckgk
fot. s. nicewicz

nały warsztat taneczny. Po prostu
dali z siebie wszystko! Osiem par i
czteroosobowa kapela wykazali się
pełnym profesjonalizmem i radością
sceniczną. W pierwszej części zespół wystąpił w strojach żywieckich
prezentując utwory ludowe z terenów Beskidów, Orawy i po części
Tatr. Ta żywiołowa muzyka i taniec
wymagała od młodych ludzi nie tylko doskonałej techniki i wyczucia
rytmu ale też dużej sprawności fi-

zycznej. W części drugiej Skowronki
wykonały wiązankę tańców i pieśni
podlaskich. Podczas jednej z tych
pieśni do wspólnego śpiewu zostali
zaproszeni członkowie Czerwieniaków, którzy zasiedli na widowni.
Koncert odbył się 16 sierpnia,
dzięki programowi dotacyjnemu
„Niepodległa” w ramach serii koncertów „W moim sercu wolność gra”.
Organizatorem było Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

czerwienicy na festiwalu

zespól ludowy czerwieniacy zaprezentował się na scenie w tykocinie

Zespół Ludowy Czerwieniacy wystąpił na scenie w Tykocinie w ramach Festiwalu Tykocin Królewskie
Śpiewanie. To duże wyróżnienie,
bo w tegorocznej edycji Festiwalu
organizowanego od 2013 r. przez
Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGoup, wystąpili znani wykonawcy w tym m.in. Edyta Krzemień,
Olga Szomańska, Kasia Łaska, Damian Aleksander i Tomasz Filipczak
– piano. Dwa pierwsze dni Festiwalu wypełniała muzyka w ich wykonaniu, ostatni, trzeci dzień zarezerwowany został przez organizatorów
dla zespołów ludowych, by promować również ten rodzaj muzyki.
Gratulujemy naszemu zespołowi!
gazeta gminna
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żniwa jak dawniej
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Obrzęd „oborywania przepiórki” przedstawiło Koło Gospodyń
Wiejskich i Sołtys z Borkowa na
Pierwszym Pikniku Rolniczym
zorganizowanym w Zespole Szkół
Rolniczych im. Stefanii Karpowicz
w Krzyżewie w gminie Sokoły.
Piknik, który odbył się 9 sierpnia
br. był organizowany przy współpracy ze Stacją Doświadczalną
Oceny Odmian w Krzyżewie i Województwem Podlaskim (Sekretariat
Regionalny KSOW). Przypomnienie dawnych zwyczajów żniwnych
w wykonaniu członków KGW Borkowo było jednym z jego elementów
obok m.in. pokazu kręcenia miodu,
z przyszkolnej pasieki, warsztatów
garncarskich, haftu i koronki czy
przygotowywania kiszonek.
Przedstawiciele naszej gminy pokazali, jak wyglądała praca w polu,
w czasach kiedy zboże kosiło się
ręcznie łącznie z przygotowaniem

na zakonczenie pokazu był poczęstunek przygotowany przez kgw borkowo
fot. ze zbiorów zespołu szkół rolniczych w krzyżewie

„przepiórki” i ciągnięciem wokół niej
kogoś złapanego znienacka oraz poczęstunkiem na zakończenie prac. Obrzęd, jaki Państwo przedstawili,
na długo zostanie zapamiętany jako
wyjątkowa atrakcja i niezwykła lek-

przygotowywanie „przepiórki”
fot. ze zbiorów zespołu szkół rolniczych w krzyżewie

elementem pokazu było ręczne koszenie i wiązanie snopków
fot. ze zbiorów zespołu szkół rolniczych w krzyżewie
gazeta gminna

cja historii i tradycji - mówi pani
Joanna Krawczuk, Dyrektor ZSR w
Krzyżewie. - Serdecznie dziękuję
za wspaniałą prezentację kultury
ludowej, zaangażowanie i ogromne
walory artystyczne występu.
„Oborywanie przepiórki –
polski zwyczaj związany ze
żniwami. W czasach, gdy zboże kosiło się ręcznie, na pole
gospodarza schodzili się do
pomocy inni gospodarze. Na
koniec pozostawiali garść nieskoszonego zboża, pięknie obwiązywali je słomą lub w inny
sposób ozdabiali (np. kwiatami), znienacka łapali gospodarza-właściciela za nogi i kilkakrotnie ciągnęli go po ziemi,
dookoła tzw. przepiórki. Po
tej ceremonii, kończącej zbiór
zboża, gospodarz zapraszał
wszystkich na suty i zakrapiany poczęstunek, który był zapłatą za pracę przy żniwach.
Samą przepiórkę najczęściej
pozostawiano na polu, kładąc
pod nią np. skórkę od chleba,
jako podarek dla ptaków i myszy by w przyszłym roku nie
robiły strat w gospodarstwie”
źródło Wikipedia
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czas na podsumowanie
Anna Mieczkowska
nauczyciel SP Lachowo

26 czerwca 2020 roku od rana na
boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Lachowie rozbrzmiewały piosenki o tematyce wakacyjnej . Była
piękna słoneczna pogoda . Uczniom
, którzy przybyli wraz z rodzicami ,
udzielił się miły i radosny nastrój.
Raz , że są już wakacje, ale również dlatego , że po długiej przerwie znów można było się spotkać z
koleżankami i kolegami.
Punktualnie o godzinie 8.00 rozpoczęła się skromna uroczystość
wręczenia świadectw i dyplomów
Skromna, ponieważ w trosce o bezpieczeństwo dzieci i rodziców zachowane zostały wszelkie wymogi
sanitarne .Jako pierwsi dyplomy i
drobne upominki otrzymały dzieci z
przedszkola, a następnie uczniowie
klas I - V.
O godzinie 10.00 na placu zgromadzili się uczniowie klas VI-VIII.
Pani Dyrektor, przedstawiciele SU
i Rady Rodziców pożegnali absolwentów szkoły życząc im,aby
kontynuowali naukę w wybranych
szkołach i realizowali swoje plany

i marzenia, a dalszy etap ich życia
był szczęśliwy .Podsumowując rok
szkolny 2019 / 2020 pani dyrektor ,
Jadwiga Filipkowska stwierdziła, iż
wszyscy uczniowie SP w Lachowie
zostali promowani do klasy programowo wyższej. 29 uczniów klas
IV-VIII otrzymało świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy wzorowego
ucznia. 47 uczniów przystąpiło do
ponadprogramowej ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej OLIMPUS
sesja wiosenna z języka polskiego,
języka angielskiego i matematyki. Nad prawidłowym przebiegiem
olimpiad i przygotowaniem uczniów
czuwali nauczyciele: Anna Mieczkowska, Jadwiga Wiszowata -język
polski, Elżbieta Banachowska - matematyka, Agnieszka Lipka - język
angielski. Tytuł laureata z języka
polskiego w kategorii klas IV uzyskała Julia Wszeborowska , w kategorii klas V Wojciech Sarnacki ,
który uzyskał również tytuł laureata z matematyki oraz Julia Wyka w
kategorii klas VI z języka polskiego.
Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania.
10 uczniów klasy VIb i VIII przy-

stąpiło do ogólnopolskiego konkursu matematycznego DELTA ,,Orzeł
matematyczny”.Tytuł laureata w kategorii klas VIII uzyskał Krzysztof
Sarnacki ,w kategorii klas VI -Wojciech Truszkowski , Dawid Zabłocki ,Gabriela Foltyńska.Uczniów do
konkursu przygotowała pani Jadwiga Filipkowska.
Konrad Chmielewski został laureatem olimpiady OLIMPUS zadania
logiczne. Konkurs odbył się jesienią 2019 roku. Wszystkim uczniom
życzymy dalszych sukcesów oraz
wytrwałości w rozwijaniu zainteresowań. Uczniowie naszej szkoły
rywalizowali w rozgrywkach sportowych. O sukcesach świadczą zdobyte puchary i dyplomy.
Kończąc swoje wystąpienie, pani
dyrektor życzyła wszystkim obecnym spokojnych i bezpiecznych
wakacji. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów, 24.06.2020r.
odbyło się spotkanie online z panią Anną Masłowską z Powiatowej
Komendy Policji w Kolnie . Mamy
nadzieję, że we wrześniu wszyscy
spotkamy się w szkole i rozpoczniemy kolejny rok.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży

warsztaty kulinarne w bialikach

Fot. arch. kgw bialiki

Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach, przy współpracy z Bankiem
BNP Paribas w Kolnie, Komendą
Powiatową Policji w Kolnie, Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie, oraz Centrum Kultury
Gminy Kolno, zorganizowało swego
rodzaju warsztaty tematyczne dla
dzieci i młodzieży. Uczestnicy dowiedzieli się o pracy Policjantów i
Strażaków, poznali zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym, oraz
uczestniczyli w warsztatach kulinarnych.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, zapraszamy na następne spotkania organizowane przez KGW
Bialiki.
KGW Bialiki

gazeta gminna
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piknik rodzinny w zabielu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W ramach projektu pt. „Aktywna
społeczność, aktywna Rodzina Gminy Kolno II” realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, a dofinansowanego ze
środków UE 26 lipca odbył się Piknik Rodzinny w Zabielu.
W programie znalazły się m.in.
pokazy strażackie, konkursy i animacje dla dzieci, był też przygotowany poczęstunek dla uczestników
wydarzenia. Organizowanie pikników to jeden z elementów projektu.
piknik rodzinny w zabielu na zdjęciach z archiwum ckgk

piękny kącik malucha w lachowie

sala w świetlicy centrum kultury gminy kolno w lachowie
gazeta gminna

Po remoncie sal na piętrze świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Lachowie, który wykonali
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej UG Kolno, do „akcji”
wkroczyła Iza Tyszka instruktor z
CKGK. Dzięki jej talentowi na ścianach pojawiły się motywy roślinne
i egzotyczne zwierzęta. Na FB pracownicy świetlicy w Lachowie zapraszają do Kącika Malucha, gdzie:
„Wśród uśmiechniętych zwierzątek
można pograć w gry planszowe i
pobawić się maskotkami, lub rysować i czytać bajki!”
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liderzy kooperacji
animatorzy projektu: Ewelina Przytuła
(GOPS) i Magdalena Banach (PCPR)

W związku z uczestnictwem
Gminy Kolno oraz Powiatu Kolneńskiego w II Kamieniu Milowym
tj. testowaniu Modelu Kooperacji
w Gminach Wiejskich w Projekcie
pn. Liderzy Kooperacji realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata 2014-2020 organizowane
są różne aktywności na terenie naszej gminy.
Realizacja projektu przyczynia się
do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej, która umożliwia efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji
społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej sytuacji życiowej na
terenie naszej gminy i powiatu.
Zaangażowane instytucję to:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Kolnie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kolno, Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, Szkoła Podstawowa w
Zaskrodziu, Szpital Ogólny w Kolnie, Komenda Powiatowa Policji w
Kolnie, Poradnia PedagogicznoPsychologiczna w Kolnie oraz Rad-

animacje otwarte dla społeczności

zajęcia dla rodzin i dzieci odbywały się w świetlicach gminy kolno

ny Powiatu Kolneńskiego i Radny
Gminy Kolno.
Do testowania modelu wybrano
pięć rodzin z gminy Kolno. Wspierane rodziny – to rodziny wieloproblemowe. Każda z rodzin wspierana
jest w oparciu o opracowany indywidualny plan pomocy dla rodziny,
który obejmuje usługi dostępne w
gminie i powiecie oraz usługi, których realizacja jest sfinansowana w
ramach projektu socjalnego. Obecnie realizowane są usługi m.in.
warsztaty rodzicielskie, zajęcia integracyjne z animatorem w świetlicach wiejskich, terapia logopedyczna dla dzieci oraz konsultacje
psychologiczne w miejscu zamieszkania rodzin .
Warsztaty wychowawcze dla rodziców powstały w odpowiedzi na
potrzeby rodzin i społeczności lokalnej gminy Kolno, które miały za
zadanie wzmocnić umiejętności rodziców, a także dać im możliwość
przećwiczenie nowo nabytej wiedzy. W okresie od grudnia 2019
r. do czerwca 2020 r. odbyły się
3 cykle warsztatów rodzicielskich.
Dwa z nich przeznaczone były dla
rodzin biorących udział w testowaniu modelu a ostatni cykl-otwarty
dla całej społeczności lokalnej.
Celem otwartych warsztatów było
upowszechnienie pozytywnego wi-

zerunku rodzin wielodzietnych w
środowisku lokalnym oraz ich integracja. Pomocny w założeniu miał
również okazać się kontakt z innymi rodzicami oraz trudnościami z
jakimi różni opiekunowie spotykają
się przy wychowaniu swoich dzieci.
Wspólne omówienie poszczególnych
metod wychowawczych oraz wskazanie tych konstruktywnych miało
za zadanie dać rodzicom poczucie
spełnienia i satysfakcji z wychowania.
Podczas spotkań dzieci miały zapewnioną opiekę animatora. Dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych, sportowych, kulinarnych
i filmowych. Dzięki opiece animatora podczas spotkań rodzice mogli
zaangażować się w swoją edukację.
Ponadto animator zatrudniony w
ramach usług z projektu realizuje
zajęcia dla dzieci i rodzin biorący
udział w testowaniu modelu w świetlicach wiejskich na terenie gminy
Kolno. Zajęcia w założeniu mają zachęcić innych do aktywności, wskazać im sposób na spędzanie wolnego czasu, budzić zainteresowania
i pomóc w odkrywaniu pasji oraz
inspiracji. Realizacja usługi animacyjnej zaplanowana jest do końca września 2020 r., planowane są
również animacje otwarte dla całej
społeczności wiejskiej.
gazeta gminna
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„rok 1920 - zachować pamięć”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przedstawiamy Państwu ostatnią
część zdjęć żołnierzy z ziemi kolneńskiej walczących w wojnie polsko bolszewickiej. Ich historie udało się
zebrać dzięki projektowi pt. „Rok
1920 Zachować Pamięć” realizowanemu przez Szkołę Podstawową
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem dla upamiętnienia
100 rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Efektem jest m.in. baner na którym
umieszczone zostały zdjęcia żołnierzy.

gazeta gminna
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zakończenie projektu
gbp w czerwonem

W remizie OSP w Borkowie 9
sierpnia 2020 r. odbyło się świętowanie zakończenia projektu „Śladami przeszłości i teraźniejszości”
realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem
Filię w Borkowie.
Grupa projektowa z Borkowa i
okolic w składzie: Martyna Bajno,
Daria Cudnik, Mateusz Góralczyk,
Natalia Klimek, Julia Kobryś, Michał Konstanty, Michał Kordal,
Natalia Papież, Damian Patalan,
Karolina Samul, Oliwia Sielawa, Jakub Terepka, Kinga Wielbut, Klaudia Wielbut intensywnie pracowała
pod okiem kadry: Barbary Sielawy- koordynatora projektu i Teresy
Aliny Skrodzkiej - dyrektor GBP w
Czerwonem. Podczas uroczystości
świętowania zakończenia projektu
zaproszeni goście, a wśród nich samorządowcy, partnerzy i sponsorzy
zadania, rodzice, dziadkowie, lokalne grupy działania, mieli okazję
poznać efekty półrocznej pracy 14osobowej stałej grupy projektowej.
Miłą niespodziankę sprawili młodzieży Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno i Tadeusz Klama
- starosta kolneński obdarowując
ją i kadrę projektową okolicznościowymi prezentami - dziękujemy!
W trakcie uroczystości można było
obejrzeć prezentację multimedialną
będącą skrótowym zapisem działań
projektowych. W wyniku przeprowadzonych warsztatów dziennikarskich, pedagogicznych, kulinarnych
i fotograficznych powstały i zostały uroczyście zaprezentowane tablice, na których są zamieszczone
zeskanowane stare zdjęcia miejsc,
ludzi, tradycji i instytucji Borkowa
oraz te, wykonane obecnie wraz z
dokładnym opisem. Tablice zostały
ustawione na skwerku przy remizie
OSP w Borkowie, obok św. Floriana i kamienia upamiętniającego
obchody 600-lecia powstania wsi
Borkowo. Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili przybyłych gości

świętowanie zakończenia projektu odbyło się w remizie osp w borkowie

na degustację potraw tradycyjnych,
a wśród nich oczywiście nie mogło
zabraknąć sibrzaków.
Realizacja projektu nie byłaby
możliwa bez wsparcia wielu osób i
instytucji. W ramach podziękowania
młodzież wręczyła im pamiątkowe
dyplomy. Podziękowania otrzymali:
Partnerzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Borkowie, „Gazeta
Gminna”.
Sponsorzy: Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno, ks.
Krzysztof Wróblewski - proboszcz
Parafii pw. Trójcy św. w Borkowie,
Bank Spółdzielczy w Kolnie, Usługi
Transportowe Sylwia Truszkowska,
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Grzegorz Zegarowicz, Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
Marcin Poświata, Koncern Medialno – Reklamowy Caterina.
Podziękowania za wsparcie w realizacji projektu otrzymali: Tadeusz
Klama - starosta kolneński, Anna
Lenkiewicz, Alfred Samul - wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”,
Lidia Sielawa.
Szczególne podziękowania młodzież skierowała do rodziców i
dziadków, którzy w ostatnim okresie
byli dla nich ogromnym wsparciem i
źródłem bezcennych informacji.

Już po raz szósty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem otrzymała dotację z Programu „Równać
Szanse 2019” Regionalny Konkurs
Grantowy. Dofinansowanie w kwocie
8 500 zł przeznaczono na realizację
projektu pn. „Śladami przeszłości i
teraźniejszości”. Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia do
31 sierpnia 2020 r. Dotację w kwocie 8 500 zł pozyskano w ramach
Programu
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności „Równać Szanse
2019 - Regionalny Konkurs Grantowy”. Celem projektu było stworzenie młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej
miejscowości. Młody człowiek w
projekcie miał szansę sprawdzenia
się w nowych relacjach z ludźmi i
instytucjami, nauczył się samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane
przez siebie cele, co przyda mu się
na dobry start w dorosłe życie. W
trakcie półrocznej pracy w projekcie
młodzi ludzie nabyli szereg nowych
umiejętności, poznali swoje mocne i
słabe strony, nauczyli się skutecznego planowania. Wychodząc poza
miejsce swego zamieszkania nawiązali nowe, głębsze relacje z ludźmi
i lokalnymi instytucjami. Publiczne
zaprezentowanie swych działań i
efektów pracy wzmocniło wiarę w
ich własne siły.
gazeta gminna
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Wycieczka szlakiem Jana Pawła II
gbp w czerwonem

50 osobowa grupa składająca się
z laureatów konkursu „Jan Paweł
II- Papież, Polak, Człowiek” oraz
inni uczestnicy projektu „Śladami
Jana Pawła II” w dniach 19-21
lipca uczestniczyli w wycieczce do
Zakopanego i Wadowic zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem.
Pierwszego dnia wycieczki po zakwaterowaniu się w Domu Wypoczynkowym Halny udaliśmy się na
spacer po Krupówkach. Krupówki
to najsłynniejszy deptak w Polsce
i reprezentacyjna ulica w Zakopanem. Można tam przejechać się dorożką, zrobić zdjęcie z misiem czy
Janosikiem, posmakować kuchni regionalnej lub zakupić pamiątki.
Drugiego dnia rano wyruszyliśmy
do Kuźnic, gdzie znajduje się stacja
kolejki linowej, którą wjechaliśmy
na Kasprowy Wierch. Jest to jeden
z najpopularniejszych tatrzańskich
szczytów o wysokości 1987 m n.p.m.
Znajduje się tam Wysokogórskie
Obserwatorium
Meteorologiczne
- najwyżej położony budynek w
Polsce. Ze szczytu rozpościera się
imponująca panorama prawie na
wszystkie strony ( na wschód Świnica i Kościelec, na południe Tatry
słowackie, na zachód Goryczkowa,
Kopa Kondracka i Giewont). Pani
przewodnik sprowadziła nas żółtym
szlakiem przez Halę Gąsienicową
do Kuźnic. Malownicza trasa wiodła przez skaliste górskie zbocza
pokryte kamieniami i żwirem, które
przechodziły w połacie kosodrzewiny, a następnie w teren zalesiony z
potokami.
Wędrówka była dość długa i męcząca, ale piękne widoki zrekompensowały nasz wysiłek.Wędrówka
po Tatrach dała nam w kość. Siły
zregenerowaliśmy jednak podczas
relaksu w Aqua Park Zakopane.
Znajdują się tu dwa kryte baseny
– pływacki z trzema torami, oraz
rekreacyjny z biczami i kaskadami
wodnymi, gejzerami, przeciwprądagazeta gminna

wycieczka była jednym z elementów projektu realizowanego przez bibliotekę
fot. s. nicewicz

mi, masażami ścienno-dennymi.
Trzeciego dnia wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Ojca
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Muzeum znajduje się w domu
rodzinnym papieża Jana Pawła II,
przy ulicy Kościelnej 7, obok Bazyliki Ofiarowania NMP.
Misją Muzeum jest upamiętnianie
i upowszechnianie wiedzy na temat
życia i nauczania Ojca Świętego
Jana Pawła II, którego pontyfikat i
przesłanie zajmuje wyjątkowe miejsce w polskim dziedzictwie narodowym. Poprzez liczne eksponaty
udokumentowane jest życie i działalność kapłańska, a także związki
papieża z Wadowicami. Będąc w
mieście papieża nie mogło obejść
się bez skosztowania kremówek papieskich – symbolu Wadowic, ulubionych ciastek naszego rodaka.
Wycieczka w Tatry i do Wadowic,
to kolejny element składowy zadania „Śladami Jana Pawła II” realizowanego przez GBP w Czerwonem
w 100 rocznicę urodzin wielkiego

papieża Polaka. Wyjazd dostarczył
wszystkim wielu niezapomnianych
wrażeń i zapewne na długo go zapamiętamy, tym bardziej, że niektórzy z nas w tych miejscach byli po
raz pierwszy.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi za opiekę medialną zadania oraz wszystkim,
którzy uczestniczą w wydarzeniach
organizowanych w ramach realizacji projektu „Śladami Jana Pawła II”
dofinansowanego z MKiDN z programu Partnerstwo dla Książki.
„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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