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egzemplarz bezpłatny

w gminie przybywa
dróg asfaltowych

w numerze

wydarzenia

partnerstwo
dla rozwoju

str. 5

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno podpisał list intencyjny dotyczący zawiązania Partnerstwa przy realizacji projektu „Pilotaż
Centrum Wsparcia Doradczego”. Partnerstwo tworzyć będą: Gmina Kolno,
Miasto Kolno, Powiat Kolneński, Gmina Stawiski, Gmina Mały Płock,
Gmina Turośl, Gmina Grabowo i Gmina Jedwabne. Efektem współdziałania
ma być m.in. możliwość pozyskania wyższego, bo aż 85 % dofinansowania
do projektów służących lokalnej społeczności.

dziękowaliśmy za plony

str. 8

wydarzenia

6 września w Parafii pw. NSJ w
Koźle dziękowaliśmy za tegoroczne plony. W uroczystej Dziękczynnej Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władze województwa i samorządowcy. – W tym roku , z uwagi na epidemię
koronawirusa, Dożynki Gminne ograniczyliśmy do tego, co najważniejsze,
do wspólnej modlitwy – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno. – Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie i uczestniczyli w tym najważniejszym w naszej gminie święcie rolników.

kultura

81 rocznica
rozformowania 110
pułku ułanów w janowie

str.

10-11

Jak co roku, odkąd w 2011 r. w
Janowie powstał pomnik upamiętniający wydarzenia z września 1939 r.
kiedy to ppłk J. Dąbrowski podjął decyzję o rozwiązaniu 110 Pułku Ułanów, Gmina Kolno uczciła to ważne wydarzenie. To właśnie z Janowa 81
lat temu w dalszy bój ruszyły trzy grupy pod dowództwem: ppłk Jerzego
Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rotmistrza Witolda Bilińskiego.
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Kolno świętuje w tym roku swoje 595 - lecie. W obchodach jubileuszu uczestniczył Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, który w imieniu swoim i mieszkańców Gminy Kolno, władzom samorządowym Kolna wszystkich kadencji oraz
mieszkańcom Kolna z tak wyjątkowej okazji składa serdeczne gratulacje i
najlepsze życzenia dalszego rozwoju miasta .
fot. archiwum um kolno
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Bądźmy ostrożni i uważni
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Rząd RP wprowadził właśnie
nowe obostrzenia w związku z
gwałtownym wzrostem liczby zachorowań na Covid19. Zakażonych
koronawirusem przybywa też w naszym regionie. Tym, których dotknęła choroba życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Rodzinom przekazuję
wyrazy współczucia i wsparcia. Do
wszystkich apeluję o ostrożność, ale
też o uważność i troskę o drugiego
człowieka.
Pandemia, w której przyszło
nam żyć od marca, to pod wieloma
względami bardzo trudna sytuacja.
Nieustannie towarzyszy nam świadomość, że mamy do czynienia z
nieznaną do tej pory, groźną chorobą, że trudno przewidzieć rozwój
oraz ekonomiczne i społeczne skutki tej światowej epidemii. To może
rodzić wiele problemów. Dlatego

mimo nakazanego dystansu nie
bądźmy obojętni na to, co dzieje się
z drugim człowiekiem. Pytajmy, czy
ktoś nie potrzebuje pomocy, okazujmy zainteresowanie i wsparcie,
rozmawiajmy. Czasem jedno słowo
czy gest może okazać się tym niezbędnym kołem ratunkowym, podbudować psychicznie, dać nadzieję
na zmianę na lepsze, czy pomóc w
rozwiązaniu problemu. Okazujmy
sobie wsparcie i życzliwość nie tylko z uwagi na pandemię.
Sytuacja epidemiczna dynamicznie się zmienia dlatego trzeba na
bieżąco śledzić rządowe komunikaty i bezwzględnie przestrzegać
obowiązujących zasad. Według
specjalistów na razie jedyną najskuteczniejszą obroną przeciw koronawirusowi jest dezynfekcja rąk,
zachowywanie dystansu i noszenie
maseczek. Ograniczanie bezpośrednich kontaktów z innymi nie leży w

naszej naturze, dlatego tak trudno nam wszystkim odnaleźć się w
tej nowej rzeczywistości, którą zafundował nam koronawirus. Wiele planów trzeba było zmieniać,
na nowo organizować pracę urzędów, sklepów, instytucji, zakładów
usługowych czy szkół; odwołać lub
przełożyć ważne wydarzenia, żyć w
izolacji. Każdy z nas przeżywa to
wszystko na swój sposób, każdy ma
inną sytuację, inne problemy, jednak łączy nas troska o życie i zdrowie. Dlatego po raz kolejny apeluję o ostrożność, ale też uważność.
Miejmy na uwadze własne bezpieczeństwo i zdrowie, dbajmy o siebie, przestrzegajmy zasad, ale nie
bądźmy obojętni na los i zdrowie
innych ludzi wokół nas.
Pomagajmy sobie i wspierajmy się
wzajemnie pamiętając, że wszystko
przemija, nawet te najtrudniejsze
sytuacje.

nowy asfalt na gminnych drogach

wylewanie pierwszej warstwy asfaltu na drodze obserwowali wójt i radny
gminy kolno oraz mieszkańcy starego gromadzyna
gazeta gminna

Gmina Kolno zainwestowała pieniądze z budżetu, by przebudować
drogi w Starym Gromadzynie, w
Zabielu i w Gromadzynie Wykno.
To trzy odcinki dróg gminnych, które
stykają się z remontowanymi w tym
roku odcinkami drogi wojewódzkiej
nr 647 na obszarze naszej gminy.
Tak przemyślane inwestycje są
korzystne nie tylko z uwagi na dobrą w tym roku cenę budowy dróg
asfaltowych, ale też ze względu na
tworzenie coraz większej sieci połączonych dróg o bitumicznej nawierzchni. Przebudowy dróg to inwestycje szczególnie wyczekiwane
przez mieszkańców. W tym roku w
Gminie Kolno zbudowano też cztery
drogi z dofinansowaniem z FDS.
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W podziękowaniu za pracę i naukę
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

13 października tuż przed Dniem
Edukacji Narodowej Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wręczył nagrody uczniom i nauczycielom. Spotkanie w Czerwonem odbyło się z udziałem nagrodzonych
dzieci i rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół oraz z zachowaniem
obowiązujących reguł sanitarnych.
Zanim nagrody zostały rozdane
Wójt Gminy Kolno podziękował
zgromadzonym za wspólną pracę,
która przynosi sukcesy oraz złożył
życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wszystkim dyrektorom
i nauczycielom szkół gminnych.
– Wasza praca jest szczególna,
bo do szkół trafiają najcenniejsze
osoby dla rodziców – dzieci, a Wy
oprócz tego, że wyposażacie je w
wiedzę i umiejętności, to jeszcze
kształtujecie je do przyszłego życia.
Bardzo ważne jest, by ten proces
przebiegał w oparciu o najlepsze
umiejętności o i chęci do wspólnego działania, bo to właśnie połączenie wysiłków nauczyciela, dyrektora i rodzica przynosi sukces
w pracy na rzecz rozwoju naszych
dzieci. Za tę specyficzną, jakże
ważną pracę Wszystkim dyrektorom
i nauczycielom szkół i pracownikom oświaty z gminy Kolno bardzo
dziękuję. Dziękuję Wam za wypełnianie obowiązków ze świadomością, że każda, nawet najmniejsza
cząstka pracy wykonanej na rzecz
dziecka procentuje i owocuje i ma
ogromny wpływ na poziom jego
wiedzy i umiejętności, ale również
na kształtowanie jego systemu wartości. Za nami trudny rok szkolny,
kiedy pracowaliśmy w warunkach
epidemii i tu chylę czoła i dziękuję
Wam za sprawne prowadzenie zajęć zdalnych oraz składam życzenia,
by bieżący rok szkolny był dla nas
wszystkim rokiem bezpiecznym, by
mimo trudnych warunków epidemii
proces edukacji przebiegał w prawidłowy sposób – podkreślał wójt
Józef Bogdan Wiśniewski

u góry nagrodzeni nauczyciele, na dole zdjęcie laureatów nagrody wójta gminy
kolno ze szkoły w lachowie

Nagrody dla uczniów
Po życzeniach i słowach podziękowań nastąpił moment rozdania
Nagród Wójta Gminy Kolno. To
już piąta edycja tego szczególnego wyróżnienia. Wysokie wymagania, określone w stosownej uchwale
Rady Gminy Kolno, by Nagrodę
Wójta Gminy Kolno otrzymać spełnili w minionym roku szkolnym: Gers
Patrycja, uczennica Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Wszeborowska Julia, Wyka Julia, Foltyńska
Gabriela, Zabłocki Dawid, Truszkowski Wojciech, Krzysztof Sarnacki i Wojciech Sarnacki - uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lachowie,
Malinowski Kacper, Serafin Maja i
Serafin Julia – uczniowie ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie oraz
Duda Wiktor ze Szkoły Podstawowej w Zabielu. Uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Dyplomy gratulacyjne i podziękowania trafiły też do rąk rodziców
uczniów, dyrektorów szkół oraz
opiekunów laureatów.

Nagrody dla nauczycieli
W drugiej części spotkania nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rąk wójta Józefa Wiśniewskiego otrzymali: Jadwiga Filipkowska
dyrektor Szkoły Podstawowej w
Lachowie, Dariusz Przestrzelski
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
oraz Aneta Wilczek nauczycielka
ze Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie, Anna Mieczkowska i Elżbieta Banachowska
nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz Barbara Wądołowska nauczycielka ze Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
Spotkanie w Czerwonem zorganizował i poprowadził Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO w Kolnie,
który na zakończenie również podziękował dyrektorom i nauczycielom oraz pracownikom obsługi
za dotychczasową współpracę, a
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzył dużo zdrowia, dalszych sukcesów w życiu zawodowym im osobistym.
gazeta gminna
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partnerstwo dla rozwoju
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno podpisał 2 października list intencyjny dotyczący zawiązania Partnerstwa przy realizacji projektu „Pilotaż Centrum
Wsparcia Doradczego”. Partnerstwo tworzyć będą: Gmina Kolno,
Miasto Kolno, Powiat Kolneński,
Gmina Stawiski, Gmina Mały
Płock, Gmina Turośl, Gmina Grabowo i Gmina Jedwabne. Efektem
współdziałania ma być m.in. możliwość pozyskania wyższego, bo aż
85 % dofinansowania do projektów
służących lokalnej społeczności.
Podpisy pod dokumentem złożyli:
Andrzej Duda Burmistrz Kolna jako
Przewodniczący Rady Partnerstwa,
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno, Agnieszka Rutkowska
Burmistrz Stawisk, Tadeusz Klama
Starosta Kolneński, Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock, Andrzej Piętka Wójt Gminy Grabowo,
Piotr Niedbała Wójt Gminy Turośl
oraz Adam Mariusz Niebrzydowski
Burmistrz Jedwabnego. Współpraca

partnerstwo gmin ma służyć rozwojowi regionu

partnerów ma dotyczyć obszarów:
nauki, służby zdrowia, kultury, infrastruktury i gospodarki odpadami.
Celem głównym pilotażowego projektu „Centrum Wsparcia
Doradczego” jest „wzmocnienie
sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i
powiatowych), w tym poprawa ich
kompetencji do zarządzania strate-

gicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć
rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi
samorządami”. Jednym z jego elementów ma być tworzenie strategii
terytorialnej i pakietu projektów
w celu aplikowania o środki, m.in.
z polityki spójności. Projekt organizowany jest przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki Regionalnej.

wsparcie dla trzech jednostek osp

symboliczny czek wręczony został w trakcie spotkania w kolnie

gazeta gminna

Czek na 26 tys. zł odebrali Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno i Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP w Kolnie.
Pieniądze z budżetu województwa
podlaskiego wręczał w Kolnie samorządowcom z regionu Marek Olbryś Wicemarszałek Województwa
Podlaskiego wraz z Kazimierzem
Gwiazdowskim Posłem na Sejm RP
i Wojciechem Adamem Sekścińskim
radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego. - Dziękujemy władzom
województwa za kolejne już wsparcie dla naszych jednostek - mówi
wójt Józef Wiśniewski. – Dzięki tej
dotacji nowy sprzęt trafi do OSP
Czerwone, Zabiele i Zaskrodzie.
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apel wójta gminy kolno
urząd gminy kolno

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego
kraju jest prowadzony Powszechny
Spis Rolny 2020. Spis rolny jest
jedynym badaniem, które pozwala pozyskać kompleksowe dane na
temat rolnictwa. Informacje zebrane
w spisie są potrzebne, żeby ocenić stan polskiego rolnictwa i móc
kształtować politykę rozwoju wsi i
rolnictwa w Polsce, jak i w naszych
małych ojczyznach, jakimi są gminy.
Zwracam się do Użytkowników
gospodarstw rolnych z gorącą prośbą. Weźcie udział w spisie w drodze
samospisu, wykazując się postawą
obywatelską dla dobra naszej społeczności lokalnej. Jednocześnie
proszę młodzież, aby pomogła w
dokonaniu samospisu rodzicom,
dziadkom, znajomym, jeżeli będą
mieli trudności z dopełnieniem obowiązku spisowego.
Jeżeli potrzebować będą Państwo
naszej pomocy prosimy o kontakt
telefoniczny z Urzędem Gminy Kolno (tel. 86 278 91 24 lub 86 278
91 27).
Każdy użytkownik gospodarstwa
rolnego ma obowiązek ustawowy

Każdy, kto
dokonał samospisu może brać
udział w Loterii Powszechnego
Spisu
Rolnego 2020.
Szczegóły na
w w w. l o t e r i a .
spisrolny.gov.pl

dokonania samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej
aplikacji znajdującej się na stronie
https://spisrolny.gov.pl/.
Aplikacja umożliwia uwierzytelnianie użytkownika gospodarstwa
poprzez:
- integrację z węzłem krajowym
- uwierzytelnienie przez Profil Zaufany oraz systemy informatyczne
banków,
- PESEL i numer gospodarstwa
rolnego (numer gospodarstwa rolnego został przesłany rolnikowi w
liście Prezesa GUS),
- PESEL i numer producenta (numer producenta służący do uwierzytelniania w e- wniosku ARiMR),
- Infolinię spisową – uwierzytelnienie pod numerem telefonu 22
279 99 99.
W przypadku braku dostępu do

Internetu można spisać się przez
telefon, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 wew. 1 i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”.
Samospisu można dokonać także w
siedzibie Urzędu Gminy Kolno w
Punkcie Obsługi Interesanta . Zorganizowaliśmy dla Was stanowisko
spisowe. Można skorzystać również
z pomocy pracowników gminy przy
wypełnianiu formularza.
W przypadku pojawiających się
problemów można się również skontaktować z Sekretarzem Gminy Panem Adamem Masłowskim ( tel. 86
278 91 22).
Spiszmy się, jak na rolników przystało, bo liczy się rolnictwo! Pamiętajmy, że jest to nasz obywatelski
obowiązek!
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

droga wojewódzka po remoncie

z roboczą wizytą na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 647

Józef Bogdan Wiśniewski wójt
Gminy Kolno z Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego, Posłem na Sejm
RP Kazimierzem Gwiazdowskim,
Adamem Wojciechem Sekścińskim
radnym Sejmiku Województwa
Podlaskiego i samorządowcami z
powiatu kolneńskiego wizytowali remontowaną drogę wojewódzką
nr 647. Przebudowa trasy między
Gromadzynem a Pachuczynem to w
ostatnich latach remont kolejnego
już fragmentu tej drogi wojewódzkiej w obszarze gminy Kolno.
gazeta gminna
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sesja i rozmowy o funduszu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

10 września odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. W
posiedzeniu pierwszy raz od dawna uczestniczyli też sołtysi, którzy
po zakończonych obradach wraz z
Józefem Bogdanem Wiśniewskim
Wójtem Gminy Kolno omawiali zagadnienia związane z funduszem
sołeckim.
W porządku XX sesji znalazły
się m.in. punkty dotyczące podjęcia
uchwał:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2020 – 2032 r.
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2020 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia w sprawie
częściowego przejęcia prowadzenia
zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i
opieki dzieciom niepełnosprawnym,
które są mieszkańcami Gminy Kolno.
Po zakończonej sesji odbyło się
spotkanie z sołtysami na temat
podsumowania funduszu sołeckiego
za 2019 r. i omówienie zasad organizacji spotkań dotyczących planowania przyszłorocznego funduszu

10 września sesja rady gminy kolno odbyła się z udziałem sołtysów

sołeckiego.
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno omówił zagadnienia
związane z tym finansowym mechanizmem w oparciu o prezentację
multimedialną. Na slajdach znalazły się zadania zrealizowane w
ramach funduszu sołeckiego w każdym sołectwie.
- Widać wyraźnie jakie zmiany
zaszły w poszczególnych miejscowościach dzięki temu, że fundusz
sołecki w naszej gminie działa już
od kilku lat - podkreśla wójt Józef

spotkanie w sprawie podsumowania działań w ramach funduszu sołeckiego

gazeta gminna

Wiśniewski. - Nie bez znaczenia jest
też fakt, że dzięki temu, że mamy
wyodrębniony fundusz sołecki z budżetu państwa otrzymujemy zwrot
części poniesionych wydatków.
Spotkania w sołectwach
We wrześniu we wszystkich sołectwach Gminy Kolno odbyły się
spotkania dotyczące zadań planowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Mieszkańcy po
raz kolejny decydowali na co przeznaczyć pieniądze wyodrębnione na
poszczególne sołectwa.
Głównym kierunkiem jest kontynuacja zadań związanych z wytyczaniem i żwirowaniem dróg gminnych, utwardzaniem poboczy dróg,
czy remontem gminnych budynków
oraz wykonaniem projektów budowy dróg oraz linii oświetlenia ulicznego.
W latach 2016 - 2019
do budżetu Gminy Kolno
z budżetu państwa wróciła
kwota ponad 413 tys. zł
wydanych na inwestycje
zrealizowane w gminie Kolno
w ramach
funduszu sołeckiego.
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podziękowaliśmy za plony
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

6 września w Parafii pw. NSJ w
Koźle dziękowaliśmy za tegoroczne
plony. W uroczystej Dziękczynnej
Mszy św. uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władze województwa i samorządowcy.
– W tym roku , z uwagi na epidemię koronawirusa, Dożynki Gminne ograniczyliśmy do tego, co najważniejsze, do wspólnej modlitwy
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno. – Serdecznie
dziękuję wszystkim, którzy przyjęli
zaproszenie i uczestniczyli w tym
najważniejszym w naszej gminie
święcie rolników.
We Mszy św. koncelebrowanej
pod przewodnictwem ks. Infułata Jana Sołowianiuka w Kościele pw. NSJ w Koźle uczestniczyli
m.in. Lech Antoni Kołakowski Poseł na Sejm RP, Stefan Krajewski
Poseł na Sejm RP, Monika Stefańska dyrektor biura poselskiego
Posła Kazimierza Gwiazdowskiego, Marek Komorowski Senator
RP, Marek Olbryś Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego, Marcin
Piotr Sekściński II Wicewojewoda
Podlaski, Iwona Niedźwiedzka zastępca Burmistrza Stawisk, przedstawiciele Nadleśnictwa Nowogród
i Nadleśnictwa Łomża, Radni i sołtysi Gminy Kolno, przedstawicielki
Kół gospodyń Wiejskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kolno, dyrektorzy szkól i przedszkola z Gminy Kolno oraz prezesi i
naczelnicy naszych jednostek OSP.
Wszystkich zgromadzonych w imieniu własnym i Wójta Gminy Kolno
powitał ks.dr hab. Jarosław Sokołowski. O oprawę muzyczną Mszy
św. zadbał Zespół Ludowy Czerwieniacy. Nie zabrakło też pocztu
sztandarowego Gminy Kolno.
- Dziś wszyscy całujemy spracowane dłonie rolników – mówił m.in.
w obszernej wielowątkowej i ciekawej homilii ks. Infułat Jan Sołowianiuk.
Tradycyjnym elementem nabożeń-

składanie darów w trakcie mszy św. dziękczynnej za tegoroczny plon, która
odbyła się w kościele pw. nsj w koźle

stwa dożynkowego jest święcenie
plonów i składanie darów ołtarza.
Obok delegacji Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno i
Adama Masłowskiego Sekretarza
Gminy Kolno oraz Anastazego Jana
Kalinowskiego Przewodniczącego
Rady Gminy Kolno i Jana Pieklika Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Kolno dary złożyli również
przedstawiciele mieszkańców wsi
Kozioł, Waszki, Dudy Nadrzeczne i
Charubiny, Górszczyzna, Łacha Zajezierze, Wincenta, Czerwone i Szablaki z Parafii w Koźle oraz mieszkańcy miejscowości Ptaki z Parafii
w Zabielu.
Kolejnym elementem uroczystości
były okolicznościowe przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Wójt
Gminy Kolno, który podkreślał m.in.,
że wszyscy wspólnie: Rada Gminy
Kolno, Sołtysi, Wójt z pracownikami, rolnicy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, dyrektorzy
instytucji pracujemy dla dobra Gminy Kolno. Dziękując wszystkim za
dobrą współpracę Wójt wspomniał
o dwóch sołtysach, którzy zmarli w
tym roku: o sołtysie Okurowa i Sołtysie Wincenty.
- Może za rzadko o tym mówimy,
na co dzień nie ma na to czasu, a
to bardzo ważne, byśmy współpra-

cowali i traktowali się wzajemnie
z szacunkiem – podkreślał Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno.
W przemówieniu Wójt podkreślał
też m.in. etos pracy rolnika, który
dziś jest człowiekiem renesansu,
bo musi znać się na bardzo wielu
sprawach, być nie tylko tym, który
uprawia ziemię czy hoduje trzodę,
ale też zarządza, jest ekonomistą i
menedżerem i dziękował gospodarzom z naszej gminy za codzienną
pracę.
Następnie przemawiali Parlamentarzyści oraz Wicemarszałek
Województwa Podlaskiego i Wicewojewoda Podlaski, którzy obok
podziękowań i życzeń dla rolników
skierowali wiele słów uznania w
stronę Wójta Gminy Kolno i Rady
Gminy Kolno doceniając tempo i
poziom jej rozwoju, szczególnie w
obszarach związanych z tworzeniem jak najlepszych warunków dla
mieszkańców i wykorzystywaniem
unijnych i rządowych dotacji na ten
cel.
Na zakończenie Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury
Gminy Kolno przeczytał list od Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego skierowany
do uczestników wydarzenia.
gazeta gminna

wydarzenia

turniejowe zmagania w lachowie
katarzyna milanowska
szkoła podstawowa w lachowie

04.10.2020 r. w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się
V Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Kolno.
Uczestników przywitali Wójt Gminy Kolno oraz pani Jadwiga Filipkowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie. W turnieju udział
wzięło 6 zespołów z naszej gminy,
którzy rozegrali mecze w dwóch
grupach każdy z każdym. Motywacją do gry były puchary i medale
ufundowane przez Wójta Gminy
Kolno.
W trakcie rozgrywek panowała
koleżeńska atmosfera a mecze zostały rozegrane w duchu fair play
oraz zgodnie z regulaminem zawodów, którego pilnowali Katarzyna
Milanowska oraz Arkadiusz Rybak.
Końcowa klasyfikacja Turnieju:
I - Szkoła Podstawowa w Lachowie (Chrostowski Jakub, Chodnicki
Bartosz, Gardocki Krzysztof, Filip-

Puchar wójta gminy kolno zdobyła drużyna ze szkoły podstawowej w lachowie

kowski Bartosz, Góralczyk Jakub,
Zabłocki Dawid, Kuczyński Dominik, )
II - Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
III - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie
Dyplomy za udział otrzymali:
Szkoła Podstawowa im. Orła Białe-

go w Wykowie, Szkoła Podstawowa
w Zabielu oraz Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom za przybycie.
Zapraszamy za rok!
Organizatorem Turnieju była
Szkoła Podstawowa w Lachowie
oraz UKS Arkadia Lachowo.

strażacy na kursie w zabielu
4 października w Zabielu 14 strażaków ochotników z pięciu jednostek OSP z gminy Kolno i dwóch

strażaków z OSP Kolno uczestniczyło w recertyfikacji kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy odbył się w remizie w zabielu

gazeta gminna

Do tego typu szkolenia przystępują ci strażacy, którzy uzyskali już
zaświadczenia o ukończeniu kursu
KPP , ale termin jego ważności
mija.
– Po trzech latach trzeba odświeżyć wiedzę i zdać egzamin, by
z aktualnym zaświadczeniem móc
wykonywać swoje obowiązki w zakresie udzielania pierwszej pomocy
– wyjaśnia Antoni Lewandowski komendant M-G Z OSP w Kolnie.
W szkoleniu prowadzonym w remizie w Zabielu przez Grupę Ratowniczą Nadzieja z Łomży uczestniczyli druhna z OSP Borkowo i
druhowie z OSP Czerwone, OSP
Kumelsk, OSP Zabiele i OSP Lachowo oraz OSP Kolno.
Wszyscy zdali końcowy egzamin.
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wydarzenia

81 rocznica rozformowania
110 pułku ułanów w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Jak co roku, odkąd w 2011 r. w
Janowie powstał pomnik upamiętniający wydarzenia z września
1939 r. kiedy to ppłk J. Dąbrowski podjął decyzję o rozwiązaniu
110 Pułku Ułanów, Gmina Kolno
uczciła to ważne wydarzenie. To
właśnie z Janowa 81 lat temu w
dalszy bój ruszyły trzy grupy pod
dowództwem: ppłk Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i
rotmistrza Witolda Bilińskiego.
– Serdecznie dziękuję wszystkim,
którzy przyjęli nasze zaproszenie,
by uczcić pamięć żołnierzy – podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno – Dziękuję również tym, którzy zaangażowali się w
przygotowanie uroczystości.
Tegoroczne obchody, które odbyły się 27 września, nieco pokrzyżowała deszczowa pogoda dlatego
Msza św. nie odbyła się jak zwykle przy pomniku tylko w kościele pw. NSJ w Łosewie. W kościele
nastąpiło również przywitanie gości, przedstawienie krótkiego rysu
historycznego oraz okolicznościowe
przemówienia Wójta Gminy Kolno i

delegacja m.in. władz gminy kolno złożyła kwiaty pod pomnikiem w janowie

zaproszonych gości. Msza św., odbyła się w asyście licznych pocztów
sztandarowych, a o oprawę muzyczną zadbał Zespół Ludowy Czerwieniacy.
Po wspólnej modlitwie delegacje
złożyły wieńce i znicze pod pomnikiem w Janowie. Dalsza część
uroczystości odbyła się w remizie
w Janowie, gdzie montaż słowno
muzyczny przedstawili uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie
i zespół Borkowiacy. Zgromadzeni mogli też zapoznać się z ofertą

obchody rocznicy rozpoczęła msza św. w kościele pw. nsj w Łosewie

Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Łomży. Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Koln o
odczytał listy okolicznościowe od
Dariusza Piontkowskiego Ministra
Edukacji Narodowej, Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm RP oraz od
Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego, którzy nie
mogli osobiście uczestniczyć w wydarzeniu.
Elementem obchodów były również pokazy kawaleryjskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie.
W uroczystości w Janowie udział
wzięli m.in.: Marek Komorowski Senator RP, ppłk Tomasz Żyłka Wojskowy Komendant Uzupełnień w
Łomży, ppłk. Radosław Biernaciak
dowódca 15 Batalionu Saperów w
Orzyszu, ppłk Robert Grzeszczyk
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Malborku, ppłk Marek Niedźwiecki, reprezentujący Dowódcę
18 Pułku Logistycznego w Łomży, Marcin Sekściński II Wicewojewoda Podlaski, Tadeusz Klama
Starosta Kolneński, Andrzej Duda
Burmistrz Kolna, Piotr Niedbała
wójt Gminy Turośl, Józef Dymerski Wójt Gminy Mały Płock, Paweł Pupek Komendant Powiatowy
PSP w Kolnie, Radni i Sołtysi z
gazeta gminna

wydarzenia
gminy Kolno, Antoni Lewandowski
Komendant M- G Z OSP w Kolnie
i poczty sztandarowe z jednostek
OSP z gminy Kolno, Krzysztof Kajko Prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie, Piotr Glinka, zastępca dyrektora ARiMR w Łomży, Ireneusz
Mieczkowski prezes Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Kolnie – inicjator
postawienia pomnika w Janowie,
Mirosław Szczubełek ambasador
komisji praw człowieka przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Jan
Zieliński przewodniczący i członkowie Związku Piłsudczyków RP
oddział w Małym Płocku, Andrzej
Szymański prezes i członkowie
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, dyrektorzy szkół i przedszkola w Gminie Kolno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kolno,
a także przedstawiciele związków,
stowarzyszeń i organizacji związanych z kultywowaniem tradycji walk
o niepodległość i suwerenność RP
z województwa podlaskiego i warmińsko - mazurskiego, przedstawiciele stowarzyszeń i Kół Gospodyń
Wiejskich z gminy Kolno, oraz Jan
Olszewski, który reprezentował Posła na Sejm RP Lecha Antoniego
Kołakowskiego i Hubert Charubin
reprezentujący Posła na Sejm RP
Kazimierza Gwiazdowskiego.
Gościem szczególnym uroczystości
zawsze była pani Halina Harmułowicz córka ppłk Jerzego Dąbrowskiego, którą w tym roku reprezentowała pani Iwona Grzeszczyk.

Organizatorem obchodów w
Janowie było Centrum Kultury Gminy Kolno. Współorganizatorami: Parafia pw. NSJ
w Łosewie, Stowarzyszenie
Kawaleryjskie im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie,
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, KGW i OSP w Janowie. Nad bezpieczeństwem
zgromadzonych czuwała Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.

gazeta gminna

zespół borkowiacy w janowie zaśpiewał patriotyczne pieśni

uczniowie ze szkoły podstawowej im. kardynała stefana wyszyńskiego w janowie w trakcie obchodów m.in. recytowali wiersze

obchodom rocznicy towarzyszył m.in. pokaz sprzetu wojskowego
fot. s. nicewicz
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szkoły

sportowa rywalizacja
Adam Grzymała
UKS „Bielik” Wykowo

W piątek 25 września w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie został rozegrany pierwszy Gminny Międzyszkolny Turniej Rekreacyjno – Sportowy.
Celem zawodów była popularyzacja sportu wśród dzieci, a przede
wszystkim fajna zabawa. Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub
Sportowy „Bielik” w Wykowie.
W imprezie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe z gminy
Kolno. Każda reprezentacja liczyła po 4 zawodników - dwie dziewczynki i dwóch chłopców. Drużyny
rywalizowały w następujących konkurencjach: slalom z piłeczką na
łyżce między pachołkami, strzały
do bramki piłką, wyścigi w workach,
rzuty woreczkami do 3 kół o różnych kolorach, bieg w parach związanych szarfą na wysokości kostek,
przeciąganie liny.
Wszyscy uczestnicy doskonale
się bawili, a jednocześnie poznawali tajniki sportowej rywalizacji w
duchu fair – play. Po emocjonują-

w wykowie odbył się I gminny turniej rekreacyjno - sportowy dla szkół z gminy
kolno

cej rywalizacji i świetnej zabawie
turniej wygrali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie drugie miejsce zajęła ekipa ze Szkoły Podstawowej
w Lachowie, a na trzecim stopniu
uplasowała się drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Na zakończenie imprezy Pani Dyrektor Monika Bągart podziękowała uczniom za sportową rywaliza-

cję. Wszystkim zespołom wręczyła
puchary i dyplomy oraz medale dla
trzech najlepszych drużyn.
Uczniowski Klub Sportowy „Bielik” pieniądze na realizację zadania
publicznego pt. „I Gminny Turniej
Rekreacyjno – Sportowy Szkół
Podstawowych” pozyskał w ramach
otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Wójta Gminy Kolno, za
co składa serdeczne podziękowania.

mistrzowie tabliczki mnożenia

przykłady mnożenia naklejone na
schodach w szkole w janowie

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 02 października 2020r. przystąpiliśmy do akcji, której celem
było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić uczniów
klas III – VIII do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny,
niecodzienny sposób. Akcja była
okazją dla uczniów do nadrobienia
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. W ramach akcji przeprowadzone zostały turnieje klasowe o
tytuł Klasowego Mistrza Tabliczki
Mnożenia. Uczniowie rozwiązywali
przykłady mnożenia o trzech stopniach trudności. W przypadku dogrywki decydowała Interaktywna

Tabliczka Mnożenia rozgrywana
na czas. Tytuł Mistrza w poszczególnych klasach zdobyli: Klasa III
–Amelia Piątek, Klasa IV – Bartosz
Szczepaniak, Klasa V – Tobiasz Samul, Klasa VI – Kacper Malinowski, Klasa VII – Julia Zuzga, Klasa
VIII – Łukasz Chrostek. Zwycięzcy
otrzymali okolicznościowe dyplomy
i drobne nagrody rzeczowe.
Klasa V realizowała klasowy
projekt edukacyjny pod hasłem „Z
tabliczką mnożenia na wyższy level”. W ramach projektu schody
prowadzące na piętro naszej szkoły zostały oklejone nadrukowanymi
przykładami mnożenia.
Opiekun SU – p. Marek Szymański

gazeta gminna
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kawaler orderu virtuti militari
urząd gminy Kolno

Bronisław Milewski urodził się
w Niksowiźnie w dniu 13 grudnia
1899 roku. W 1919 roku wstąpił
do wojska. W wojnie polsko-bolszewickiej walczył jako żołnierz
4 Dywizjonu Kawalerii Konnej.
Został odznaczony Orderem Wojennym „Virtuti Militari” za uratowanie życia swojemu dowódcy
podczas wojny.
Historię zasłużonego żołnierza
poznajemy dzięki zdjęciom oraz
dokumentom przechowanych przez
Rodzinę oraz opowieściom przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Bronisław Milewski wcześnie
stracił rodziców. Gdy miał 6 lat
zmarł jego ojciec, a w wieku 14 lat
zmarła matka. Grób matki musiał
wykopać sam – „płakałem i kopałem” – wspomina jedna z wnuczek
pana Bronisława.
Po śmierci rodziców został sam
z rodzeństwem. Kiedy pojawiły się
apele o to, by walczyć o dopiero
co odzyskaną niepodległość, zgłosił się na ochotnika, podobnie jak
brat. Miał iść do piechoty, ale znał
się na koniach. Dostał szansę i po
zaliczeniu wszystkich szkoleń Bronisław Milewski został w artylerii.
Zajmował się końmi obsługującymi

pamiątki po żołnierzu z niksowizny

gazeta gminna

bronisław milewski

działa.
W jednej z bitew pod Kryłowem
uratował swojego dowódcę. Następnie trafił do niewoli daleko od
Polski, w Żytomierzu. Z niewoli
udało mu się uciec. W czasie drogi
powrotnej pomagali mu dobrzy ludzie, mieszkał u Ukraińców, Niemców , Czechów. Z pomocą zbliżał się
w stronę Polski. Granicę przekroczył w Sylwestra.
„Co roku w Sylwestra płakał i

wspominał swój powrót z niewoli”
– wspomina wnuczka pana Bronisława.
Pan Bronisław powrócił do Niksowizny. Założył rodzinę, dopiero
po jakimś czasie dowiedział się, że
jest Kawalerem Krzyża Srebrnego
Orderu Wojennego „Virtuti Militari”
Za zasługi pan Milewski otrzymał
posadę gajowego w Pełtach, gdzie
z rodziną mieszkał do wybuchu II
wojny światowej. W pierwszych
dniach tego zbrojnego konfliktu wrócił z rodziną do Niksowizny. Nadeszły inne czasy i trzeba było ukryć
w skrzyni Order Virtuti Militari i
wszelkie dokumenty świadczące o
tym, że pan Bronisław walczył w
wojnie polsko – bolszewickiej. Gdyby się to wydało, komuniści mogliby
całą rodzinę skazać na wywózkę na
Sybir. Na szczęście wszyscy przetrwali, pamiątki też i dziś potomkowie Bronisława Milewskiego mogą
bez strachu opowiadać o tym, co
przeżył, chociaż dla nich był przede
wszystkim kochanym członkiem Rodziny, jej głową.
Nie czuł się żadnym bohaterem.
Wybudował dom, miał dwóch snów
i córkę. Przez wiele lat był sołtysem we wsi Niksowizna.
Był zdolny, pięknie rysował, wyplatał koszyki z wikliny, był cieślą
i stolarzem, potrafił uszyć uprzęże
dla koni. Dużo czytał. Pisał artykuły do Gazety „Gromada-Rolnik
Polski”. Przyjemność sprawiało mu
również śpiewanie.
- Kochał swoje wnuki, dużo nam
opowiadał o swoim życiu, teraz pozostały tylko wspomnienia, „jesteśmy dumni, że mieliśmy takiego
dziadka” – wspomina jedna z wnuczek.
Pan Bronisław Milewski zmarł 9
września 1986 roku. Został pochowany na cmentarzu w Łosewie.
W 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej władze Gminy Kolno ufundowały pamiątkową płytę na grób
Kawalera Orderu Virtuti Militari.
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kultura

certyfikaty dla aktywnych
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Certyfikat Podlaskiego Żubra
NGO’S trafił m.in. do rąk pani Jadwigi Kołowajtys reprezentującej
Koło Gospodyń Wiejskich w Wincencie i Anny Cudnik szefowej Koła
Gospodyń Wiejskich w Borkowie.
Prestiżowe wyróżnienia najaktywniejszym działaczom społecznym z
subregionu łomżyńskiego wręczane były w trakcie V Gali Ekonomii
Społecznej.
- To w pełni zasłużone wyróżnienia. Serdecznie gratuluję członkom obu Kół Gospodyń i dziękuję
za Wasze serce i zaangażowanie z
jakim działacie na rzecz lokalnych
społeczności – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. –
Jestem przekonany, że organizatorzy Gali mieli trudny orzech do
zgryzienia, by z tak dużego regionu

certyfikat w trakcie gali 18 września odebrała m.in. pani jadwiga kołowajtys
z kgw malinki w wincencie
fot. s. nicewicz

wyróżnić ograniczoną liczbę podmiotów, ale to tylko pokazuje jak
potrzebne jest tego typu przedsięwzięcie. Organizacje pozarządowe,
grupy nieformalne, aktywni liderzy naprawdę zasługują na wielkie
uznanie. W naszej gminie to właśnie
oni są kołem zamachowym rozwoju

lokalnych społeczności i sprawdzonym partnerem do realizacji szeregu działań, za co jestem im bardzo
wdzięczny.
Gala organizowana jest przez
Podlaską Federację Organizacji
Pozarządowych i Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży.

spotkanie z teatrem w warszawie
50 osobowa grupa osób dorosłych
z terenu gminy Kolno 26 września
uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem. Wyjazd
do Warszawy był kolejnym elementem realizacji projektu „Spotkanie z teatrem”, na który biblioteka
pozyskała dotację z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Narodowego Centrum Kultury w

ramach Programu Kultura – Interwencje 2020.
Udaliśmy się do warszawskiego
Teatru Komedia, działającego od
1954 roku, wystawiającego głównie lekkie komedie, farsy i spektakle muzyczne. W teatrze mieliśmy
okazję obejrzeć komediowy musical
w znakomitej obsadzie aktorów widzianych najczęściej na ekranach
telewizyjnych: Katarzyny Jamróz,

Katarzyny Żak, Olgi Borys, Anety
Todorczuk, Roberta Rozmusa, Marcina Rogacewicza oraz Tomasza
Dutkiewicza. Spektakl „Atrakcyjna
wdowa” był bardzo śmiałą, ale jednocześnie bardzo życiową, mądrą i
pouczającą komedią muzyczną. Widzowie byli zachwyceni popisem
aktorsko- wokalnym aktorów oraz
dynamiką gry. Komedia musicalowa
była niełatwa treściowo, ale niezwykle prawdziwa, zabawna, lecz
jednocześnie momentami refleksyjna z dużą dawką dobrej muzyki.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom, którzy aktywnie odpowiedzieli na wydarzenie zorganizowane w ramach realizacji projektu
„Spotkanie z teatrem”.
GBP Czerwone

gbp w czerwonem w ramach projektu zorganizowała wyjazd do teatru komedia
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narodowe czytanie w wykowie
GBP w Czerwonem

Już po raz ósmy Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.
W tym roku, pod honorowym patronatem pary prezydenckiej, 6
września na placu przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie „Balladynę” Juliusza Słowackiego czytali przedstawiciele władz
gminy Kolno, sołtysi wsi Wykowo i
Brzozowo, nauczyciele i uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, członkowie KGW
i OSP w Wykowie.
W tym roku zaproszenie do współorganizowania imprezy przyjęli:
Szkoła Podstawowa i Koło Gospodyń Wiejskich w Wykowie.
Narodowe Czytanie w Wykowie
zainaugurował Józef Bogdan Wiśniewski - wójt gminy Kolno, który
wraz z Mariuszem Wesołowskim –
dyrektorem Centrum Kultury Gminy
Kolno lekturę „Balladyny” rozpoczęli od aktu I- sceny 1. Z bogatej
problematyki utworu przedstawiliśmy tylko kilka wątków, w siedmiu

narodowe czytanie w wykowie

zaadaptowanych przez nas scenach.
Za sprawą naszych znamienitych
lektorów przenieśliśmy się w świat
prehistoryczny, w którym baśniowość mieszała się z rzeczywistością, do miejsc ważnych dla historii Polski, gdzie zrodziła się nasza
państwowość, w okolice Gniezna i
jeziora Gopło.
W rolę lektorów wcieli się: sołtysi
gminy Kolno, nauczyciele i uczniowie SP w Wykowie oraz członkowie
KGW, OSP w Wykowie.

fot. s. nicewicz

Uczestnicy akcji czytelniczej byli
zachwyceni gościnnością gospodarzy, którzy zadbali o wyjątkowy
klimat spotkania. Dzięki nim, cała
akcja utrzymana była w przyjaznej,
rodzinnej atmosferze.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę
medialną spotkania. Dziękujemy
lektorom i słuchaczom za to, że zechcieli z nami spędzić ten wyjątkowy dzień.
Więcej zdjęć na FB GBP

trzymamy kciuki za „dziwadlo”

„dziwadlo” w trakcie festiwalu zaprezentuje spektakl „czerwony kapturek raz jeszcze?”
gazeta gminna

Z przyjemnością informujemy, iż
Teatr Młodych „Dziwadlo” z Czerwonego, działający w ramach Centrum Kultury Gminy Kolno, jako
jeden z 11 teatrów z całego kraju,
został zakwalifikowany do finału 41
Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru
Młodych „Dziatwa” 2020 w Łodzi.
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju, a przede
wszystkim w trosce o zdrowie
uczestników festiwalu tegoroczna
Dziatwa odbędzie w sposób on-line
w dniach 13 - 15 października.
Nasz zespół zaprezentuje się
13 października w godz. 11.45 12.30.
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wydarzenia

Nie eksperymentuj!
Oświata Zdrowotna i Higiena Pracy
PSSE w Kolnie

Mimo wielu przypadków zatruć i
zgonów spowodowanych zażywaniem tzw. dopalaczy nadal jest to
istotny problem społeczny. Młodzież podejmuje ryzyko eksperymentowania z nowymi narkotykami, gdyż jest kuszona obietnicą
dobrej zabawy, lepszymi wynikami
w nauce lub sporcie, sukcesami
towarzyskimi czy większą liczbą
„prawdziwych” przyjaciół.
Narkotyki dają mniej niż obiecują!
Nie można przewidzieć, co zrobi osoba odurzona, nie można bowiem ustalić z góry następstw zażycia substancji, które oddziałują
na układ nerwowy i prowadzą do
zmiany normalnego działania mózgu. Osoba odurzona przestaje kontrolować zarówno to co dzieje się z
nią, jak i z otoczeniem. Nawet jednorazowe użycie dopalacza może
doprowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, a niekiedy nawet
do śmierci.

Kolejnymi zagrożeniami zdrowotnymi są również papierosy, e-papierosy oraz alkohol.
Szczególnie niebezpieczne w
obecnych czasach jest nadużywanie- mylnie uważanych za „zdrowsze”- papierosów elektronicznych.
Odsetek użytkowników tych papierosów jest bardzo wysoki, szczególnie w grupie nastolatków i młodych
dorosłych. Coraz więcej uczniów
przychodzi do szkoły z elektronicznymi papierosami. Badania porównawcze przeprowadzone w 2011
roku i w 2016 roku wśród uczniów
w wieku 15-19 lat wskazują, iż
liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e-papierosa, wzrosła
od 2011 roku czterokrotnie. Nawet
35% uczniów w wieku od 15 do 19
lat regularnie używa elektroniczne
papierosy a 70% co najmniej raz
próbowało e-papierosa.
Natychmiastowe skutki zdrowotne
wynikające z używania e-papierosa
Badania oceniające długofalowe
skutki zdrowotne używania e-p-

apierosa nadal trwają. Niemniej
jednak, w literaturze naukowej
dostępne są dziesiątki publikacji
naukowych wskazujących na natychmiastowe skutki zdrowotne wynikające z używania e-papierosa. W
wielu badaniach naukowych, bezpośrednio po użyciu e-papierosa
zaobserwowano:
-podrażnienie górnych i dolnych
dróg oddechowych
-podrażnienie błony śluzowej gardła i jamy ustnej
-zapalenie oskrzeli, kaszel, zmiany rozedmowe w płucach
-rozwój stanu zapalnego w drogach oddechowych
-skurcze mięśni i drżenie mięśni
-podrażnienie oczu
-kontaktowe zapalenie skóry i
oparzenia
-nudności i wymioty
-zmniejszenie wydajności układu
odpornościowego
-zwiększone ryzyko wystąpienia
zapalenia płuc
-zmiany behawioralne – zaburzenia pamięci.
Szczególnie ludzie
młodzi (w wieku 1835 lat) są grupą,
której
największy
odsetek podejmuje
zachowania ryzykowne,
negatywnie wpływające na
zdrowie. Wielu z
nich nie zdaje sobie do końca sprawy
iż to, jaki styl życia
prowadzą, jakich dokonują wyborów, ma
kolosalny wpływ na
ich zdrowie i kondycję w przyszłości.
Stąd gorący apel
do młodych: zawalcz o siebie! ,
nie eksperymentuj!
Zdrowie masz tylko
jedno.
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teatr z krakowa w wincencie
gbp w czerwonem

W sierpniu Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem zaprosiła
aktorów z Teatru Maska z Krakowa do świetlicy w Wincencie. Odbiorcami sztuki teatralnej promującej bibliotekę i czytelnictwo oraz
świadome korzystanie z Internetu,
były dzieci, młodzież oraz osoby
dorosłe z gminy Kolno.
Spektakl „Prastara KsiążnicaSkarb i tajemnica” opowiadał historię Piratki Kiry, która swoją ciekawość świata przejawia podróżując.
W telefonie ustala plan wycieczek
i z determinacją płynie na swoim
statku do celu. Pewnego dnia dociera do zaginionej wyspy, na której
podobno ukryty jest skarb. Kiedy
szczęśliwa próbuje otworzyć swoją
internetowa mapę, okazuje się, że
na wyspie nie ma.... Wi-Fi!!? Co teraz zrobić i jak sobie poradzić? Jak
rozpalić ognisko? Jak rozbić obóz?
Na te pytania dotąd odpowiadał
Kirze Internet. Teraz musi radzić
sobie sama.
Dziewczynka wkrótce spotyka
tygrysa, mieszkańca wyspy. Nowy
znajomy z pewnością postara się
pomóc, zna wyspę jak nikt! Ponadto okazuje się, że może zaprowadzić
Kirę do Starszego Wyspy - Szamana, który przeczytał mnóstwo książek i jest podobno najmądrzejszym
człowiekiem na całej planecie.

Teatr maska z krakowa w świelticy w wincencie

Wizyta u Szamana będzie dla
dziewczynki kolejnym zaskoczeniem,
bowiem Starszy Wyspy przekaże jej
pewien rebus, który będzie musiała rozwiązać wraz z dziećmi. Na
papirusie widnieje napis KSIĄŻNICA. Cóż to jest? Co to za miejsce... I gdzie ukryty jest skarb? Na
wszystkie te pytania odpowiedzieli
dzieciom aktorzy krakowskiego Teatru Maska . Bajka promuje czytelnictwo, zachęca do regularnego odwiedzania biblioteki, wypożyczania
i czytania książek, które rozwija
naszą wyobraźnię.
Spektakl dostarczył młodym wi-

spektakl w wincencie odbył się w ramach zadania „spotkania z teatrem”

gazeta gminna

dzom wielu emocji, odrobinę strachu i wielkiej dawki radości niosąc
zarazem mądre przesłanie o ważniej
roli czytania w życiu człowieka.
Przedsięwzięcie odbyło się w
ramach zadania „Spotkania z teatrem”, które biblioteka realizuje
ze środków MKiDN z Narodowego
Centrum Kultury w ramach Programu Kultura- Interwencje 2020.
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Gminna Liga piłki nożnej
andrzej ałajko
przewodniczący gz lzs w kolnie

Wakacyjne miesiące czyli lipiec
i sierpień to czas na Gminną Ligę
Piłki Nożnej organizowaną przez
GZ LZS w Kolnie. Przez pięć kolejnych niedziel osiem zespołów
z Gminy Kolno grało na boisku
gminnym w Lachowie.
Przez pierwsze trzy niedziele zespoły walczyły w grupach
1. Grupa
1. Borkowo
2. Kozioł
3. Gromadzyn
4. Janowo
2 Grupa
1. Zabiele - Zakaleń
2. Lachowo
3. Czerwone
4. Zabiele - Górszczyzna
Po bardzo dobrych spotkaniach z
dużą ilością pięknych bramek klasyfikacja w grupach przedstawia się
następująco:
1 Grupa
1 miejsce Janowo
2 miejsce Kozioł
3 miejsce Borkowo
4. miejsce Gromadzyn
2 Grupa
1 miejsce Zabiele - Zakaleń
2 miejsce Lachowo
3 miejsce Zabiele - Górszczyzna
4 miejsce Czerwone
Czwarta niedziela to dodatkowe
mecze. O punkty dla siebie walczyły zespołu grając z drużynami z

gminna liga piłki nożnej 2020

puchar gminnej ligi zdobyła drużyna z kozła

innych grup. Ostatecznie z pierwszej grupy awansowały zespoły z
Janowa i Kozła, a z drugiej grupy
Zabiele - Zakaleń i Lachowo.
Piąta i ostatnia niedziela rozgrywek to mecze półfinałowe w których
spotkały się:
Kozioł - Zabiele - Zakaleń wynik
4:3
Janowo - Lachowo wynik 1:1 karne 3:1
Przegrane zespoły z półfinałów
walczyły o trzecie miejsce:
Zabiele - Zakaleń - Lachowo 3:2
dla zawodników z Zakaleni.

Ostatni mecz to walk o pierwsze
miejsce w Gminnej Lidze Piłki Nożnej w której spotkały się zespoły
Kozła i Janowa.
Po regulaminowym czasie, a nawet po dogrywce wynik był remisowy 2:2 dlatego żeby wyłonić zwycięzcę trzeba było rozegrać serię
rzutów karnych. Lepsi okazali się
piłkarze Kozła wygrywając 3:1.
Ostateczna klasyfikacja:
1 miejsce Kozioł
2 miejsce Janowo
3 miejsce Zabiele - Zakaleń
4 miejsce Lachowo.
Na zakończenie wszyscy zawodnicy tych czterech drużyn otrzymali
pamiątkowe medale, a zwycięska
drużyna piękny puchar.
Gminna Liga Piłki Nożnej to
element zadania pt. „Organizacja
zawodów oraz przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych o zasięgu
gminnym i ponadgminnym”, które
GZ LZS w Kolnie realizuje dzięki
wsparciu z budżetu Gminy Kolno. Pieniądze pozyskane zostały
w otwartym konkursie ofert. Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno zmagania zawodników oglądał w czwartą niedzielę rozgrywek.
gazeta gminna
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Wiejskie cmentrze
Jak sprytnie w uroki krajobrazu wkomponowane pejzaże
są ciche bez rozgłosu nasze wiejskie przytulne cmentarze
spoczywają tam ludzie skromni, którzy potem i krwią tę ziemię zraszali
pokutując za życia ciężką pracą i modlitwą Boga pozdrawiali
Ciężko harując, Ojczyzny bronili i ją szanowali
a sierpem i kosą łany przemierzali
Tym ludziom szacunek na wieki się należy
to prawdziwi patrioci także bohaterzy
Na chleb zarabiali ciężką pracą a nie oszustwem
zawsze graniczyli między biedą a nawet ubóstwem
Za życia nie dano zabierać słusznego im głosu
pogrzeby ich były bez żadnego rozgłosu
Chylmy wszyscy czoła nad każdą mogiłą
Oni cierpieli by nam lżej trochę się żyło
Tym grobom szacunku nigdy za wiele
tu spoczywają nasi Rodzice, Dziadkowie i przyjaciele
Mimo ciężkiej biedy Ojczyzny nie zdradzali
tutaj się rodzili i tu umierali
Chwała im w niebie na ziemi i wszędzie
ziemia którą tak kochali niech im lekką będzie
Sołtys z Gminy Kolno
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