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egzemplarz bezpłatny
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w janowie

w numerze

wydarzenia

UROCZYSTOŚć W JANOWIE

str. 4-5

26 września w Janowie obchodziliśmy 82. rocznicę rozformowania
110 Zapasowego Pułku Ułanów. To
właśnie stąd w dalszy bój ruszyły oddziały: ppłk. Jerzego Dąbrowskiego
„Łupaszki”, mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i rtm. Witolda Bilińskiego.
– Już od dziesięciu lat spotykamy się na uroczystościach przy pomniku
w Janowie, by uczcić pamięć o wydarzeniach z września 1939 roku – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

600-lecie wsi
tyszki - łabno

str. 8

Plenerowa Msza św. , pamiątkowa tablica na kamieniu przed nową
świetlicą, baner z archiwalnymi zdjęciami, mnóstwo pysznego jedzenia i
słodkości, atrakcje dla dzieci i koncerty –tak Tyszki – Łabno świętowały
jubileusz 600 – lecia istnienia tej miejscowości. - Gratuluję wspaniałego
jubileuszu i uroczystości, która została zorganizowana z inicjatywy Pani
Sołtys Beaty Kuliś – Nalewajek wspólnie z Mieszkańcami – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

dożynki gminne
w borkowie

str. 10-11

29 sierpnia w Borkowie świętowaliśmy Dożynki Gminne. Nie zabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia się chlebem, korowodu dożynkowego,
życzeń dla rolników i odznaczeń dla zasłużonych dla rozwoju rolnictwa
oraz dobrego jedzenia i tanecznej muzyki. Dopisali również goście, bo na
zaproszenie do wspólnych obchodów tego najważniejszego święta rolników odpowiedziało bardzo wielu uczestników, w tym m.in. przedstawiciele
władz różnego szczebla, przedstawiciele służb mundurowych, delegacja z
partnerskiej Gminy Lubień, delegacje dożynkowe z parafii w gminie Kolno
oraz przedstawiciele firm i instytucji
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DWA ODCINKI DROGI EKSPRESOWEJ S 61 - OD WĘZŁA KOLNO DO STAWISK I
OD STAWISK DO SZCZUCZYNA ODDANO DO UŻYTKU 9 SIERPNIA. W SPOTKANIU
UCZESTNICZYŁ PREMIER RP MATEUSZ MORAWIECKI, ANDRZEJ ADAMCZYK MINISTER INFRASTRUKTURY, PARLAMENTARZYŚCI, PRZEDSTAWICIELE WŁADZ
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, POWIATÓW, MIAST I GMIN Z REGIONU, W TYM
JÓZEF BOGDAN WIŚNIEWSKI WÓJT GMINY KOLNO.
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plan na fundusz sołecki
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Wrzesień, już od kilku lat w Gminie Kolno, to czas intensywnych
spotkań z mieszkańcami z 45 sołectw. Zebrania wiejskie organizowane są po to, by zaplanować jakie
inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane zostaną w ramach funduszu
sołeckiego na przyszły rok. Tegoroczne rozmowy o planach już za
nami. Dziękuję Sołtyskom i Sołtysom z naszej gminy za sprawną organizację zebrań i złożone wnioski,
a wszystkim uczestnikom spotkań
za zaangażowanie w sprawy związane z sołectwem.
W tym roku zebrania zostały tak
zaplanowane, że w zasadzie w połowie września odbyły się już w
większości sołectw. Miałem ogromną przyjemność uczestniczyć w zdecydowanej większości spotkań, odbywałem ich po kilka każdego dnia,
ale bardzo doceniam ten wspólnie
spędzony czas. To nie tylko okazja
do rozmowy o planach inwestycyjnych na przyszły rok, ale też możli-

wość zobaczenia, jak z roku na rok
zmieniają się poszczególne sołectwa właśnie za sprawą zrealizowanych już działań w ramach funduszu
sołeckiego.
Trzeba przyznać, że realizacja
funduszu sołeckiego wymaga dużego nakładu pracy od urzędników.
Począwszy od przyjmowania i analizy wniosków, przez uwzględnienie tych inwestycji w budżecie, po
wykonanie poszczególnych zadań.
Z uwagi na fakt, że większość zadań w ramach funduszu sołeckiego
wykonujemy we własnym zakresie
- realizują je pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno przy wykorzystaniu
maszyn i sprzętu z gminnej bazy
maszynowej, potrzebna jest cierpliwość i zrozumienie, że nie wszystko
możemy zrobić od ręki. Bywa tak, że
harmonogram realizacji poszczególnych inwestycji zakłóca niesprzyjająca pogoda, a na to przecież nie
mamy wpływu. Bywa też i tak, że
w realizację zadań bardzo angażują

się mieszkańcy np. poprzez rozwożenie własnymi ciągnikami żwiru
na drogi, co znacznie przyspiesza
i ułatwia nam działanie. Najważniejsze w tym wszystkim jest to,
że w efekcie osiągamy zamierzone
cele - zmieniamy nasze sołectwa
zgodnie z wolą ich mieszkańców.
Robimy to konsekwentnie i systematycznie i uważam, że fundusz
sołecki wart jest naszego wysiłku. Wystarczy popatrzeć na rozwój
poszczególnych sołectw. To dzięki
funduszowi właśnie, mamy dziś o
wiele więcej wytyczonych i wyżwirowanych dróg, utwardzonych poboczy, uporządkowanych gminnych
placów, wyremontowanych świetlic
czy urządzonych miejsc integracji z
altanami i elementami placów zabaw dla najmłodszych.
W trakcie wrześniowych zebrań
w sołectwach już określone zostały
zadania do wykonania w przyszłym
roku. Planowana kwota funduszu
sołeckiego w Gminie Kolno na rok
2022 to ponad 889 tys. zł.

z xxxi sesji rady gminy kolno

grzegorz malinowski komendant powiatowy policji w kolnie na sesji rady gminy
kolno gościł po raz pierwszy od czasu objęcia stanowiska
gazeta gminna

W trakcie XXXI sesji Rady Gminy
Kolno, która odbyła się 29 września
radni podjęli pięć uchwał w tym
m.in. uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2021 – 2030, w
sprawie zmian w budżecie Kolno na
2021 r. czy w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Informację o stanie bezpieczeństwa i pożytku publicznego na terenie Gminy Kolno za 2020 rok
przedstawił Radzie Gminy Kolno
podinsp. Grzegorz Malinowski Komendant Powiatowy Policji w Kolnie.
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wydarzenia

w janowie obchodziliśmy
rocznicę wydarzeń z września 1939
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

26 września w Janowie obchodziliśmy 82. rocznicę rozformowania 110 Zapasowego Pułku
Ułanów. To właśnie stąd w dalszy
bój ruszyły oddziały: ppłk. Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki”, mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
i rtm. Witolda Bilińskiego.
– Już od dziesięciu lat spotykamy
się na uroczystościach przy pomniku w Janowie, by uczcić pamięć o
wydarzeniach z września 1939 roku
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno. – Dziękuję tym
wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do udziału w tym ważnym
religijno-patriotycznym wydarzeniu,
by wspólnie oddać hołd bohaterom.
W uroczystości uczestniczyli m.in.
Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP,
Monika Stefańska dyrektor Biura
Posła Kazimierza Gwiazdowskiego,
Tadeusz Klama Starosta Kolneński, Andrzej Duda Burmistrz Kolna,
Elżbieta Parzych Wójt Gminy Zbójna, ppłk. Tomasz Żyłka Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Łomży,
Grzegorz Malinowski Komendant
Powiatowy Policji w Kolnie, Paweł Pupek Komendant Powiatowy

pomnik w janowie odsłonięto 10 lat temu, z tej okazji wójt józef wiśniewski podziękował inicjatorowi tego przedsięwzięcia panu ireneuszowi mieczkowskiemu

PSP w Kolnie, przedstawiciele 18
Łomżyńskiego Pułku Logistycznego: ppłk Sławomir Ozimkiewicz
oraz 13 Łomżyńskiego Batalionu
Lekkiej Piechoty: porucznik Karol
Kryłowicz, Marek Dziemiańczuk ze
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Łomży, Waldemar Witkiewicz
z Nadleśnictwa Łomża, Jan Stanisław Pieklik Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kolno oraz radni i
sołtysi z Gminy Kolno, Dyrektorzy

kwiaty i znicze pod pomnikiem w janowie składały liczne delegacje w tym m.in.
przedstawiciele wojska polskiego

szkół i jednostek organizacyjnych
Gminy Kolno, przedstawiciele stowarzyszeń oraz poczty sztandarowe
Gminy Kolno, szkół podstawowych
z Janowa, Borkowa, Czerwonego
i Wykowa oraz Koła Terenowego
Klubu Więzionych, Internowanych i
Represjonowanych.
Obchody rocznicy rozpoczęła
Msza św. polowa odprawiona przez
ks. Gabriela Jastrzębskiego proboszcza Parafii pw. NSJ w Łosewie.
Oprawę muzyczną zapewnił Zespół
Ludowy Czerwieniacy oraz na trąbce Piotr Gębarski grający też w
dalszej części uroczystości.
Po Mszy św. okolicznościowe
przemówienie wygłosili: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno,
Stefan Krajewski Poseł na Sejm RP,
Tadeusz Klama Starosta Kolneński,
list od Kazimierza Gwiazdowskiego
Posła na Sejm RP odczytała Pani
Monika Stefańska, a Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK przeczytał list od Artura Kosickiego Marszałka Województwa Podlaskiego.
Głos zabrał również Sybirak pan
Marian Paliwoda.
W związku z 10 rocznicą odsłonięcia pomnika w Janowie Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
gazeta gminna

wydarzenia
Kolno podziękował inicjatorowi
tego przedsięwzięcia Panu Ireneuszowi Mieczkowskiemu wręczając
pamiątkowy grawerton.
Podziękowanie za współpracę
odebrał z rąk Wójta Gminy Kolno
ppłk. Tomasz Żyłka Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży, który wkrótce odchodzi na emeryturę.
W części artystycznej montaż
słowno – muzyczny zaprezentowali
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przygotowaniu
pod kierunkiem nauczycielek Ewy
Kiełczewskiej i Barbary Wądołowskiej. Patriotyczne pieśni zaśpiewał Zespół Borkowiacy przy akompaniamencie Pawła Podeszwika.
Następnie przedstawiciele Sejmu
RP, samorządów, służb mundurowych, stowarzyszeń i grup nieformalnych złożyli kwiaty i znicze pod
pomnikiem.
Po części oficjalnej nastąpił pokaz
„Potęga skoku” przygotowany przez
Stowarzyszenie Kawaleryjskie im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie.
Na wszystkich uczestników wydarzenia czekała wojskowa grochówka oraz ciasta przygotowane przez
Panie z KGW w Janowie.
O bezpieczeństwo uczestników
wydarzenia zadbała jednostka OSP
Janowo i Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy.
Organizatorem obchodów
82
rocznicy rozformowania 110 Zapasowego Pułku Ułanów w Janowie
był Wójt Gminy Kolno i Centrum
Kultury Gminy Kolno, a współorganizatorami Parafia pw. NSJ w Łosewie, Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, KGW w Janowie, OSP
Janowo oraz pan Jerzy Samul Sołtys wsi Janowo i Radny Gminy Kolno.

82. rocznicę rozformowania 110 zapasowego pułku ułanów świętowaliśmy w
janowie przy pięknej pogodzie i w licznym gronie

uczestnicy obchodów wysłuchali montażu słowno - muzycznego wykonanego
przez uczniów sp w janowie

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w ramach programu Narodowego
Centrum Kultury – „ Kultura – Interwencje 2021”.
na scenie w janowie patriotyczne pieśni zaśpiewał zespół borkowiacy

gazeta gminna
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inwestycje drogowe w toku
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Gminie Kolno przybywa dróg
dobrej jakości. Przebudowane
odcinki dróg gminnych Czerwone - Bialiki (3,5 km) i w Wykowie (1,1 km) już czekają na odbiór
techniczny. Na modernizowanej
drodze Kozioł - Szablaki wkrótce
położona zostanie warstwa asfaltu.
Wymienione inwestycje drogowe
realizowane są przy wsparciu pieniędzy pozyskanych przez Gminę Kolno z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
Na 1,7 km odcinku modernizowanej drogi Kozioł - Szablaki jest już
ułożona podbudowa. Do wykonania
pozostaje tylko położenie warstwy
asfaltu i pobocza. Asfalt jest już
na drogach Czerwone - Bialiki i w
Wykowie. To nie jedyne inwestycje drogowe zrealizowane ostatnio
w Gminie Kolno dzięki wsparciu z
RFRD.
- W sumie przybyło nam ostatnio
ponad 13 kilometrów przebudowanych dróg - mówi Józef Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno. - Wciąż pracujemy nad tym, by drogowych inwestycji było jeszcze więcej.

przebudowa drogi w wykowie

przebudowa drogi kozioł - szablaki

gmina kolno ma 1,4 mln zł dotacji!

podpisanie umowy z wicemarszałkiem markiem olbrysiem w Urzędzie Marszałkowskim województwa podlaskiego w białymstoku fot. Paulina Dulewicz/uMWP

Gmina Kolno otrzyma 1,4 mln zł
dotacji, dzięki czemu mieszkańcy
będą mogli skorzystać z dotacji na
mikroinstalacje i zestawy kolektorów słonecznych. Stosowną umowę Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno podpisał z Markiem
Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego 10 września
br. -Jest to pierwsza tego typu inwestycja realizowana w gminie,
pierwsze dofinansowanie na wykorzystanie odnawialnych źródeł. Jeśli będą jeszcze ogłaszane podobne
konkursy, gmina na pewno weźmie
w nich udział - mówił w wójt Józef
Wiśniewski.
gazeta gminna
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nowa droga w zaskrodziu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Zaledwie dwa miesiące temu
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno z rąk Marka Olbrysia Wicemarszałka Województwa
Podlaskiego odbierał czek na 500
tys. zł dofinansowania do przebudowy drogi w Zaskrodziu, a już 22
sierpnia jej wyremontowany odcinek uroczyście oddano do użytku.
Symbolicznego przecięcia wstęgi
dokonali: Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno, w imieniu Pana
Kazimierza Gwiazdowskiego Posła
na Sejm RP pani Monika Stefańska Dyrektor Biura Poselskiego,
Adam Wojciech Sekściński Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Tadeusz Klama Starosta Kolneński,
Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Jan
Pieklik Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Kolno, Henryk Hermanowski Radny Gminy Kolno i Sołtys
Zaskrodzia oraz pan Krzysztof Stachelski przedstawiciel wykonawcy
inwestycji.
- Dziękuję panu Adamowi Wojciechowi Sekścińskiemu Radnemu

symboliczne przecięcie wstęgi na drodze gminnej w zaskrodziu

Sejmiku Województwa Podlaskiego,
a za jego pośrednictwem wszystkim
pozostałym radnym oraz Zarządowi Województwa Podlaskiego za
wsparcie inwestycji, na którą czekali mieszkańcy Zaskrodzia, a której nie zrealizowalibyśmy bez tych
dodatkowych pieniędzy – mówił w

trakcie uroczystości wójt Józef Wiśniewski. Dzięki wsparciu z budżetu województwa podlaskiego przebudowany został dwukilometrowy
odcinek drogi gminnej Nr 104385B.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w Łomży.

fundusz sołecki 2021

W Gromadzynie Wykno i w miejscowości Truszki Kucze pracownicy referatu gospodarki komunalnej urzędu gminy kolno
realizowali zadania w ramach funduszu sołeckiego. Postęp prac sprawdzał józef bogdan Wiśniewski wójt gminy kolno

gazeta gminna
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600 - lecie wsi tyszki - Łabno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Plenerowa Msza św. , pamiątkowa tablica na kamieniu przed
nową świetlicą, baner z archiwalnymi zdjęciami, mnóstwo pysznego jedzenia i słodkości, atrakcje
dla dzieci i koncerty –tak Tyszki
– Łabno świętowały jubileusz 600
– lecia istnienia tej miejscowości.
– Gratuluję wspaniałego jubileuszu i uroczystości, która została
zorganizowana z inicjatywy Pani
Sołtys Beaty Kuliś – Nalewajek
wspólnie z Mieszkańcami – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. – To bardzo ważne,
by pamiętać o przeszłości i wspólnie budować teraźniejszość i przyszłość.
19 września, mimo chłodu, mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni goście spotkali się na placu
gminnym w Tyszkach – Łabno, by
wspólnie uczcić rocznicę założenia
wsi. Obchody rozpoczęła Msza św.
odprawiona przez ks. Stanisława
Uradzińskiego proboszcza Parafii
pw. Św. Anny w Kolnie. Następnie
Dziekan Kolneński poświęcił kamień z pamiątkową tablicą. W hołdzie poprzednim pokoleniom kwiaty

„600 - lat wsi tyszki - Łabno 1421-2021 Pamięci przodków wiernych bogu i ojczyźnie
mieszkańcy” głosi napis na płycie umieszczonej na kamieniu pod którą w dniu
jubileuszu kwiaty złożyli józef bogdan wiśniewski wójt gminy kolno i tadeusz
chludziński radny gminy kolno

pod pomnikiem złożył Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wraz
z Tadeuszem Chludzińskim Radnym
Gminy Kolno.
Następnie był czas na życzenia
i okolicznościowe przemówienia
wygłoszone przez Józefa Bogdana
Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno
i Tadeusza Klamę Starostę Kolneńskiego.
Na pamiątkę tego wyjątkowego
jubileuszu
wójt Józef Wiśniewski oraz Anastazy Jan Kalinowski
Przewodniczący Rady Gminy Kolno i Radny Tadeusz Chludziński
przekazali na ręce pani sołtys Be-

aty Kuliś – Nalewajek pamiątkowy
grawer ton.
W części artystycznej spotkania
na scenie wystąpił zespół Borkowiacy, zabawy dla dzieci prowadziła ekipa z „Fabryki zabawy”, była
też zjeżdżalnia, a na zakończenie
odbyła się zabawa przy muzyce zespołu Bosman.
O bezpieczeństwo uczestników
festynu zadbała jednostka OSP
Lachowo. W trakcie festynu chętne
osoby mogły zaszczepić się przeciw
Covid – 19.
Galeria zdjęć dostępna jest na FB
Gminy Kolno

pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości z okazji 600 - lecia miejscowości tyszki - Łabno

gazeta gminna
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nowe drogi oddane do użytku
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gmina Kolno przebudowała fragment drogi gminnej w Glinkach, a
przy dobrej współpracy z Powiatem Kolneńskim zmodernizowany
został również fragment drogi powiatowej. 11 września odbyła się
uroczystość oddania do użytku obu
wyremontowanych odcinków.
– Takie wspólne, przemyślane działania przynoszą najlepsze
efekty, bo dzięki temu mieszkańcy Glinek i użytkownicy obu dróg
mają do dyspozycji wyasfaltowaną,
wygodną trasę przejazdu przez tę
miejscowość - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – A
to nie koniec drogowych inwestycji w Glinkach, bo już pozyskaliśmy
kolejne fundusze na ten cel. Mamy
200 tysięcy złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w ramach wsparcia dla gmin, w
których funkcjonowały PGR-y na
przebudowę drogi wewnętrznej w
Glinkach i na dowieszenie trzech
lamp oświetlenia ulicznego.
U zbiegu wyremontowanych odcinków drogi gminnej i powiatowej
spotkali się przedstawiciele władz
Gminy Kolno i Powiatu Kolneńskie-

symboliczne przecięcie wstęgi u zbiegu dróg gminnej i powiatowej w glinkach

go oraz ks. Krzysztof Malinowski
Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania
NMP w Lachowie, Adam Wojciech
Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego i mieszkańcy
Glinek. Po poświęceniu wyremontowanych dróg symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno,
Tadeusz Klama Starosta Kolneński,
Adam Wojciech Sekściński Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego, ks. Proboszcz Krzysztof Malinowski, Anastazy Jan Kalinowski
Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Krystian Borawski Radny Gminy Kolno i sołtys Glinek, Grzegorz

Kulągowski Dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Kolnie i Robert
Nadara Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy
Kolno oraz Radny Powiatu Kolneńskiego.
Przebudowę 410,46 m drogi
gminnej wykonało Przedsiębiorstwo
Drogowo – Mostowe UNIDROG z
Grajewa. Koszt inwestycji to 291
317,70 zł z czego 60 % pokrywa pozyskane dofinansowanie.
Odcinek drogi powiatowej w
Glinkach przebudowany został przy
wsparciu z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg i dotacji z budżetu
Gminy Kolno w kwocie 13,5 tys. zł.

dożynki parafialne

5 września w parafii pw. nsj w Łosewie odbyły się dożynki parafialne, w których uczestniczył wójt józef Bogdan wiśniewski
(na zdj. z prawej) niesie kosz dożynkowy wraz z kazimierzem gwiazdowskim posłem na sejm rp i starostą kolneńskim.
8 września dożynki odbyły się w parafii św. anny w kolnie (zdjęcie z lewej - kosz dożynkowy niesie wójt wraz ze starostą
kolneńskim i burmistrzem kolna)
gazeta gminna
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Dożynki gminne w Borkowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

29 sierpnia w Borkowie świętowaliśmy Dożynki Gminne. Nie
zabrakło wspólnej modlitwy, dzielenia się chlebem, korowodu dożynkowego, życzeń dla rolników
i odznaczeń dla zasłużonych dla
rozwoju rolnictwa oraz dobrego jedzenia i tanecznej muzyki.
Dopisali również goście, bo na
zaproszenie do wspólnych obchodów tego najważniejszego święta
rolników odpowiedziało bardzo wielu uczestników, w tym m.in. przedstawiciele władz różnego szczebla,
przedstawiciele służb mundurowych, delegacja z partnerskiej Gminy Lubień, delegacje dożynkowe z
parafii w gminie Kolno oraz przedstawiciele firm i instytucji na co
dzień współpracujący z rolnikami z
naszej gminy.
Tradycyjnie Dożynki Gminne rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Kanonika Krzysztofa
Wróblewskiego proboszcza parafii
pw. Trójcy Świętej w Borkowie i ks.
Tadeusza Kaczyńskiego proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie. Po wspólnej modlitwie korowód dożynkowy
na czele z pocztami sztandarowymi
Gminy Kolno, OSP Borkowo i szkół
z naszej gminy, a prowadzony przez
Orkiestrę Dętą OSP Przasnysz
przeszedł na plac przy Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie, gdzie odbyła się część
oficjalna i artystyczna Dożynek.
- Dożynki Gminne w Borkowie
miały odbyć się już przed rokiem,
ale wówczas plany pokrzyżowała
nam pandemia koronawirusa. Dlatego bardzo, naprawdę bardzo się
cieszę, że sytuacja polepszyła się
na tyle, że dziś już możemy wspólnie obchodzić to najważniejsze
święto rolników – mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
- Dziś jako wspólnota Gminy Kolno,
wraz z zaproszonymi gośćmi, nie tylko dziękujemy za tegoroczne plony.
Składamy również wyrazy uznania

Starosta i Starościna Dożynek Państwo Małgorzata i janusz wielbut przekazują dożynkowy chleb wójtowi józefowi bogdanowi wiśniewskiemu

i wdzięczności naszym rolnikom, za
ich ciężką codzienną pracę. Pracę,
która jest zawodem, ale też powołaniem, a bardzo często również wielopokoleniowym zobowiązaniem do
rozwijania rodzinnych gospodarstw.
Po przemówieniu Wójta Gminy
Kolno Starosta i Starościna Dożynek Państwo Małgorzata i Janusz
Wielbut z Borkowa przekazali na
ręce gospodarza gminny chleb, po
czym nastąpił ważny moment wspólnego dzielenia się nim ze wszystkimi uczestnikami wydarzenia.
Następnie na scenę zaproszeni
zostali Panie i Panowie Sołtysi,
którzy na wniosek Józefa Bogdana
Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno
odznaczeni zostali przez Grzegorza
Pudę Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odznaką honorową „Zasłużony
dla Rolnictwa”. Medale zasłużonym
przypinała Pani Paulina Brzezińska-Bralska Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i
Rozwoju Wsi. W tym gronie znaleźli się: pan Jacek Gromadzki sołtys
Gromadzyna Wykno, pan Bogusław
Olszewski sołtys Kowalewa, pan
Stanisław Banach sołtys Łosewa,
pan Sławomir Sarnacki sołtys wsi
Żebry, pan Andrzej Zduńczyk sołtys
Wykowa, pani Mirosława Mieczkowska sołtys wsi Truszki Zalesie,

pani Danuta Kozikowska sołtys wsi
Koziki i pan Waldemar Piwowarski
sołtys wsi Górszczyzna.
- Dziś ta honorowa odznaka trafiła do Pań i Panów Sołtysów, którzy
prowadzą bądź prowadzili gospodarstwa rolne, a dodatkowo angażują się w rozwój swoich sołectw
– mówił wójt Józef Wiśniewski. Takich aktywnych liderów w naszej
gminie mamy bardzo wielu, dlatego
sukcesywnie będziemy wnioskować
o przyznawanie tego typu odznaczeń kolejnym naszym mieszkańcom.
W uznaniu zasług dla rozwoju
Gminy Kolno, gminy typowo rolniczej odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa” otrzymał również Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
Wniosek do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi złożył pan Andrzej
Duda Burmistrz Kolna, który ze
sceny podkreślił dobrą współpracę
lokalnych samorządów oraz wkład
Wójta Gminy Kolno w rozwój nie
tylko rolnictwa, ale całej gminy.
Po wręczeniu odznaczeń głos zabierali zaproszeni goście. Słowa o
kondycji rolnictwa, ciężkiej pracy na
roli oraz podziękowania i życzenia
rolnikom z Gminy Kolno składali: w
imieniu Grzegorza Pudy Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pani Paugazeta gminna

wydarzenia
lina Brzezińska-Bralska Dyrektor
Biura Ministra, Lech Antoni Kołakowski Poseł na Sejm RP, w imieniu
Kazimierza Gwiazdowskiego Posła
na Sejm RP pani Monika Stefańska dyrektor Biura Poselskiego,
Tadeusz Klama Starosta Kolneński,
Adam Wojciech Sekściński Radny
Sejmiku Województwa Podlaskiego,
Waldemar Szczesny Dyrektor Podlaskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz pan Kazimierz Szczepaniec
Wójt Gminy Lubień, który na ręce
Wójta Gminy Kolno przekazał również dożynkowy koszt z darami z
Małopolski. List do organizatorów
i uczestników Dożynek Gminnych
skierował również pan Krzysztof
Jurgiel Poseł do PE.
Część artystyczną Dożynek rozpoczął występ Orkiestry Dętej z
Przasnysza. Następnie na scenie
zaprezentowały się nasze zespoły:
Muzykujące Bieliki, Zespół Ludowy Czerwieniacy, Zabielanki i Borkowiacy a następnie gościnnie zespół Grabowianie z Grabowa. Blok
muzyki tanecznej rozpoczął zespół
Minimals i zespół Roxter. Do tańca i świetnej zabawy wszystkich
porwały gwiazdy wieczoru: zespół
Imperium i zespół Fanatic.
W trakcie Dożynek Gminnych w
Borkowie można było skorzystać z
mobilnego punktu szczepień zorganizowanego przez OSP Borkowo
oraz zwiedzić stoiska przygotowane przez KRUS, ARiMR, PODR w
Szepietowie, 13 Łomżyński Batalion Lekkiej Piechoty w Łomży oraz
firmę Agrocentrum.

Dożynki były okazją do odznaczenia zasłużonych mieszkańców gminy
fot. s. nicewicz

Pysznym jedzeniem częstowały
nasze Koła Gospodyń Wiejskich z
Borkowa, Janowa, Zaskrodzia i Bialik. Na najmłodszych czekały atrakcje: zjeżdżalnie dmuchane, stoiska z
zabawkami, malowanie twarzy.
O bezpieczeństwo uczestników
Dożynek dbały firma ochroniarska,
ale też Kolneńska Grupa Pierwszej
Pomocy i jednostki OSP Borkowo
i OSP Zaskrodzie.Ważnym elementem wydarzenia była zbiórka pieniędzy na operacje serca małej Oli.
Na stoisku zorganizowanym przez
Centrum Integracji Społecznej w
Kolnie można było na ten szczytny
cel zakupić ciasta, rękodzieło, czy
wziąć udział w loterii. Lub wrzucić
datek do puszki. Wszyscy chętni
wzięli też udział w wyzwaniu, do
którego Gminę Kolno nominowała
Gmina Mały Płock. W ramach akcji

#SztafetaPoŻycieOleńki wspólnie
z dyrektorami CKGK i CIS zrobiliśmy 10 przysiadów.
Organizatorem Dożynek Gminnych było Centrum Kultury Gminy
Kolno, a sponsorami obok Gminy
Kolno również: Bank Spółdzielczy w Kolnie, Grupa AgroCentrum,
Bank BNP Paribas, AimControllers.
com, PHU Olmet, serwis www.totutaj.info.pl, Baza Maszynowa Danex,
Auto Naprawa Rafał Piwowarski,
Przewozy Pasażerskie” Zbyszko”,
Agroturystyka z Borkowa, Sprzedaż
hurtowa montaż klimatyzacji stacjonarnych w Borkowie, Obsługa
Biurowa Zbigniew Stachelski, Sala
Zabaw Lililand w Kolnie.
Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie Dożynek Gminnych
i już dziś zapraszamy do udziału w
przyszłorocznym święcie rolników.

do udziału w dożynkach gminnych w borkowie zaproszenie przyjęło wielu znamienitych gości

gazeta gminna
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przebudowa z dofinansowaniem
aleksandra szyc
Urząd Gminy Kolno

Mariusz Wesołowski Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle podpisał umowę z wykonawcą zadania pt. „Rozbudowa i
przebudowa budynku na potrzeby
edukacji kulturalnej w Niksowiźnie”. Inwestycja zostanie zrealizowana przy wsparciu środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Prace wykona firma In – Kol z
Kolna.
– Ta inwestycja to nie tylko zagospodarowanie
podupadającego budynku, ale przede wszystkim
wyjście naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, którzy już dziś mają
plany związane z tym miejscem –
mówi Józef Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Trzeba było tylko trochę
cierpliwości, byśmy uregulowali
kwestie związane z własnością budynku, a potem znaleźli źródło dofinansowania.
Realizacja zadania ma potrwać
do 17 grudnia br. Kwota dotacji pozyskanej z programu Infrastruktura
kultury wynosi 164 tys. zł.

podpisanie umowy na remont budynku w niksowiźnie i rozpoczęte prace

festyn w bialikach

festyn w bialikach zorganizowało koło gospodyń wiejskich

„25 września odbył się w Bialikach Festyn Rodzinny w ramach
akcji „Szczepimy się z KGW”. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo,
oraz wsparcie naszych partnerów.
Do zobaczenia na kolejnych imprezach organizowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Bialikach.”
- czytamy na FB KGW Bialiki. Tam
też znajdziecie więcej zdjęć z wydarzenia, które organizacyjnie wsparło Centrum Kultury Gminy Kolno.
Na scenie zaprezentował się m.in.
zespół Muzykujące Bieliki z SP w
Wykowie. Nie zabrakło pysznego
jedzenia, gier i zabaw dla dzieci
oraz zabawy tanecznej.
gazeta gminna

wydarzenia

pamięci mariana borysa
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

22 sierpnia w lesie przy drodze
między Borkowem, a Zaskrodziem
uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą Mariana Borysa ps
„Czarny”, która stanęła w tym
miejscu z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg Łomżyński.
Napis na pamiątkowej tablicy z
podpisami: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Gmina
Kolno i Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Białymstoku Nadleśnictwo Łomża, głosi:
„W tym miejscu 12 sierpnia 1954
roku zginął zabity przez funkcjonariuszy UB zwabiony w zasadzkę przez agenta plut. Marian Borys „Czarny” dowódca patrolu KP
NZW Kolno”. Na samej górze tablicy znajduje się cytat z wiersza
Mariana Borysa:
„Będę spokojnie spoczywał sobie
Chociaż się pamięć o mnie zatraci
O Polsko, Polsko, gdyby me imię
Było imieniem wieszcza-poety”
Uroczystości przy pomniku poprzedziła Msza św. w Kościele pw.
Trójcy Przenajświętszej w Borkowie
koncelebrowana przez ks. Krzysztofa Wróblewskiego proboszcza tutejszej parafii i ojca Jana Bońkow-

w miejscu pamięci poświęconemu marianowi borysowi wiązankę koledze z oddziału złożył podporucznik Stefan Kownacki ,,Gołąb”

skiego z zakonu Braci Mniejszych
Kapucynów.
Tablica została odsłonięta i poświęcona w 10 dni po 67 rocznicy
śmierci Mariana Borysa ps „Czarny”. Historię żołnierza z Zabiela
przypomniał zgromadzonym Michał
Ostapiuk z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Kilka słów na ten temat oraz
fragment wiersza Mariana Borysa
wygłosił ojciec Jan Bońkowski. W
krótkim przemówieniu Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno
dziękował inicjatorom upamiętnie-

kwiaty i znicze złożyli Anastazy jan kalinowski przewodniczący rady gminy kolno, adam wojciech sekściński radny sejmiku województwa podlaskiego, józef
Wiśniewski wójt gminy kolno i monika stefańska dyrektor biura posła na sejm
rp kazimierza gwiazdowskiego
gazeta gminna

nia Mariana Borysa ps „Czarny”
oraz zapewnił, że Gmina Kolno, a
w szczególności Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu dbać będą o to
miejsce oraz o pamięć o żołnierzu i
wydarzeniach sprzed lat.
Dariusz Syrnicki z łomżyńskiego
okręgu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Mariusz
Charubin z Koła w Kolnie podziękowali tym, którzy wsparli to przedsięwzięcie.
Wiązanki i znicze pod pamiatkową tablicą złożyli m.in. podporucznik Stefan Kownacki ps „Gołąb”,
wójt Józef Bogdan Wiśniewski wraz
z Anastazym Janem Kalinowskim
Przewodniczącym Rady Gminy
Kolno, Adamem Wojciechem Sekścińskim Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego i Moniką
Stefańską dyrektor Biura Posła na
Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, przedstawiciele Powiatu
Kolneńskiego, delegacja ze Szkoły
Podstawowej w Zaskrodziu, przedstawiciele stowarzyszeń oraz Rodzina Mariana Borysa.
Organizatorem wydarzenia był
Związek Żołnierzy Narodowych
Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński, a
współorganizatorem m.in. Gmina
Kolno.
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święto wojska polskiego
aleksandra szyc
urzad gminy kolno

15 sierpnia obchodziliśmy 101
rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz
Święto Wojska Polskiego. Z tej
okazji odbyły się uroczystości w
Kolnie i gminie Kolno.
W ramach uroczystości w Kolnie
przedstawiciele naszej gminy: w
składzie: Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno, Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie
i Mariusz Wesołowski Dyrektor
CKGK w Koźle uczestniczyli we
mszy św. w Parafii pw. Św. Anny w
Kolnie oraz złożyli kwiaty i znicze
w siedmiu miejscach w Kolnie związanych z historią Polski. Na scenie
w trakcie pikniku wojskowego pt.
„Zostań Żołnierzem RP” zaprezentowały się nasze zespoły: Czerwieniacy i Borkowiacy.
Gminne obchody rozpoczęły się
od złożenia kwiatów i zniczy na
symbolicznym grobie żołnierza,
który został zamordowany w 1920
roku, a którego szczątków poszukiwało w maju br. Stowarzyszenie
„Wizna 1939”. Hołd poległemu złożyła delegacja w składzie: Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno, Adam Wojciech Sekściński
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Tadeusz Chludziński Radny Gminy Kolno, Stanisław Szy-

składanie kwiatów i zniczy na symbolicznym grobie żołnierza zamordowanego w
1920 r. , którego szczątków poszukiwało stowarzyszenie wizna 1939

mańczyk Dyrektor ZOPO, Mariusz
Wesołowski Dyrektor CKGK, Jacek
Bagiński dyrektor SP w Czerwonem oraz Pan Witold Krupka, który
jest strażnikiem pamięci i miejsca,
w którym zginął polski żołnierz.
- Dzięki Panu Witoldowi poznaliśmy historię polskiego żołnierza,
któremu w 1920 roku głowę ściął
Kozak oraz miejsce w którym poległ,
gdzie na dębie od lat wisi krzyż. –
mówi wójt Józef Wiśniewski. – Poszukiwania mogiły żołnierza nie
przyniosły rezultatu, ale wierząc w
ustne przekazy chcemy stworzyć tu
miejsce, które godnie będzie upamiętniać poległego i symbolicznie

przedstawiciele gminy kolno złożyli kwiaty i znicze na grobach żołnierzy
pochowanych na cmentarzu w Łosewie, w tym m.in. na grobie bronisława kotlewskiego - żołnierza 5 pułku piechoty legionów

również inne ofiary wojny polsko –
bolszewickiej.
Kolejnym punktem gminnych obchodów była tradycyjni e już odprawiana przy kapliczce w Gietkach
Msza św. Polowa. Po wspólnej modlitwie na cmentarzu parafialnym
w Łosewie kwiaty i znicze, w obecności rodzin zasłużonych żołnierzy:
Bronisława Milewskiego –żołnierza
4 Dywizjonu Artylerii Konnej i kawalera Orderu Virtuti Militari oraz
Bronisława Kotlewskiego – żołnierza 5 Pułku Piechoty Legionów,
odznaczonego Krzyżem Walecznych
1920 oraz odznaką pamiątkową
Wielkanoc Wilno 1919 przyznawaną walczącym o wyzwolenie Wilna
żołnierzom, składali: Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, ks.
Gabriel Jastrzębski proboszcz Parafii NSJ w Łosewie, Jerzy Samul
Radny Gminy Kolno, Bożena Duda
Dyrektor SP w Janowie, Stanisław
Szymańczyk Dyrektor ZOPO, Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK i
Alfred Samul sołtys Niksowizny.
- Naszym obowiązkiem jest pamiętać, o tych, dzięki którym żyjemy
w wolnej Polsce – mówił wójt Józef
Wiśniewski.
Na zakończenie zgromadzeni
wspólnie oddali hołd żołnierzom
AK poległym w bitwie pod Piasutnem Żelaznym, którzy pochowani są
na cmentarzu w Łosewie.
gazeta gminna

szkoły

nagrody wójta gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie sesji Rady Gminy Kolno 27 sierpnia nastąpiło uroczyste odznaczenie uczniów, którzy w
roku szkolnym 2020/2021 wyróżniali się sukcesami, średnią ocen
i zachowaniem.
Na otrzymanie prestiżowej Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym
2020/2021 zapracowały:
- Julia Olszak uczennica Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem
- Julia Diana Zuzga uczennica
Szkoły Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie.
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno w trakcie sesji Rady
Gminy Kolno gratulował uczennicom tego wyjątkowego wyróżnienia.
Listy gratulacyjne otrzymali Rodzice uczennic oraz pani Bożen Duda
Dyrektor SP w Janowie, pan Jacek
Bagiński Dyrektor SP w Czerwonem i nauczyciele przygotowujący

wręczenie nagród wójta gminy kolno za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym
2020/2021 nastąpiło w trakcie sesji rady gminy kolno

uczennice do konkursów: Monika Patalan, Wojciech Kulas i Ewa
Kiełczewska.
Przypomnijmy, że aby zdobyć Nagrodę Wójta Gminy Kolno (nagroda
rzeczowa) lub Stypendium Wójta
Gminy Kolno należy spełnić ściśle
określone wymagania, które zapi-

sane są w stosownej uchwale Rady
Gminy Kolno.
Nagrodzonym Juliom gratulujemy,
a uczniów szkół podstawowych w
Gminie Kolno zachęcamy do nauki
i pracy, bo na najlepszych czekają Nagroda lub Stypendium Wójta
Gminy Kolno!

dzień przedszkolaka w lachowie

dzień przedszkolaka w lachowie
gazeta gminna

20 września w Przedszkolu Publicznym w Lachowie obchodzony
był Dzień Przedszkolaka.
Z tej okazji życzenia najmłodszym złożył Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wraz z panem Stanisławem Szymańczykiem
dyrektorem ZOPO w Kolnie, ale
wcześniej przedszkolaki zaśpiewały
zaproszonym gościom kilka piosenek. Jak na święto Przedszkolaka
przystało był tort i słodkości oraz
mnóstwo dobrej zabawy. Wiele radości sprawiło dzieciom wypuszczenie w niebo balonów oraz zabawa
na dmuchanej zjeżdżalni przygotowanej przez Centrum Kultury Gminy Kolno. Naszym Przedszkolakom
jeszcze raz życzymy wszystkiego
najlepszego!
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Wyjazd do teatru lalki i aktora
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

27 sierpnia Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem zorganizowała wycieczkę, w której uczestniczyły dzieci ze swymi mamami
lub babciami. Główną atrakcją
wyjazdu był pobyt w Łomżyńskim
Teatrze Lalki i Aktora, gdzie obejrzeliśmy sztukę teatralną „Mała
Syrenka”.
Przedstawienie „Mała Syrenka”
to teatralna adaptacja baśni Hansa
Christiana Andersena. Opowiada o
młodej Syrence, dorastającej w królestwie pół ludzi i pół ryb, którego władcą jest jej ojciec. Tytułowa
bohaterka wkracza w okres dojrzewania i buntu, chcę doświadczyć
tego, co nieznane i obce. W dniu
swoich urodzin wypływ na zewnątrz
podwodnego świata, gdzie zachwyca się słońcem i spotyka Księcia.
Okazuje się jednak, że ten świat
nie jest perfekcyjny, a ludzie zapomnieli jak żyć w zgodzie z naturą.
W spektaklu rozpościerał się wątek
ekologiczny, do którego nawiązuje
surrealistyczna scenografia, inspirowana barwnym światem morskich
głębin, ukazuje również ogrom zanieczyszczeń środowiska. Głównym
przesłaniem spektaklu było, żeby
do nowych zjawisk podchodzić z

„mała syrenka” to tytuł sztuki, którą w teatrze lalki i aktora obejrzeli uczestnicy wycieczki zorganizowanej przez gbp w czerwonem

rozsądkiem. Była to przepiękna
sceniczna historia dla młodszych i
starszych widzów.
Po spektaklu dzieci mogły dotknąć lalek, rekwizytów oraz wejść
na wieżę widokową teatru i zobaczyć panoramę Łomży. Dla wielu
z nich była to pierwsza wizyta w
teatrze. Aktorzy, prawdziwa scena,
muzyka oraz bajeczna scenografia
przyciągały uwagę młodych widzów
i wywołały na wielu twarzach zachwyt.
Wycieczka zakończyła się wspólnym posiłkiem w restauracji McDonald’s.

Panu wójtowi Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu dziękujemy za
udostępnienie autokaru na wyjazd.
Zorganizowanie wydarzenia było
możliwe dzięki pozyskanej przez
bibliotekę dotacji z Ministerstwa
Kultury Dziedzictwa Narodowego i
Sportu z w ramach Programu Kultura Dostępna. Wyjazd do teatru to
jeden z elementów realizowanego
przez GBP w Czerwonem projektu
„Podróże z kulturą i sztuką”.
„Dofinansowano ze środków
MKDNiS pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

dotacja na remont zabytku

podpisanie umowy na remont elewacji kościoła w łosewie

10 tys. zł z budżetu Gminy Kolno
zostanie przekazane na wykonanie
remontu elewacji zabytkowego budynku Kościoła Parafialnego w Łosewie. Umowę w sprawie przekazania dotacji na ten cel Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno i ks.
Gabriel Jastrzębski Proboszcz Parafii pw. NSJ w Łosewie podpisali
13 września br.
Zgodnie z zapisami umowy zadanie ma zostać wykonane do 30
listopada 2021r.
gazeta gminna

kultura

dar dla szkoły w janowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pracownia informatyczna w
Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie wzbogaciła się o sześć
używanych laptopów, a szkolna
biblioteka o kilkanaście książek
o polskiej koszykówce. Darowiznę, w imieniu Zarządu Polskiego
Związku Koszykówki, przekazała
absolwenta szkoły w Janowie pani
Barbara Milewska asystentka zarządu PZKosz w Warszawie.
– Bardzo dziękujemy za kolejny
sprzęt , który będzie służył naszym
uczniom – powiedziała Bożena
Duda Dyrektor SP w Janowie.
Przekazanie darowizny nastąpiło
15 sierpnia br. w obecności Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno, Jerzego Samula
Radnego Gminy Kolno, Stanisława
Szymańczyka Dyrektora ZOPO w
Kolnie i Mariusza Wesołowskiego
Dyrektora CKGK w Koźle. Wspomnieniom o latach spędzonych w

przekazanie sprzętu i książek od polskiego związku koszykówki odbyło się 15
sierpnia br. w szkole podstawowej w janowie

murach szkoły towarzyszyły rozmowy o rozwoju współpracy tej placówki z PZKosz .
Za darowiznę na rzecz szkoły w
Janowie dziękował Wójt Gminy
Kolno.
- To nieczęste, a godne uznania,
że absolwent szkoły podstawowej
wspiera ją, jeśli ma takie możliwości – mówił wójt Józef Wiśniewski.

– Dziękujemy Pani i Polskiemu
Związkowi Koszykówki nie tylko za
sprzęt, ale też za ciekawe książki o
historii i sukcesach naszych drużyn
grających w koszykówkę.
Warto przypomnieć, że w marcu
br. szkoła w Janowie otrzymała od
PZKosz siedem używanych laptopów, piłki do gry w koszykówkę
oraz publikacje książkowe.

ŻOŁNIERZE W SZKOLE w czerwonem

w Szkole Podstawowej im. marszałka józefa Piłsudskiego w Czerwonem 3 WRZEŚNIA BYLI ŻOŁNIERZE Z 13 batalionU piechoty
lekkiej z Łomży. WIĘCEJ ZDJĘĆ Z ĆWICZEŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY: spczerwone.edupage.org
gazeta gminna
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Podróże z kultura i sztuką
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

50 osobowa grupa osób dorosłych z terenu gminy Kolno 5
września uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Czerwonem. Wyjazd do Warszawy był kolejnym elementem realizacji projektu „Podróże z kulturą i sztuką”.
W Teatrze 6.piętro funkcjonującego w warszawskim Pałacu Kultury
i Nauki mieliśmy okazję obejrzeć
pełną rozkoszy komedię muzyczną
„Piękna Lucynda” Mariana Hemara w reżyserii Eugeniusza Korina.
Spektakl to teatralny majstersztyk.
Na scenie plejada polskich gwiazd,
od nestorów polskiego teatru po
znanych i uwielbianych przez widzów aktorów młodego pokolenia
m.in.: Adrianna Kalska, Mikołaj
Roznerski, Joanna Liszowska, Rafał Królikowski, Hanna Śleszyńska,
Piotr Gąsowski, Krzysztof Tyniec,
Dorota Stalińska, Kazimierz Kaczor, Maria Pakulnis, Wojciech Wysocki i Sylwester Maciejewski.
„Piękna Lucynda” to błyskotliwy pastisz „Natrętów” Józefa Bielawskiego. Spektakl to skrząca się
erotyką, wpadającymi w ucho piosenkami Mariana Hemara, pełna
humoru i inteligentnych żartów komedia muzyczna. Akcja rozgrywa
się w osiemnastowiecznej, dworskiej
Warszawie. Głównym wątkiem sztuki jest rywalizacja hrabiego Adama

WYJAZD DO TEATRU 6 PIĘTRO W WARSZAWIE ODBYŁ SIĘ W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ GBP W CZERWONEM

i magnata Faworskiego o rękę tytułowej bohaterki. Wyścig o serce
Lucyndy sprowadza na mężczyzn
serię zaskakujących i komicznych
zdarzeń. Perypetie tej wesołej, uroczej trójki i ich bliskich śmieszą do
łez. Była to okazja, by na wesoło i
z przymrużeniem oka przyjrzeć się
zawiłym relacjom damsko - męskim,
które się nie zmieniają.
Możliwość zobaczenia śpiewająco
– tańczących aktorów była atrakcją
dla widza. Oprócz znakomitej obsady uwagę przyciągała scenografia
stylizowana na XVIII – wieczną
inscenizację z budką suflera, rampą, czerwoną kurtyną i malowanymi
prospektami oraz piękne epokowe
kostiumy.

„Piękna Lucynda” w Teatrze 6.
piętro to pyszna komedia, łakomy, teatralny kąsek dla wszystkich
tych, którzy szukają w teatrze rozrywki na wysokim poziomie.
Widzowie owacjami na stojąco
podziękowali za mistrzowską interpretację sztuki.
Zorganizowane wydarzenia było
możliwe dzięki pozyskanej przez
bibliotekę dotacji z Ministerstwa
Kultury Dziedzictwa Narodowego
i Sportu z Programu Kultura Dostępna.
„Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

WYJAZD Na operetkę „Wesoła wdówka” do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 26 WRZEŚNIA BYŁ OSTATNIM DZIAŁANIEM W RAMACH PROJEKTU „PODRÓŻE Z KULTURą I SZTUKĄ” - PEŁNA RELACJA I WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FB GBP W CZERWONEM
gazeta gminna

kultura

Narodowe czytanie w kumelsku
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Jubileuszowa X odsłona Narodowego Czytania odbyła się 5
września w Kumelsku. Tegoroczna
edycja, wzorem lat ubiegłych, odbyła się pod patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku prezydent
Andrzej Duda zaproponował „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej. To wyjątkowy utwór,
który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i
gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka,
ale przede wszystkim uniwersalne
przesłanie moralne, które w imię
uczciwości i sprawiedliwości każe
potępiać zło.
Na początku pani dyrektor biblioteki GBP w Czerwonem Teresa Alina Skrodzka wraz z przewodniczącą
Justyną Góralczyk - Koła Gospodyń
Wiejskich „Kreatywne babeczki”
w Kumelsku powitały wszystkich
przybyłych gości.
Następnie w kilku zdaniach opowiedziała o ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania i tegorocznej
lekturze. W tym roku zaproszenie do
współorganizowania imprezy przyjęli: KGW „Kreatywne babeczki”
w Kumelsku, sołtys z miejscowości
Kumelsk i radny gminy Kolno.

narodowe czytanie w kumelsku
gazeta gminna

narodowe czytanie w tym roku odbyło się w kumelsku

W Remizie OSP w Kumelsku, która tego dnia zamieniła się w salon
państwa Dulskich, czytali członkinie KGW w Kumelsku, Leszek Góralczyk - sołtys miejscowości Kumelsk i Krystian Borawski - radny
gminy Kolno.
Fragmenty utworu czytane były
z podziałem na role przez: Dulska
– Beata Włodkowska, Dorota Żebrowska i Justyna Góralczyk, zaś
Hanka - Joanna Salachowska. Jako
Hesia wystąpiła Katarzyna Kotowska, a Melą były Ewa Staniszewska i Emilia Zduńczyk. Zbyszka
przedstawili Krystian Borawski i
Leszek Góralczyk, Lokatorką była

Ewa Staniszewska , zaś jako Juliasiewiczowa wystąpiły Renata Domańska i Klaudia Włodkowska. W
rolę Dulskiego wcielił się Leszek
Góralczyk.
Warto było przyjść i posłuchać –
lektorzy wykazali się bowiem niebywałym kunsztem aktorskim.
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 lektorom
i słuchaczom za to, że zechcieli z
nami spędzić ten wyjątkowy dzień.
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