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Wspólnie z mieszkańcami miejscowości Brzózki, Wykowo i Bialiki 26 listopada świętowaliśmy oddanie
do użytku wyremontowanych trzech odcinków dróg gminnych. Inwestycje zrealizowane zostały przy wsparciu środków pozyskanych z Funduszu
Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

wydarzenia

z xxxi sesji
rady gminy Kolno

str. 5

XXXII sesję Rada Gminy Kolno
rozpoczęła od braw na stojąco dla
służb, które strzegą naszych granic. Ponadto w trakcie obrad 26 listopada radni podjęli 8 uchwał, przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy kolno w roku szkolnym 2020/2021 oraz analizę
oświadczeń majątkowych. Przed głosowaniami nad projektami uchwał
informację z prac między sesjami przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

GMINNY KONKURS
PLASTYCZNY I POETYCKI

str. 16-17

W br. szkolnym nasza szkoła
zorganizowała V edycję gminnych
konkursów: plastycznego i poetyckiego pn. Kardynał Stefan Wyszyński
- wybitny człowiek, kapłan, patriota. Jest to jedno z działań w ramach
obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na konkurs plastyczny
wpłynęły 64 prace uczniów klas I - VIII, a na konkurs poetycki 18 wierszy
uczestników klas IV – VIII z sześciu szkół gminy Kolno: z Borkowa, Czerwonego, Lachowa, Zabiela, Wykowa oraz z Janowa.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LACHOWIE RÓWNIEŻ PRZYŁĄCZYŁO SIĘ DO AKCJI
„MIKOŁAJ DLA DZIECI”, KTÓRA POLEGAŁA NA ZBIERANIU M.IN. ZABAWEK, ŚRODKÓW DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT CZY PIELUCH DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W
SZPITALACH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI.
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Nasze KGW mają moc!
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Przed nami nasze najpiękniejsze
Święta Bożego Narodzenia, kilka
dni później powitamy Nowy Rok
więc jak zwykle o tej porze trwa sezon na przedświąteczne spotkania.
W tym wydaniu „Gazety Gminnej” przedstawiamy Państwu relację z jednego z takich spotkań mikołajkowych. Wydarzenie odbyło
się w Glinkach, a zorganizowane
zostało przez powołane we wrześniu br. Koło Gospodyń Wiejskich
w Glinkach. To obok Koła Gospodyń Wiejskich w Filipkach Dużych,
które również zawiązało się w tym
samym czasie, nasze najmłodsze
KGW w gminie.

Życzenia

gazeta gminna

Jestem pod ogromnym wrażeniem,
że w czasach pandemii, kiedy działalność w każdej sferze życia ograniczają obostrzenia są grupy osób,
które nie poddają się zniechęceniu
i aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności. Ktokolwiek miał
do czynienia z organizacją jakiegoś
wydarzenia, ten wie, ile wysiłku,
czasu i pracy wymaga dobre jego
przygotowanie. Tym bardziej docenić należy tych, którzy robią to po
raz pierwszy. Serdecznie gratuluję
KGW w Glinkach zorganizowania
mikołajek, jakich w tej miejscowości
jeszcze nie było.
Gratulacje, za przygotowanie
mnóstwa atrakcji na mikołajki należą się również członkom KGW w
Rupinie oraz KGW Malinki w Wincencie - przekonacie się o tym zer-

kając na ich profile na FB.
Gratulacje i podziękowania składam również pozostałym naszym
Kołom Gospodyń Wiejskich, a mamy
ich w Gminie Kolno aż 14, za Wasze aktywne i kreatywne działania.
Jesteście wspaniali!
To, co robicie jest bardzo ważne i
doceniane nie tylko w naszej gminie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Bialikach, o czym również informujemy
w tym wydaniu „Gazety Gminnej”,
może się poszczycić tytułem: Koło
Gospodyń Wiejskich Roku Województwa Podlaskiego 2021 zdobytym w prestiżowym plebiscycie.
A jeśli szukacie Mikołaja do wynajęcia, albo innych bajkowych
strojów, by uatrakcyjnić spotkania z
dziećmi to KGW Malinki z Wincenty zaprasza!
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przebudowane drogi gminne
uroczyście oddane do użytku
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wspólnie z mieszkańcami miejscowości Brzózki, Wykowo i Bialiki 26 listopada świętowaliśmy oddanie do użytku wyremontowanych
trzech odcinków dróg gminnych.
Inwestycje zrealizowane zostały
przy wsparciu środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
W każdej miejscowości poświęcenia wyremontowanej drogi dokonał
ks. Krzysztof Malinowski proboszcz
Parafii pw. Zwiastowania NMP w
Lachowie. Wstęgę, której przecięcie
symbolizuje otwarcie drogi trzymał
najmłodszy uczestnik wydarzeń –
Kacperek.
Przecięcia na każdy odcinku dokonywali: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Bogusława
Narowska Radna Gminy Kolno, ks.
Krzysztof Malinowski, przedstawiciel wykonawcy i mieszkańcy oraz
w poszczególnych miejscowościach:
Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Stanisław Pieklik wiceprzewodniczący
Rady Gminy Kolno i sołtys Wykowa Andrzej Zduńczyk oraz Tadeusz Połomski Radny Gminy Kolno.
Przy okazji spotkania przy każdej
wyremontowanej drodze Józef Bogdan Wiśniewski podkreślał, że to
kolejne i z pewnością nie ostatnie
drogowe inwestycje realizowane w
naszej gminie dzięki pozyskanym
funduszom i dziękował wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, że
nowe drogi powstały. Do podziękowań przyłączali się również przedstawiciele Ra Gminy Kolno i mieszkańcy.
Przypomnijmy, że w miejscowości Brzózki przebudowany został
odcinek o dł 380 m drogi gminnej,
w Wykowie - 1,1 km odcinek drogi gminnej, a na trasie Czerwone Bialiki wyremotnowany został 3,5
km odcinek drogi gminnej.

przecięcie wstęgi na drodze w miejscowości brzózki

przecięcie wstęgi na drodze w wykowie

przecięcie wstęgi na drodze czerwone - bialiki
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z xxxii sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

XXXII sesję Rada Gminy Kolno
rozpoczęła od braw na stojąco dla
służb, które strzegą naszych granic. Ponadto w trakcie obrad 26
listopada radni podjęli 8 uchwał,
przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy
kolno w roku szkolnym 2020/2021
oraz analizę oświadczeń majątkowych.
Przed głosowaniami nad projektami uchwał informację z prac między
sesjami przedstawił Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. Następnie Rada Gminy Kolno podjęła
kilka uchwał, w tym te dotyczące
wynagrodzenia Wójta Gminy Kolno
oraz w sprawie diet radnych.
- Na zakończenie sesji dziękowałem Radzie Gminy Kolno za
podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta, bo chociaż do jej
podjęcia obligowało radnych prawo,
to ustalona kwota świadczy o tym,
że dobrze oceniają moją dotychczasową pracę, za co raz jeszcze chcę
bardzo podziękować – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno – Dziękuję również za dobrą
codzienną współpracę z Radą Gminy Kolno, bo bez tego nie mielibyśmy tak dobrych efektów naszych
działań. W naszym współdziałaniu
cenię kreatywność i zaangażowanie
oraz fakt, że wykorzystujemy wszel-

brawa na stojąco dla służb, które strzegą naszych granic

kie szanse do tego, by nasza gmina
się rozwijała.
W trakcie XXXII sesji Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2021 r.
- w sprawie podatku od nieruchomości na 2022 r.
- w sprawie zmiany przebiegu
drogi gminnej Nr 104400 B w miejscowości Łosewo
- w sprawie wynagrodzenia Wójta
Gminy.
- w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych Rady Gminy Kolno.
- w sprawie użytków ekologicznych „ Rybnica”:
- w sprawie użytków ekologicz-

nych „ Zarosłe”
- w sprawie Programu współpracy
Gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2022 rok”.
Każdy projekt uchwały, przed
glosowaniem, został przedstawiony Radzie Gminy Kolno przez odpowiedniego pracownika Urzędu
Gminy Kolno. Wszystkie uchwały
podjęto jednogłośnie.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok
szkolny omówił Stanisław Szymańczyk dyrektor ZOPO w Kolnie.
Nagranie z obrad można zobaczyć
https://portal.posiedzenia.pl/kolno?

Józef bogdan Wiśniewski wójt gminy kolno podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia

gazeta gminna
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Sukces koła gospodyń z bialik
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dyplom, statuetkę i nagrodę finansową za zdobycie tytułu Koło
Gospodyń Wiejskich Roku Województwa Podlaskiego 2021 odebrali przedstawiciele KGW Bialiki w trakcie Centralnych Targów
Rolniczych, które w dniach 26-28
listopada odbywały się w Nadarzynie pod Warszawą.
By zdobyć to prestiżowe wyróżnienie przyznawane w ogólnopolskim plebiscycie MistrzowieAgro
Koło Gospodyń Wiejskich z Bialki
musiało wygrać etap powiatowy i
wojewódzki. W tym ostatnim walka
toczyła się do ostatniej chwili, ale
nasze KGW zajeło I miejsce zdobywając 601 głosów.
W trakcie tegorocznej uroczystości wręczane były również dyplo-

przedstawiciele kgw w bialikach odbierają dyplom i statuetkę za zdobycie tytułu koła gospodyń wiejskich roku województwa podlaskiego 2021

my i statuetki laureatom ubiegłorocznej edycji plebiscytu. Dyplom i
statuetka trafiły m.in. do rąk Pana
Mariusza Dzięgielewskiego sołtysa

Starego Gromadzyna, który zdobył
tytuł Sołtysa Roku Województwa
Podlaskiego 2020.
Gratulujemy!

Jest już film z wieczornicy
Ze względu na pandemię Covid19 i stale zwiększającą się liczbę
zakażeń w naszym regionie tegoroczna wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości została nagrana, ponieważ nie mogła
odbyć się tradycyjnie z udziałem
publiczności.
W spektaklu pt. „Aby ktoś mógł

żyć…” wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. Za
opracowanie scenariusza, przygotowanie uczniów i scenografię
odpowiedzialni byli następujący
nauczyciele: Monika Patalan, Joanna Sekścińska, Wojciech Kulas
i Agnieszka Podsiad. W przedsta-

nagranie wieczornicy dostępne jest na fb gminy kolno

wieniu wykorzystano pomoce dydaktyczne wydawnictwa „Biała
Łódka” (Dzieci z Wrześni, Pisk Orła
Białego, Róża Polska ) i opatrzono
je słowami konferansjerów. Autorem tekstów piosenek i muzyki jest
Adam Szafraniec.
Nagranie spektaklu jest również
formą podziękowania funkcjonariuszom i żołnierzom broniącym polskiej granicy w związku z kryzysem
migracyjnym oraz wyrazem naszej
solidarności w ramach ogólnopolskiej akcji Murem za polskim mundurem.
#MUREMZAPOLSKIMMUNDUREM
Nagranie i montaż: Kamil Jarzyło
Nagłośnienie i oświetlenie: Marek Góralczyk, Kazimierz Koter
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspierali nas podczas
realizacji spektaklu.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
gazeta gminna
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nowa droga w tyszkach - Łabno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Umowę na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie
drogi wewnętrznej w miejscowości
Tyszki – Łabno podpisali 24 listopada Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno i Pani Halina Boryszewska Skarbnik Gminy
Kolno z Panem Arturem Kosickim
Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego. Kwota dotacji to 173
tys. zł.
Umowa została podpisana w
związku z Uchwałą nr XXV/458/2021
Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 października 2021 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno. Pieniądze dla
Gminy Kolno pochodzą z budżetu
Województwa Podlaskiego, a konkretnie ze specjalnie utworzonego
Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.
Dzięki tej dotacji w Tyszkach –
Łabno przebudowywane są trzy
trasy o łącznej długości 410,72 m.
Zadanie polega na ułożeniu asfaltu

inwestycja drogowa w tyszkach - Łabno zrealizowana z dofinansowaniem pozyskanym z urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego

na dwóch odcinkach, a na trzecim
nowej nawierzchni żwirowej oraz
wykonaniu odwodnienia drogi, a na
poboczach dodatkowo ułożeniu płyt
ażurowych. Całkowity koszt inwestycji to 279 036,08 zł
To już drugie wsparcie od Urzędu

Marszałkowskiego
Województwa
Podlaskiego, które Gmina Kolno
otrzymała w ramach wspomnianego
Funduszu.
Wcześniej pozyskaliśmy 500 tys.
zł dotacji na przebudowę drogi w
Zaskrodziu.

kościół w Łosewie po remoncie

kościół w łosewie po remoncie elewacji zewnętrznych

gazeta gminna

Zabytkowy Kościół parafialny pw.
Najświętszego Serca Jezusowego w
Łosewie jest już po remoncie elewacji zewnętrznych. Gmina Kolno na
ten cel przeznaczyła 10 000 zł. Parafia pozyskała również dotację w
kwocie 45 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. oraz 50 tys. zł od Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku
Zakres prac obejmował m.in.: izolację ścian fundamentowych, izolację i uszczelnienie, wykonanie opaski ze żwiru, wykonanie remontu
cokołu oraz przygotowanie podłoża,
wykonanie tynków, malowanie.
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wycieczka do białegostoku
szkoła podstawowa
w zaskrodziu

Dnia 16.11.2021 odbyła się wycieczka szkolna do Białegostoku.
Wyjazd zorganizowany był przez
Szkołę Podstawową w Zaskrodziu
przy pomocy Biura Podróży Biacon
Travel. W wycieczce wzięli udział
uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu oraz dwóch
opiekunów - pani Agnieszka Lipka
i pani Hanna Kłos.
O godzinie 9:00 z placu szkolnego
wyruszył autokar wraz z uczestnikami wycieczki. Podróż przebiegała
w bardzo wesołym i pełnym ciekawości nastroju.
Po dojechaniu na miejsce, młodzież udała się do kina Helios w
Galerii Biała, na seans filmowy.
Film Czarny Młyn w reżyserii Mariusza Paleja okazał się wspaniałą
niespodzianką. Było to spotkanie z
super przygodą trzymającą w napięciu do samego końca, a jednocześnie lekcja akceptacji i tolerancji.
Aby uspokoić nieco emocje po
seansie filmowym zorganizowano
krótki spacer po galerii. Stamtąd
opiekunowie i przewodnik zabra-

uczniowie ze szkoły podstawowej w zaksrodziu w trakcie wycieczki do białegostoku odwiedzili m.in. zoo

li młodzież do Epi-Centrum Nauki. Jest to miejsce, w którym nie
ma czasu na nudę. Ciągle coś się
dzieje: doświadczenia, zagadki,
eksperymenty, nowoczesne technologie. Każdy znalazł tam dla siebie
coś fascynującego. Wydawało się,
że to koniec atrakcji, a tu kolejna
niespodzianka - Zoo. Wywołało to

ogromną radość, ponieważ wszyscy
uczestnicy wycieczki lubią zwierzęta. Zwieńczeniem wyjazdu był posiłek w uwielbianej przez młodzież
restauracji McDonald’s.
W godzinach wieczornych, nieco zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi
uczniowie wrócili autokarem do Zaskrodzia.

kostka brukowa przed remizą

wójt Józef Bogdan Wiśniewski sprawdza wykonanie prac w kumelsku

Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno wykonali kolejne utwardzenie
poboczy drogi. Jak zawsze w tego
typu pracach wykorzystywali sprzęt
z gminnego parku maszyn.
Tym razem prace realizowane były przy drodze w Kumelsku,
przed tutejszą remizą OSP. By dobrze wykonać zadanie trzeba było
rozebrać ogrodzenie znajdujące się
przed budynkiem.
Po ułożeniu kostki brukowej w tym
miejscu jest nie tylko bezpieczniej,
ale też bardziej estetycznie. Całości
dopełni nowe ogrodzenie, które powstanie w miejscu poprzedniego.
gazeta gminna
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mikołajki w glinkach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Takich Mikołajek w Glinkach
jeszcze nie było! Zorganizowało
je młodziutkie, bo działające od
września, Koło Gospodyń Wiejskich w Glinkach. Było mnóstwo
atrakcji, w tym m.in. ubieranie
choinki, robienie ozdób świątecznych, pieczenie i dekoracja pierniczków. Każde dziecko otrzymało
też słodką niespodziankę od św.
Mikołaja.
W Glinkach ostatnio naprawdę
sporo się dzieje i to nie tylko w
obszarze inwestycji. We wrześniu
z inicjatywy pana Krystiana Borawskiego Radnego Gminy Kolno i
sołtysa Glinek w wiejskiej świetlicy odbyło się spotkanie z udziałem
mieszkańców oraz pana Mariusza
Wesołowskiego dyrektora CKGK w
trakcie którego zawiązało się nowe
w Gminie Kolno koło gospodyń.
KGW w Glinkach liczy 18 członków. Przewodniczącą została wybrana pani Daria Ławska, a członkami zarządu pani Justyna Ławska i
Zbigniew Foltyński.
Koło już pozyskało dotację z
ARiMR, za którą zakupiło sprzęt i
akcesoria niezbędne do przygotowywania posiłków.

koło gospodyń wiejskich w glinkach zorganizowało pierwsze mikołajki

Pierwszym dużym wydarzeniem
zorganizowanym przez KGW były
Mikołajki dla dzieci. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu pani Przewodniczącej i członków koła dzieci
spędziły fantastyczny czas wspólnie
ubierając choinkę i piekąc ciasteczka. Mnóstwo radości dostarczyło
również spotkanie z Mikołajem rozdającym słodkie niespodzianki.

reklama
mikołajki w glinkach

gazeta gminna
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bank Spółdzielczy w kolnie
z prestiżowym wyróżnieniem!
bank spółdzielczy
w Kolnie

Podczas Zgromadzenia Prezesów banków spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A.
w Warszawie, które odbyło się
w dniu 16 listopada 2021 roku,
Bank Spółdzielczy w Kolnie otrzymał wyróżnienie „Najlepszy Bank
Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem
Polskiej Spółdzielczości”.
Laureaci wyłonieni zostali w
oparciu o zweryfikowane przez
Kluczowych Biegłych Rewidentów
dane sprawozdawcze oraz dynamikę rachunku wyników.
Przy ocenie uwzględniono również opinię organów nadzorczych
jakimi są Komisja Nadzoru Finansowego oraz Spółdzielnia Systemu
Ochrony Zrzeszenia BPS.
Grupa BPS, której członkiem jest
Bank Spółdzielczy w Kolnie, zrzesza obecnie 321 banków spółdzielczych z terenu całej Polski.
Bank Spółdzielczy w Kolnie znalazł się wśród czołowej dziesiątki

banków Grupy BPS. Pomimo tego,
iż swoją strategię działania opiera tylko i wyłącznie na środowisku
lokalnym powiatu kolneńskiego z
wyłączeniem miasta i gminy Stawiski, gdzie swoją działalność prowa-

dzi inny bank spółdzielczy Grupy
BPS, Bank Spółdzielczy w Kolnie
dochowuje zasady niekonkurowania
z bankami spółdzielczymi tej samej
Grupy.

życzenia

gazeta gminna
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gminne obchody 11 listopada
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Z uwagi na czwartą falę epidemii oronawirusa tegoroczne gminne
obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się w znacznie
okrojonej formie.
Mza św. w tym roku odprawiona
została nie w Czerwonem, a w Kościele pw. Chrystusa Krla Wszechświata w Kolnie. Nie odbyłł się
zaplanowany montażu słowno muzyczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Odwołana została równiez wieczornica.
Uczestnicy gminnych obchodów
po wspólnej modlitwie na mszy św.
z orpawą muzyczną w wykonaniu
Zespołu Ludowego Czerwieniacy
udali się do Czerwonego. Tu po
odśpiewaniu hymnu Polski i wysłuchaniu okolicznościowego listu
od Józefa Bogdana Wiśniewskiego
Wójta Gminy Kolno delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem
w Czerwonem.
Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości odbyły się
w asyście pocztów sztandarowych
Gminy Kolno i OSP w Czerwonem.

oprawę muzyczną mszy św. w kościele pw. chrystusa króla wszechświata
w kolnie zapewnił zespół ludowy Czerwieniacy

gminne obchody narodowego święta niepodległości w czerwonem

odbiór wyrobów z azbestem
We wrześniu na terenie Gminy
Kolno odbył się odbiór wyrobów
zawierających azbest. Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu wykonał Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o. o.
ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża.
Całkowity koszt przedsięwzięcia
stanowił kwotę 39 900,54 zł.
Na ten cel Gmina Kolno pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w
wysokości 30 549,00 zł.
W wyniku realizacji przedsięgazeta gminna

wzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na
usunięciu wyrobów zawierających
azbest w ilości 101,83 tony. Zadanie to umożliwiło odbiór zmagazynowanych wyrobów zawierających
azbest z 19 posesji na terenie gminy Kolno.
Uprzejmie informujemy, że odbiór wyrobów zawierających azbest
w ramach dofinansowania odbywa
się zgodnie z kolejnością złożonych
wniosków przez właścicieli nieruchomości.
Joanna Gromadzka UG Kolno
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medale i odznaczenia wręczone
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie Zjazdu Miejsko –
Gminnego Związku OSP w Kolnie,
który miał miejsce 5 listopada w
Zabielu wręczone zostały medale
i odznaczenia najbardziej zasłużonym druhom jednostek w mieście i
gminie Kolno. Srebrny Medal za
Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał
również Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.
Medale i odznaczenia wręczali
Antoni Lewandowski Komendant
M-G Z OSP w Kolnie, Andrzej
Duda Burmistrz Kolna, członek
Prezydium Zarządu Oddziału Głównego i członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Podlaskiego oraz Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gmin
y Kolno.
Złoty Znak Związku - najwyższe odznaczenie Związku OSP RP
przyznawane przez Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP otrzymał pan Andrzej
Sekściński.
Srebrny Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa przyznany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Podlaskiego otrzymali:
- Józef Bogdan Wiśniewski
- Henryk Hermanowski
- Mariusz Mieczkowski

druh andrzej sekściński został odznaczony złotym znakiem związku

- Karol Podlaski
- Karol Malinowski,
A Brązowy Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymali:
- Kamil Jarzyło
- Łukasz Słapiński
- Krzysztof Włodkowski.
Odznakę Strażak Wzorowy przyznaną przez Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Kolnie otrzymał Piotr
Przytuła.
Prezydium Zarządu Oddziału
M-G Związku OSP RP w Kolnie
nadało odznaki za wysługę lat:
- 35 lat: Andrzej Sekściński
- 30 lat: Janusz Wielbut, Grzegorz
Okurowski, Janusz Nowak

- 20 lat: Leszek Góralczyk, Bernard Piwowarski, Ireneusz Romatowski, Krzysztof Kajko
- 15 lat: Władysław Kowalczyk,
Andrzej Zduńczyk, Mariusz Mieczkowski, Leszek Kordal, Rafał Chludziński, Karol Podlaski, Krzysztof
Giers
- 10 lat: Józef Bogdan Wiśniewski, Henryk Hermanowski, Alfred
Święczkowski, Grzegorz Przybylski,
Karol Malinowski, Sylwester Remiszewski
- 5 lat: Kamil Jarzyło, Łukasz
Słapiński, Wojciech Bajno, Krzysztof Włodkowski, Krzysztof Sawicki.
Odznaczonym gratulujemy!
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

druhowie odznaczeni srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa
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Najlepszego w Nowym Roku

Politycy, jakie są skutki Waszego rządzenia
Takie będziemy Wam składać życzenia
Aby nie przysparzać Wam zbytniej odwagi
W życzeniach też będą cenne uwagi.
PiS-owi życzymy byście zawsze tak czujni byli
Żadnej afery gospodarczej nie przegapili
Czekamy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wszędzie zagości
Polacy będą mieli powody do radości
Życzymy wszystkim politykom Platformy
By ludzie nie cierpieli przez wprowadzone reformy
Poczekajcie z umacnianiem swoich politycznych racji
Ludzie nie zapomnieli Waszych rządów i prywatyzacji.
Polska 2050 myślami daleko wybiegła do przodu
Samymi myślami nie poprawimy bytu Narodu
Życzymy byście z drogi prawdy nigdy nie zboczyli
O lepsze jutro Polaków do końca walczyli.
Nie zaprzepaśćcie swoich politycznych racji
Tego życzymy członkom Konfederacji
Partia to młoda, zrobili jeszcze niewiele
Lecz jej członkowie to raczej twardziele.
Lewica niech o pomoc też do nieba woła
Niech zbytnio nie prześladuje naszego Kościoła.
Życzymy jak dojdziecie do władzy, to rządźcie jak trzeba
Bo możecie trafić do piekła albo też do nieba.
PSL-owi życzymy nie powierzajcie wszystkiego koalicji
Zostawcie miejsca dla tych wiejskich tradycji.
Teraz musicie się pilnować, bo jak coś przegapicie
Do władzy prędko już nie powrócicie.
Dużo wytrwałości trzeba życzyć Solidarności
Na Waszą pomoc liczą uczciwi ludzie prości.
A oni chcą tylko pracy i chleba
Solidarności wszystkiego dobrego też życzyć trzeba.
Rodakom życzymy by nie przestali robić dobrego wrażenia
Z pokorą znosili biedę, nie dopuścili do pospolitego ruszenia.
Niech ludzie do końca mają taką nadzieję
Że prawda sama zwycięży, a władza dojrzeje.

Sołtys z Gminy Kolno

gazeta gminna
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„Piękna nasza polska cała”
adam grzymała
nauczyciel historii w sp w wykowie

Dzień 11 Listopada to najważniejsza data w historii naszej Ojczyzny. Po 123 latach zniewolenia
przez Rosję, Prusy i Austrię dążenia kilku pokoleń do odzyskania upragnionej niepodległości
ziściły się w 1918 roku. Dlatego
też każdego roku 11 listopada obchodzimy nasze święto narodowe
– Święto Niepodległości.
10 listopada był bardzo radosnym
dniem w Szkole Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie. Wszyscy uczniowie tego dnia do szkoły
przyszli ubrani odświętnie, a na ich
piersiach widniały kotyliony w barwach ojczystych.
Część artystyczna pt.: „Piękna
nasza Polska cała” została wykonana przez uczniów i panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Wykowa.
Uczniowie recytowali wiersze i
wspólnie z paniami śpiewali pieśni patriotyczne. Utwory poetyckie
podkreślały nastrój lat walk i zmagań z zaborcami. Ich uzupełnieniem
były utwory muzyczne – począwszy od piosenki „Niepodległość”
w wykonaniu mamy – P. E. Nadary i córki – Zuzanny Nadary oraz

panie z kgw w wykowie na uroczystości w szkole podstawowej w wykowie

takich pieśni patriotycznych jak:
Ułani, Pierwsza Kadrowa, Legiony,
Piechota. Rota zaśpiewana przez
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Wykowa zakończyła część artystyczną.
Oczywiście, tego dnia wzięliśmy
udział w akcji „Szkoła do hymnu”.
O godzinie 11.11 cała szkoła zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego.
Dzień ten dla wielu był lekcją
patriotyzmu i historii. Uczestnicząc

corocznie w obchodach dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnej,
dumnej i niepodległej Polsce.
Pani dyrektor Monika Bągart
serdecznie dziękuję Paniom z
Koła Gospodyń Wiejskich z Wykowa za wspólne świętowanie i
współudział w apelu z okazji 103
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

obchody święta niepodległości w szkole podstawowej im. orła białego w wykowie
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11 listopada w szkole w zabielu
B. Białowąs, M. Dawid
A. Tarka

15 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu pod kierunkiem
i opieką nauczycielek p. Bożeny
Białowąs, p. Małgorzaty Dawid, p.
Anety Tarki odbyła się uroczystość
z okazji Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem „ Pisk Orła
Białego”. W role wcielili się uczniowie klas 0-8. Fabuła apelu została
osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, bardzo naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę
– wymarsz OJCA i jego SYNA na
front wojenny. Rodzina natomiast
ukrywa w swoim domu POETĘ,
który odwołuje się do literatury i
poezji okresu rozbiorów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm
domowników. Symbolem wolnej
Polski staje się BIAŁY ORZEŁ, którego głos- PISK słyszalny w duszy
Polaków, nie pozwala tracić nadziei na odzyskanie wolności. Muzyka, scenografia, charakteryzacja
i przebrania uczniów wzbudziły w
widzach wiele pozytywnych emocji.
Wprowadziły w chwilę zastanowienia, zadumy i refleksji.

narodowe święto niepodległości w szkole podstawowej w zabielu

Zaproszenie do współpracy

takimi strojami dysponuje koło gospodyń malinki z wincenty
gazeta gminna

Na profilu Koła Gospodyń Malinki z Wincenty na FB znajdziecie takie oto zaproszenie do współpracy:
„Witajcie kochani, zaczęliśmy nasze pierwsze zajęcia z dziećmi dalej chcemy pracować z dzieciakami.
Zainwestowaliśmy w fantastyczne
Maskotki, aby nasze pociechy częściej się uśmiechały. Zapraszamy
do współpracy. Jeśli chcesz aby
Nasze Maskotki przyjechały do
Twojej pociechy na urodziny lub bal
karnawałowy albo Mikołaj zawitał
do domu. Pisz śmiało.”
Naprawdę warto skorzystać z tej
oferty, szczególnie, że sezon na
spotkania z Mikołajem w pełni.
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gminne konkursy podsumowane!
aneta roman
Sp w janowie

W br. szkolnym nasza szkoła
zorganizowała V edycję gminnych konkursów: plastycznego i
poetyckiego pn. Kardynał Stefan
Wyszyński - wybitny człowiek,
kapłan, patriota. Jest to jedno z
działań w ramach obchodów Roku
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Na konkurs plastyczny wpłynęły
64 prace uczniów klas I - VIII, a na
konkurs poetycki 18 wierszy uczestników klas IV – VIII z sześciu szkół
gminy Kolno: z Borkowa, Czerwonego, Lachowa, Zabiela, Wykowa
oraz z Janowa.
Głównym celem konkursów było
uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz inspirowanie do czerpania z
bogactwa dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia, a także rozwijanie uzdolnień artystycznych, literackich,
umiejętności sprawnego, poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym, umożliwienie młodzieży
artystycznego wyrażenia refleksji
i przedstawienia wydarzeń z życia
Wyszyńskiego.
Uroczyste podsumowanie konkursów miało miejsce 10 listopada
2021 r. w siedzibie organizatora - w
SP w Janowie w warunkach reżimu sanitarnego z uwagi na pandemię. Gościliśmy laureatów wraz z
rodzicami i nauczycielami. Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem
Pani Dyrektor - Bożeny Dudy, która podkreśliła, że: „rok 2021 - dla
szkół noszących imię Kardynała
Stefana Wyszyńskiego jest szczególny. Niesie bowiem ze sobą wiele ważnych wydarzeń związanych
z naszym Patronem. Najważniejsze
miało miejsce 12 września - wyniesienie Kardynała Wyszyńskiego na ołtarze podczas beatyfikacji
organizowanej w Świątyni Opaczności Bożej w Warszawie. Miałam
zaszczyt osobiście uczestniczyć w
tej niezwykłej uroczystości, która
bez wątpienia dostarczyła ogrom-

nagrodzone prace w gminnym konkursie plastycznym i poetyckim

nych emocji i głębokich duchowych
przeżyć. Jako szkoła Prymasowska
staramy się upowszechniać w codziennej pracy przesłania naszego
Patrona i ukazywać jego osobowość
jako wzór do naśladowania.”
Następnie P. Aneta Roman przybliżyła postać Patrona szkoły,
wykorzystując prezentację multimedialną wykonaną przez naszych
uczniów. Nagrody w imieniu Wójta
P. Józefa Bogdana Wiśniewskiego
wręczył P. Stanisław Szymańczyk
- Dyrektor ZOPO w Kolnie. Po
przedstawieniu laureatów każdego
konkursu członkowie komisji - P.
Sylwester Nicewicz i Ks. Gabriel
Jastrzębski podzielili się uwagami
z przebiegu prac jury. Proboszcz
nawiązał do osoby Prymasa Tysiąclecia jako wzoru dla współczesnych
pokoleń. Niektórzy z nagrodzonych
w konkursie plastycznym wypowiadali się na temat czasu wykonania
prac, użytej techniki. Dyrektor S.
Szymańczyk oraz P. Bożena Duda
również wyrazili swój zachwyt wysokim poziomem prac, zaangażowaniem uczniów, zainteresowaniem
osobą, życiem Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, bowiem bez wiedzy
o nim udział w konkursach byłby
niemożliwy.

WYNIKI KONKURSÓW
Oceny prac plastycznych w dn.
27.10.2021 r. dokonała komisja w
składzie:
- P. Sylwester Nicewicz - przewodniczący jury, pasjonat fotografii,
autor wielu wystaw fotograficznych,
publikacji, reporter, archiwista, laureat konkursów fotograficznych,
odznaczany za liczne zasługi w
zakresie rozwoju kultury naszego
powiatu,
- P. Elżbieta Nodzewska - nauczyciel plastyki i muzyki, wicedyrektor SP nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie,
- P. Ewa Katarzyna Kiełczewska
- nauczyciel plastyki.

Wyłoniono następujących laureatów konkursu plastycznego:
w kategorii klas I – III
I miejsce – Oliwia Krasińska kl.
III - SP Lachowo (opiekun P. Alina
Skrodzka-Zaleśna)
II miejsce – Paulina Kobus kl.
III - SP Lachowo (opiekun P. Alina
Skrodzka-Zaleśna)
III miejsce – Szymon Depta kl.
III - SP Lachowo (opiekun P. Alina
Skrodzka-Zaleśna)
gazeta gminna
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Wyróżnienia
Jakub Nadara kl. III - SP Wykowo
(opiekun P. Grażyna Wiśniewska)
Nikola Wszeborowska kl. III - SP
Lachowo (opiekun P. Alina Skrodzka-Zaleśna)
Weronika Pupek kl. III - SP Janowo (opiekun P. Małgorzata Grabowska)
w kategorii klas IV – VI
I miejsce – Karolina Piwowarska
kl. IV - SP Czerwone (opiekun P.
Ewa K. Kiełczewska)
II miejsce – Bartosz Szczepaniak
kl. V - SP Janowo (opiekun P. Ewa
K. Kiełczewska)
III miejsce – Partycja Gers kl. VI
- SP Czerwone (opiekun P. Ewa K.
Kiełczewska)
Wyróżnienia
Szymon Giers kl. IV - SP Janowo
(opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
Oliwia Piwowarska kl. VI - SP
Czerwone (opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
Cezary Wróbel kl. IV - SP Czerwone (opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
w kategorii klas VII – VIII
I miejsce – Julia Kowalewska kl.
VIII - SP Zabiele (opiekun P. Ewa
K. Kiełczewska)
II miejsce – Maja Baczewska kl.
VIII - SP Lachowo (Alina SkrodzkaZaleśna)
Jakub Korwek kl. VIII - SP Zabiele (opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
III miejsce – Oliwia Misierewicz
kl. VIII - SP Czerwone (opiekun P.
Ewa K. Kiełczewska)
Magdalena Jarzyło kl. VII SP
Borkowo (opiekun P. Małgorzata
Zduńczyk)

Wyróżnienia
Natalia Kopacz kl. VIII – SP Zabiele (opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
Norbert Fiertek kl. VIII – SP
Czerwone (opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
Aleksandra Plona kl. VII – SP
Janowo (opiekun P. Ewa K. Kiełczewska)
Oceny prac poetyckich w dniu
04.11.2021 r. dokonała komisja w
składzie:
- P. Małgorzata Łosiewska –
przewodnicząca, nauczyciel języka
polskiego,
- Ks. Gabriel Jastrzębski – proboszcz Parafii pw. NSJ w Łosewie,
- P. Teresa Alina Skrodzka – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem,
- P. Aneta Tarka – nauczyciel języka polskiego.

W konkursie poetyckim nagrodzono następujących uczniów:
w kategorii klas IV – VI
I miejsce – Lena Papież kl. V SP Janowo (opiekun P. Aneta Roman)
II miejsce – Amelia Piekarska kl.
IV - SP Zabiele (opiekun P. Aneta
Tarka)
III miejsce – Dominika Matuszczak kl. VI - SP Janowo (opiekun
P. Aneta Roman)
Łukasz Truszkowski kl. V - SP
Wykowo (opiekun P. Monika Bągart)
Wyróżnienie
Hubert Chmielewski kl. V - SP

Janowo (opiekun P. Aneta Roman)
w kategorii klas VII – VIII
I miejsce – Kornelia Hanna Jermacz kl. VIII - SP Czerwone (opiekun P. Monika Patalan)
II miejsce – Julia Diana Zuzga kl.
VIII - SP Janowo (opiekun P. Aneta
Roman)
III miejsce – Gabriela Wyrwas kl.
VII – SP Borkowo (opiekun P. Danuta Markowska)
Wyróżnienie
Amelia Długozima kl. VII – SP
Czerwone (opiekun P. Monika Patalan)
Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane ze
środków „Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminie Kolno”. Wszystkim
uczestnikom zostały przekazane
dyplomy, a nauczycielom – opiekunom uczniów oraz członkom komisji
oraz organizatorkom konkursów (P.
Ewie Kiełczewskiej i Pani Anecie
Roman) – podziękowania dyrektora
szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy
Kolno – P. Józefowi Bogdanowi
Wiśniewskiemu za ufundowanie
nagród, wyraża wdzięczność nauczycielom za wkład włożony w
przygotowanie uczniów do konkursów oraz członkom komisji za
niełatwą pracę.
Zachęcamy do rozwijania talentów
i uczestnictwa w kolejnych edycjach
konkursów.

podsumowanie gminnych konkursów w szkole podstawowej im. kardynała stefana wyszyńskiego w janowie
gazeta gminna
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kultura

mój tata walczył o wolność
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pan Janusz Kotlewski z Łosewa opowiedział historię swojego
Taty Bronisława, który za udział w
wojnie polsko - bolszewickiej został odznaczony Krzyżem Walecznych 1920, otrzymał też odznakę
pamiątkową Wielkanoc w Wilnie
1919 przyznawaną żołnierzom
walczącym o wyzwolenie Wilna.
Bronisław Kotlewski urodził się
5 marca 1898 r. Był najmłodszym
dzieckiem w rodzinie, skończył 10
klas szkoły carskiej. Gdy wybuchła
I wojna światowa miał 16 lat. Wyjechał do Rosji, gdzie przez cztery lata
pracował w transporcie jeżdżąc od
Archangielska do rumuńskiej granicy. W 1918 roku wrócił do Polski.
W 1919 r. na wezwanie Marszałka
Józefa Piłsudskiego pan Bronisław
wraz z kolegą z Łosewa przeszli w
Jabłonnej wymagające szkolenie na
rekruta, by potem walczyć o wolną
Polskę.
- W trakcie szkolenia trzy razy
ludzie byli wymieniani, kto nie wytrzymywał tempa to na bok uciekał
- opowiada pan Janusz. - Ta kompania miała nazwę szturmowa.
W kwietniu 1919r. Bronisław
Kotlewski był w grupie żołnierzy,
którzy walczyli o Wilno z bolszewikami.

pan janusz pokazuje zdjęcie i odznaczenia swojego taty bronisława
kotlewskiego

- Tata opowiadał, że zdobyli ruskie samochody i po 30 żołnierzy
na pakę siadali, a w kabinie szofera kierowca i oficer przebrani w
te ich łachy. Podjechali nad ranem
pod zasieki, z pierwszego samochodu po rusku krzyczeli, że ich gonią,
żeby ich wpuścili i tak dostali się
do miasta. Każdy z nich miał po 9
granatów i takie zadanie, żeby rzucać je tak, by nie narobić szkody,
tylko hałasu - opowiada pan Janusz - Mówił też, że z tego Wilna, z
miasta i z okopów, to w kalesonach
niektórzy uciekali. Do wieczora nie
było do kogo strzelać. Oswobodzili

Wilno, 90 chłopa kompania i żaden
nie był nawet ranny.
Za udział w tej walce Bronisław Kotlewski otrzymał odznakę
pamiątkową Wielkanoc w Wilnie
1919. Potem służył w 5 Pułku Piechoty Legionów. O wszystkim, co
przeszedł w czasie wojny polsko bolszewickiej ze szczegółami opowiadał rodzinie. Mówił też o walce
o życie, którą stoczył w szpitalu,
gdzie trafił z przestrzeloną ręką,
która do końca życia, jak się ciężko
napracował, dawała o sobie znać.
- Na wojnę poszedł, by odzyskać
wolność. Przez dwa lata walczył.
Zarobił jedną belkę, a później drugą
belkę, za to, że sam zdobył trzech
jeńców i ciężki karabin maszynowy.
- opowiada pan Janusz. - Piłsudskiego to uwielbiał. W takiej czapce
maciejówce, co służył w wojsku, to
on całe życie do końca już chodził.
Za udział w wojnie polsko - bolszewickiej Pan Bronisław Kotlewski został odznaczony Krzyżem Walecznych 1920.
Po wojnie wrócił do Łosewa. W
1927 roku ożenił się z Jadwigą.
Wspólnie wychowali syna i córkę,
prowadzili gospodarstwo. Zmarł
nagle w 1963 roku mając 65 lat.
Pochowany jest na cmentarzu parafialnym w Łosewie.

pan bronisław kotlewski w czapce maciejówce, obok zdobyte przez niego odznaczenia
gazeta gminna
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replika sztandaru bojowego z kolna - dlaczego powstała i kto ją wykonał?
sprawdź na www.gminakolno.pl

reklama

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW
oferujemy ubezpieczenia:
budynków, upraw,
zwierząt, maszyn,
oc rolnika itd.

przykładowe ceny
ubezpieczeń
dla klientów
z max. zniżkami:

Wszystkie największe
towarzystWa ubezpieczeniowe
w jednym miejscu!

gwarancja najlepszej ceny

"Designed by macrovector / Freepik"

siedziba

Kolno, ul. Wojska Polskiego 46e
(koło "Biedronki" nad sklepem "Prymus"
wejście z boku budynku )

ZAPRASZAMY!
Materiał marketingowy

