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egzemplarz bezpłatny

gmina kolno
pomaga ukrainie

w numerze

wydarzenia

szacowanie strat
po wichurach

str. 4

Wichury, które szalały nad Polską niestety przyniosły straty również w Gminie Kolno. Strażacy z gminnych jednostek OSP pomagali w
usuwaniu zniszczeń. Szacowaniem strat zajęła się komisja powołana przez
Wójta Gminy Kolno.

wydarzenia

gmina kolno wspiera
ukrainę

str. 5

Na sesji 25 lutego Wójt Gminy
Kolno przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy. Rada Gminy
Kolno zagłosowała za jej przyjęciem. – Tym aktem nie tylko jednoznacznie
potępiamy agresję militarną Rosji na niepodległą Ukrainę, ale również
wyrażamy naszą solidarność z obywatelami Ukrainy, którzy dziś walczą o
zachowanie suwerenności i integralności swojego państwa oraz deklarujemy chęć niesienia im pomocy humanitarnej – mówi wójt Józef Wiśniewski

wydarzenia

sprzęt komputerowy
dla uczniów

str. 7

Gmina Kolno otrzymała 237 tys.
zł w ramach konkursu „Granty
PPGR - wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Dzięki temu 71 uczniów z naszej gminy otrzyma sprzęt
komputerowy.
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członkowie klubu seniora w zaskrodziu prezentują makramy wykonane w trakcie warsztatów prowadzonych przez izę tyszka - instruktor z centrum kultury gminy kolno. Klub Seniora w zaskrodziu to jeden
z czterech, które funkcjonują w gminie kolno w ramach projektu z
unijnym dofinansowaniem
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nie bądźmy obojętni
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Od dnia rosyjskiej inwazji na
Ukrainę wielu z nas chce pomóc
obywatelom kraju ogarniętego wojną. Gmina Kolno nie pozostaje obojętna.
Dzień po ataku, 25 lutego, jednogłośnie przyjęty został projekt
uchwały w sprawie wyrażenia solidarności i wsparcia dla Ukrainy,
który przedstawiłem Radzie Gminy
Kolno. W ślad za tym oficjalnym
stanowiskiem ruszyła akcja konkretnej pomocy, którą organizujemy
w oparciu o nasze instytucje kultury i oświaty oraz przy współpracy z
Radnymi i Sołtysami z Gminy Kolno, stowarzyszeniami, Kołami Gospodyń Wiejskich, Klubami Seniora. Zbieramy dary i zabezpieczamy
miejsca noclegowe dla uchodźców z
Ukrainy, w tym m.in. w świetlicach
wiejskich.

W jednostkach OSP z naszej
gminy trwał przegląd sprzętu, który moglibyśmy przekazać Ukrainie.
Pierwsza partia już 27 lutego trafiła do Komendy Powiatowej PSP
w Kolnie. Gmina Kolno przekazała
Ukrainie również wóz Star 244.
W zbiórkę darów angażują się nasze jednostki OSP, ale też Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły, instytucje
kultury oraz Radni i Sołtysi, którzy
prowadzą zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy w tym m.in. żywności,
środków opatrunkowych, artykułów
higienicznych.
Zebrane dary składać można w
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Czerwonem, Koźle, Lachowie i Zabielu oraz w świetlicach wiejskich w
poszczególnych miejscowościach.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” założyło
konto specjalnie na potrzeby zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie.

Pierwszą wpłatą były fundusze zebrane wśród mieszkańców sołectwa
przez pana Stanisława Antoszewskiego sołtysa wsi Filipki Małe.
Potrzeby są ogromne dlatego
apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy Kolno o wsparcie dla
naszych ukraińskich sąsiadów. Nie
bądźmy obojętni, zjednoczmy się
w działaniach, ta pomoc jest dziś
Mieszkańcom Ukrainy bardzo potrzebna.
Koordynatorami akcji pomocy dla
obywateli Ukrainy w Gminie Kolno
są:
- Mariusz Wesołowski dyrektor
CKGK nr tel. 602 877 845
- Kamil Jarzyło Komendant M-G
ZOSP RP w Kolnie nr tel. 508 951
795
- Stanisław Szymańczyk dyrektor
ZOPO w Kolnie, tel. 664 725 959
- Adam Masłowski Sekretarz
Gminy Kolno - tel. 86 278 91 22

pożegnaliśmy sołtysa borkowa

śp. Sławomir cudnik
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22 stycznia 2022 r. zmarł Sławomir Cudnik, wieloletni sołtys
Borkowa, Radny Gminy Kolno,
niestrudzony społecznik, którego w
dniu pogrzebu 24 stycznia wraz z
Rodziną pożegnały tłumy przyjaciół, znajomych, współpracowników,
przedstawicieli władz, instytucji i
organizacji.
- Był naprawdę wyjątkowym
człowiekiem, pełnym życia, energii,
pomysłów i planów, realizował się
w działaniu na rzecz innych - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. - Żył w ciągłym biegu, ale zawsze znalazł czas dla drugiego człowieka, szczególnie tego w
potrzebie.
Śp. Sławomir Cudnik spoczął na
cmentarzu parafialnym w Borkowie.
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szacowanie strat po huraganie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wichury, które szalały nad Polską niestety przyniosły straty również w Gminie Kolno. Strażacy z
gminnych jednostek OSP pomagali w usuwaniu zniszczeń. Szacowaniem strat zajęła się komisja
powołana przez Wójta Gminy Kolno.
Powalone drzewa, brak prądu,
uszkodzone budynki – tak w wielu miejscach naszej gminy wygląda
krajobraz po wyjątkowo wietrznej
sobocie (19 lutego).
- Nasi strażacy ochotnicy, jak zawsze, stanęli na wysokości zadania
i nieśli pomoc tam, gdzie to było
konieczne, za co im bardzo serdecznie dziękuję - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. –
Poszkodowanych jest sporo, dlatego zwróciłem się z wnioskiem do
Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do szacowania strat, by

członkowie komisji w terenie sprawdzali jakie szkody wyrządził huragan

nasi mieszkańcy mogli skorzystać z
pomocy wypłacanej z budżetu państwa.
Członkowie gminnej komisji od
razu ruszyli w teren i dotarli do
wszystkich 18 gospodarstw, które
zgłosiły szkody. Dokonali oględzin,
wykonali dokumentację fotograficz-

ną, teraz szacowane będą straty.
Po zakończeniu prac komisji stosowne dokumenty dostarczone zostaną do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Kwota
pomocy doraźnej wypłacanej poszkodowanym może wynieść do 6
tys. zł.

pamięć o sybirakach
10 lutego, dokładnie w 82 rocznicę pierwszej masowej deportacji

Polaków w głąb Rosji, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno

pod pomnikiem wywiezionych na wschód znicze i kwiaty złożyli wspólnie Józef
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, andrzej duda burmistrz Kolna i ks. dziekan stanisław uradziński
fot. s. nicewicz

uczestniczył we mszy św. w intencji
Sybiraków odprawionej w Kościele
pw. św. Anny w Kolnie. Po nabożeństwie wspólnie z ks. Dziekanem
Stanisławem Uradzińskim, Burmistrzem Kolna Andrzejem Dudą oraz
Sybirakami i ich rodzinami złożył
kwiaty i znicze pod pomnikiem
„Wywiezionych na Wschód”, który
znajduje się tuż obok kościoła.
Pierwsza masowa wywózka była
największa. W wagonach bydlęcych
wywieziono wówczas ponad 140
tys. osób, po niej były trzy kolejne...
Wspomnienia tych, którzy przeżyli
zsyłkę są wstrząsające.
– Niestety te bolesne doświadczenia dotknęły też rodzin z Gminy
Kolno - mówi wójt Józef Wiśniewski. - Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych tragicznych wydarzeniach i oddawać hołd Sybirakom.
gazeta gminna
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gmina kolno solidarna z ukrainą
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na sesji 25 lutego Wójt Gminy
Kolno przedstawił projekt uchwały
w sprawie wyrażenia solidarności i
wsparcia dla Ukrainy. Rada Gminy Kolno zagłosowała za jej przyjęciem.
– Tym aktem nie tylko jednoznacznie potępiamy agresję militarną Rosji na niepodległą Ukrainę, ale również wyrażamy naszą
solidarność z obywatelami Ukrainy,
którzy dziś walczą o zachowanie
suwerenności i integralności swojego państwa oraz deklarujemy chęć
niesienia im pomocy humanitarnej
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.
W treści jednogłośnie podjętej
uchwały czytamy: „Gmina Kolno
i jej mieszkańcy solidaryzują się
z Narodem Ukraińskim w obliczu
brutalnej i niczym nieprowokowanej
agresji ze strony Rosji. Jednoznacznie potępiamy agresję i przemoc,
której obecnie doświadcza niepodległa Ukraina. Jesteśmy gotowi udzielić Mieszkańcom Ukrainy
pomocy humanitarnej, będącej w
możliwościach samorządu Gminy
Kolno”.

w trakcie XXXVI sesji rada gminy kolno podjęła uchwałe przedsatwiona przez
wójta gminy kolno a dotycząca wspacia dla ukrainy

pomoc dla ukrainy od naszych osp

strażacy z osp w czerwonem przygotowali sprzęt do przekazania na ukrainę
fot. arch osp czerwone
gazeta gminna

Jednostki OSP w naszej gminie
w odpowiedzi na apel Komendanta Głównego PSP przygotowały
sprzęt, który przekazany zostanie
ratownikom z objętej wojną Ukrainy. - Po ustaleniach z członkami
zarządu OSP w Czerwonem zdecydowaliśmy też o przekazaniu na
ten cel samochodu Star, który przez
lata dobrze służył tej jednostce
- mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Dziękuję
wszystkim strażakom ochotnikom za
sprawne i szybkie przeprowadzenie
akcji zbiórki sprzętu.
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w trosce o prawidłową postawę
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Sześć placówek oświatowych z
Gminy Kolno uczestniczy w projekcie dotyczącym
profilaktyki
wad postawy u dzieci, który realizowany jest przez Łomżyńskie
Forum Samorządowe. Do szkół i
przedszkola trafiły właśnie pomoce dydaktyczne i sprzęt do realizacji zajęć ruchowych.
– Zawsze lepiej jest zapobiegać,
niż leczyć dlatego warto realizować
wszelkie profilaktyczne projekty –
podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno. – Ten jest o tyle
istotny, że zakłada nie tylko działa-

nia edukacyjne, ale również działania lecznicze i rehabilitacyjne.
Zadania edukacyjne zaplanowane w ramach projektu skierowane
są do uczniów klas I, klas IV i VI
ale też do rodziców i opiekunów
uczniów i przedszkolaków. Działania lecznicze i rehabilitacyjne dotyczą dzieci, u których stwierdzono
określone wady postawy. W ramach
projektu zostaną one objęte leczeniem, zaplanowano też ćwiczenia
korekcyjno – kompensacyjne i zajęcia na basenie.
W Gminie Kolno w projekcie
uczestniczą: 103 uczniów klas I, 79

uczniów klas IV i VI oraz 97 rodziców uczniów i przedszkolaków.
Wartość projektu pt. „Profilaktyka
wad postawy u dzieci z Powiecie
Kolneńskim” to 306 897,50 zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
wynosi 290 897,50 zł .
O projekcie realizowanym w naszych placówkach oświatowych informowało TVP3Białystok, a informację podano również w programie
Teleexpress Extra z 20 lutego br.,
linki do obu dostępne są na stronie
www.gminakolno.pl

pamiątkowe zdjęcie z okazji przekazania sprzętu niezbędnego do realizacji projektu pt. „profilaktyka wad postawy u dzieci
w powiecie kolneńskim”
fot. arch. sp lachowo

mamy dotację na drogę
Ponad 437 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022
otrzyma Gmina Kolno na przebudowę drogi wewnętrznej we wsi
Truszki Zalesie.
– To będzie kolejna inwestycja
drogowa, którą zrealizujemy przy
wsparciu pieniędzy pozyskanych z
rządowego funduszu – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Nasz drugi projekt jest na

liście rezerwowej i mam nadzieję, że
ten również będziemy mogli wykonać.
Na liście rezerwowej znalazł się
projekt dotyczący przebudowy dróg
wewnętrznych we wsi Niksowizna.
Całkowita wartość inwestycji drogowej w Truszkach Zalesiu to 874
214,52 zł, a w Niksowiźnie to 476
200,00 zł. Dofinansowanie pokryje
50% kosztów.
gazeta gminna
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trwa akcja zbierania darów
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Do akcji zbierania darów potrzebnych mieszkańcom Ukrainy włączyły się stowarzyszenia,
Koła Godpodyń Wiejskch, Kluby
Seniora, ale też szkoły, instytucje
kultury w naszej gminie oraz Radni i Sołtysi.
Zaledwie w kilka dni po ataku
Rosji na Ukrainę w gminie Kolno
ruszyła akcja zbierania rzeczy najpilniej potrzebnych mieszkańcom
Ukrainy.
Zbierana jest odzież i okrycia w
tym m.in. płaszcze przeciwdeszczowe, koce, śpiory, materace; środki higieny i czystości w tym m.in.:
pasty i szcozteczki do zębów, mydło w płynie, szampon, pampersy,
papier toaletowy i ręczniki papierowe, podpaski, mydło w płynie i
szampon, worki na śmieci; żywność
w tym m.in. kasze, makarony, żyw-

szkoła podstawowa w zabielu przyłączyła się do akcji zbierania darów

nośc do szybkiego przygotowania,
kawa, herbata, cukier, woda oraz
inne potrzebne rzeczy takie jak latarki, baterie, powerbanki, świece,

zapałki zestawy pierwszej pomocy
oraz podstawowe środki medyczne
np. tabletki przeciwbólowe, leki na
przeziębienie czy kaszel.

sprzęt komputerowy dla uczniów
Gmina Kolno otrzymała 237 tys. zł
w ramach konkursu „Granty PPGR
- wsparcie dla dzieci i wnuków by-

łych pracowników PGR w rozwoju
cyfrowym”. Dzięki temu 71 uczniów
z naszej gminy otrzyma sprzęt kom-

pan kazimierz gwiazdowski poseł na sejm rp w trakcie spotkania w lachowie
fot. arch. sp lachowo

gazeta gminna

puterowy.
– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach tego konkursu,
ponieważ zdajemy sobie sprawę
z tego, jak ważne i potrzebne jest
wsparcie właśnie na ten cel – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno.
O istocie programu z którego skorzystała m.in. Gmina Kolno mówił
w trakcie spotkania z dyrektorami
szkół gminnych, które odbyło się
w Lachowie, pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP. Głównym celem jest umożliwienie dostępu do Internetu dla dzieci z rodzin
po dawnych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Na stronie internetowej www.
gminakolno.pl dostepny jest link do
materiału, który na ten temat ukazał się w programie Obiektyw w
TVP3Białystok.
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z xxxv sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Minutą ciszy dla śp. Sławomira
Cudnika Sołtysa Borkowa, który
odszedł od nas 22 stycznia 2022r.,
rozpoczęła się XXXV sesja Rady
Gminy Kolno.
W trakcie obrad prowadzonych
przez wiceprzewodniczącego Jana
Stanisława Pieklika radni podjęli 6
uchwał:
- w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Gminy Kolno na lata 2022 - 2032
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2022 r.
- w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli pobierane
przez uczelnie oraz specjalności
i form kształcenia nauczycieli, na
które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 r.
- w sprawie wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych.
- w sprawie przyjęcia Gminnego

xxxv sesję rady gminy kolno poprowadził jan stanisław pieklik
wiceprzewodniczący rady gminy kolno

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2022 – 2023 r.
- w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji Programu „
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach
Funduszu Solidarnościowego.

Zanim radni głosowali nad projektami poszczególnych uchwał
informację z prac między sesjami
przedsatwił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.
XXXV sesja Rady Gminy Kolno
odbyła się 28 stycznia br. Nagrtanie archiwalne dostępne jest na
stronie portal.posiedzenia.pl/kolno?

spotkania sprawozdawcze w osp

spotkanie sprawozdawcze w osp Zabiele
fot. m. góralczyk

Jak co roku o tej porze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gmnie trwa cykl
spotkań sprawozdawczych.
W tym roku odbywają się one z
udziałem Kamila Jarzyło nowego
komendanta M-G OSP w Kolnie.
Ze strażakami ochotnikami spotyka się również Wójt Gminy Kolno
i przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie.
- Uczestniczę w tych spotkaniach, by podziękować druhom za
dotychczasową działalność i omówić kwestie bieżące oraz plany na
przyszłość - mówi Józef Bogdan
Wisniewski Wójt Gminy Kolno.

gazeta gminna
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z sercem dla zwierząt
szkoła podstawowa
w zabielu

W roku szkolnym 2021/2022
Szkolny Klub Wolontariusza oraz
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zabielu zorganizowali
zbiórkę karmy dla podopiecznych
Schroniska Dla Zwierząt w Kolnie.
Celem tego przedsięwzięcia była
poprawa standardu pobytu bezdomnych zwierząt w schronisku oraz
kształtowanie postawy przyjaciela
zwierząt wśród dzieci i dorosłych.
Do akcji włączyła się cała społeczność szkolna. W lutym karma
została przekazana pracownikom
schroniska.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz opiekunom Szkolnego
Klubu Wolontariusza i Samorządu
Uczniowskiego za włączenie się w
zorganizowaną akcję charytatywną.
Dzielenie się tym co mamy – to
dobry nawyk!

karma zebrana w szkole podstawowej w zabielu została przekazana
do schroniska dla zwierząt w kolnie

wycieczka do białegostoku

uczestnicy wycieczki do białegostoku grali m.in. w laserowy paintball
fot. arch. szkoły

gazeta gminna

Wspólnym wyjazdem do Białegostoku zakończyły się ferie zimowe
uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie i Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie.
Młodzież obejrzała film „SpiderMan: Bez drogi do domu”, a następnie po obfitym obiedzie miała czas
na rozgrywki zespołowe w LOGIC
GAMES w laserowy paintball.
Sport i zabawa na tafli lodu okazały się świetnym sposobem na
spędzanie wolnego czasu i integrację uczniów.
Fotorelacja z wyjazdu dostępna
jest na profilu na FB Szkoły Podstawowej w Wykowie i Szkoły Podstawowej w Borkowie.
źródło FB SP w Wykowie
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pani apolonia ze wścieklic
obchodziła 100 urodziny!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

23 stycznia br. Pani Apolonia
Szepietowska ze Wścieklic skończyła 100 lat.
Z tej wyjątkowej okazji dostojną
Jubilatkę odwiedził dziś Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno
wraz z panem Henrykiem Hermanowskim Radnym Gminy Kolno i
panem Ryszardem Orłowskim sołtysem Wścieklic, by złożyć gratulacje i najserdeczniejsze życzenia
oraz wręczyć bukiet kwiatów i pamiątkowy grawerton.
Pan Wójt Józef Wiśniewski odczytał również i przekazał pani
Apolonii listy z życzeniami od Pana
Mateusza Morawieckiego Prezesa
Rady Ministrów i od Pana Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego.
Pani Apolonia ma wspaniałą pamięć i jak podkreśla, tyle różnych
przeżyć, że mogłaby napisać grubą
książkę. Jej doświadczeniem była
m.in. II wojna światowa, która wybuchła gdy Pani Apolonia wchodziła
w dorosłość, miała wówczas 17 lat.
Przeżyła wiele trudnych chwil, ale
też wiele tych radosnych. Wspólnie

pani apolonia z rodziną i delegacją z gminy kolno: Wójtem józefem wiśniewskim,
radnym henrykiem hermanowskim i sołtysem ryszardem orłowskim:

z mężem wychowali czwórkę dzieci.
Pani Apolonia doczekała 9 wnuków
i 6 prawnuków. Dziś mówi, że dobrą
kondycję w tym wieku zawdzięcza
miłości i troskliwej opiece rodziny.
- Dożyć stu lat w tak dobrej
formie i w otoczeniu wielopokoleniowej rodziny to prawdziwy dar mówi Józef Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Dar dla Jubilatki, ale też

dla bliskich, mających to szczęście,
że wciąż mogą słuchać opowieści
o minionych czasach, czerpać ze
źródła doświadczeń i życiowej mądrości, którą posiadają najstarsi w
rodzinie i po prostu cieszyć się ich
obecnością.
Dostojnej Jubilatce jeszcze raz
życzymy przede wszystkim zdrowia
i wszelkiej pomyślności!

laurki na dzień babci i dziadka
Na warsztatach prowadzonych
przez Izę Murawską instruktor z
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zabielu i Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Borkowie przygotowywały kolorowe własnoręcznie robione laurki z
okazji dnia Babci i Dnia Dziadka.
Zdjęcia wszystkich grup dzieci,
które pracowały na tych warsztatach można zobaczyć na pprofilu na
FB Gminy Kolno.
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wydarzenia

rocznica powstania styczniowego
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Myśląc o wielkich historycznych
wydarzeniach często zapominamy,
że uczestniczyli w nich mieszkańcy
regionu czy że toczyły się na naszych ziemiach. Tak jest z powstaniem styczniowym - największym
i najdłużej trwającym polskim
powstaniem narodowym, a trzeba
pamiętać o powstańcach z ziemi
kolneńskiej i bitwie pod Wincentą
stoczonej we wrześniu 1863 r.
O zachowanie tej pamięci od kilku lat dbają władze Gminy Kolno
spotykając się w kolejną rocznicę
wybuchu powstania styczniowego
pod pamiątkową tablicą i krzyżem w Czerwonem. Tak było również w bieżącym roku. 21 listopada
kwiaty i znicze pod pomnikiem w
Czerwonem złożyli: Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno,
Tadeusz Połomski Radny Gminy
Kolno, Grzegorz Okurowski Radny
Gminy Kolno i sołtys Czerwonego,
pan Krzysztof Kajko Prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie, Dyrektor
Teresa Skrodzka wraz z pracownicami Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem, Dyrektor Jacek Bagiński i uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem i Mariusz
Wesołowski Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno
Przypomnijmy, że miejsce upamiętniające powstańców styczniowych z regionu 9 lat temu zostało
odnowione z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno „Integracja”. Uroczyste od-

przedstawiciele wadz i instytucji uczcili pamięć powstańców styczniowych

kwiaty i znicze złożone zostały pod tablicą pamiątkową w czerwonem

słonięcie nowej tablicy pamiątkowej, wyremontowanego krzyża i
uporządkowanego otoczenia odbyło
się w 2013 r. w kotrym obchodziliśmy 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego.
Warto wiedzieć, że we wrześniu
1863 r. w Wincencie miała miejsce
bitwa o komorę celną tak opisywa-

na przez prof. dr hab. Tomasza Gąsowskiego na portalu twojahistoria.
pl pod hasłem Bitwa pod Wincentą:
„Powstańcy spalili komorę i rozproszyli Rosjan, z których 30 poległo i
tyluż zostało rannych; część znalazła schronienie po pruskiej stronie.
Straty polskie wyniosły 3 poległych
i 5 rannych.”

obok fragment dokumentu pt.
„mapa bitew i potyczek 1863-1864 w
królestwie kongresowem z datami
starć ułożył stanisław zieliński”
mapa pochodzi ze zbiorów biblioteki
narodowej udostępnionych na
stronie internetowej polona.pl

gazeta gminna
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szkoły

dzień bezpiecznego internetu
szkoŁa podstawowa
w janowie

zawsze warto przypominać zasady bezpiecznego korzystania z internetu
fot. arch. szkoły podstawowej im. kardynała stefana wyszyńskiego w janowie

8 lutego najmłodsza społeczność naszej szkoły wzięła udział
w działaniach mających na celu
przypomnienie i uświadomienie
sobie zasad bezpiecznego korzystania z internetu.
Dzięki prezentacji multimedialnej
jak również treściom umieszczonym
na gazetce tematycznej uczniowie

dowiedzieli się czym jest bezpieczeństwo w sieci, kogo należy powiadomić w sytuacji zagrożenia,
czym jest telefon zaufania i kiedy
powinniśmy go użyć. Przypomnieli
sobie również znaczenie takich pojęć jak: hejt i netykieta. Zapoznali
się z dekalogiem cyfrowego obywatela.
Podsumowaniem obchodów tego

dnia było sprawdzenie wiadomości
w formie ćwiczeń interaktywnych, w
których to ćwiczeniach nawet sześciolatki brały udział wykazując się
zdobytą wiedzą. Bogatsi o nową
wiedzę i doświadczenia będziemy się nią dzielić z innymi. Dzień
Bezpiecznego Internetu 2023 już za
rok. Mamy w planach dołączyć do
tej inicjatywy po raz kolejny.

przedszkole w sercem

do puszki wośp w publicznym przedszkolu w lachowie udało się zebrać 1378,23 zł

Publiczne Przedszkole w Lachowie kwestowało na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która grała już po raz 30. W tym roku
celem zbiórki było zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i
leczenia wzroku u dzieci. Publiczne
Przedszkole w Lachowie zebrało
kwotę 1378,23 zł!
„Rodzice jak zawsze okazali wielkie serca a dzieci ochoczo wrzucały
do puszki każdą otrzymaną złotówkę Wsparła nas ponownie niezawodna Szkoła Podstawowa w Lachowie oraz mieszkańcy Kumelska i
okolicznych miejscowości” - dowiadujemy się z FB PP w Lachowie.
gazeta gminna

kultura

walentynkowe niespodzianki
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Walentynki - coroczne święto
zakochanych obchodzone 14 lutego inspiruje do działania nie tylko
najmłodszych.
Okolicznościowe spotkania, pieczenie pączków czy wykonywanie
kart walentynkowych odbyło się w
m.in. w Klubach Seniora w naszej
gminie.
Specjalny klip z tej okazji z miłosną poezją przygotowało Centrum Kultury Gminy Kolno wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w
Glinkach. Wiersze o miłości czytały panie: Sylwia Foltyńska, Daria
Ławska, Natalia Borawska, Sylwia
Kuczyńska i Daniela Ławska-Konopka.
My prezentujemy Państwu zdjęcia z Klubów Seniora w Borkowie,
Wykowie i Janowie.
Natomiast efekty zarówno pieczenia walentynkowych pączków w
Klubie Seniora w Wykowie, jak i
film z wierszami w interpretacji pań
z KGW w Glinkach dostępne są
na profilu Centrum Kultury Gminy
Kolno na FB.

walentynki w klubie seniora w borkowie

pączki z sercem upieczone przez członków klubu seniora w wykowie

walentynkowe pączki i karty przygotowane na warsztatach
gazeta gminna
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kultura

współpraca na rzecz seniorów
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mariusz Wesołowski Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno i
podinspektor Grzegorz Malinowski Komendant Powiatowy Policji
w Kolnie podpisali dwa listy intencyjne dotyczące współpracy przy
realizacji programów: „poMOC, a
nie przeMOC” i „Świadomy Senior=Bezpieczny Senior”.
Dokumenty, które zostały podpisane w Komendzie Powiatowej Policji w Kolnie 19 stycznia są nie tylko zapowiedzią nowych dzialań, ale
też potwierdzeniem dotychczasowej
dobrej współpracy CKGK - gminnej
instytucji kultury z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w
Kolnie.
Program „poMOC, a nie przeMOC” to program profilaktyczny
dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.
Natomiast program „Świadomy Senior=Bezpieczny Senior” to
program informacyjno-edukacyjny,
którego celem jest „podniesienie
poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów poprzez ich
edukację w zakresie zagrożeń wy-

listy intencyjne zostały podpisane 19 stycznia w komendzie powiatowej policji
w kolnie

stępujących w starszym wieku oraz
przestępstw popełnianych na ich
szkodę”.
W obu przypadkach chodzi głównie o szerzenie wiedzy, bo jak czytamy w paragrafie 2 listów intencyjnych: „Program realizowany w
obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym jest inicjatywą
profilaktyczną opartą na działaniach informacyjno - edukacyjnych
skierowanych na szeroką skalę

zarówno do profesjonalistów, jak i
całego społeczeństwa powiatu kolneńskiego.”
Bezpośrednim realizatorem obu
programów będzie Komenda Powiatowa Policji w Kolnie, a Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
będzie partnerem. Wspólnym zadaniem będzie wspieranie działań
zmierzających do uruchomienia,
realizacji i promocji programów w
środowisku lokalnym.

spotkanie z seniorami

spotkanie odbyło się w remizie osp w borkowie

W ramach porozumień zawartych
między Centrum Kultury Gminy
Kolno, a Komendą Powiatową Policji w Kolnie (opisanych w artykule
wyżej) odbyło się już spotkanie w
Klubie Seniora w Borkowie.
Funkcjonariusza z KPP w Kolnie
omawiała z seniorami zagadnienia
wpisujące się w realizację programu „Świadomy Senior=Bezpieczny
Senior” oraz programu „poMOC, a
nie przeMOC”.
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kultura

ferie z centrum kultury
centrum kultury gminy kolno
w koźle

Dwie wycieczki dla dzieci i młodzieży zorganizowało Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle w
trakcie tegorocznych ferii zimowych.
Pierwsza wycieczka odbyła się 26
stycznia. Uczestnicy wybrali się do
Łomży, gdzie odwiedzili park trampolin i Teatr Lalki i Aktora.
W parku trampolin można było się
do woli wyskakać lub skorzystać ze
ścianek wspinaczkowych.
Natomiast w Teatrze Lalki i Atora
w Łomży uczestnicy wycieczki dowiedzieli się na czym polega praca aktora, jak animuje się lalki, a
chętni mogli nawet odegrać scenkę
z aktorem.
Druga wycieczka odbyła się
w ostatnią środę ferii zimowych.
Uczestnicy wraz z opiekunami wyjechali do Ełku. W programie był
senas w kinie - zabawna komedia
dla całej rodziny pt. „Skarb Mikołajka” oraz szaleństwa na krytym
lodowisku.
Galerie zdjęć z wycieczek do Łomzy i do Ełku dostepne są na profilu
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle na FB pod adresem: www.
facebook.com/Centrum-KulturyGminy-Kolno-443588832393874

zabawy w parku trampolin w łomży
gazeta gminna

uczestnicy wycieczki do łomży odwiedzili m.in. teatr lalki i aktora

uczestnicy wycieczki z ckgk w ełku

jazda na łyżwach na lodowisku w Ełku
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kultura

ferie z biblioteką
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

wycieczka do białegostoku zorganizowana była przez gbp w czerwonem, a dofinansowana z bużetu gminy kolno

Podczas tegorocznych ferii zimowych Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem zorganizowała dla
czytelników i sympatyków biblioteki wycieczkę do Białegostoku, w
której wzięło udział 85 osób.
Uczestnicy wyjazdu udali się do
Kina Helios na projekcję filmu „Koniec świata, czyli Kogel – Mogel 4”.

Pobyt w kinie miał na celu nie tylko
dostarczenie wrażeń artystycznych,
ale także kształtowanie nawyków
właściwego zachowania się młodego człowieka w instytucjach kultury. Po filmie grupa uczestniczyła
w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na krytym lodowisku BOSiR
w Białymstoku. Ostatnim punktem
wycieczki był wspólny posiłek w

restauracji McDonald’s.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie
udziału w wyjeździe i zapraszamy
już za rok!
Organizatorzy dziękują Wójtowi
Gminy Kolno za dofinansowanie
wyjazdu do Białegostoku ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2022 rok

czerwieniacy w małym płocku

zespół ludowy czerwieniacy po koncercie w sanktuarium w małym płocku
fot. sylwester nicewicz

Zespół Ludowy Czerwieniacy nie
tylko w naszej gmnie występował z
koncertami kolęd i pastorałek.
23 stycznia członkowie zespołu
zapewnili oprawę muzyczną oraz
wykonali liturgię słowa w niedzielę Słowa Bożego w trakcie dwóch
Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku.
Nagranie z koncertu zarejestrowane przez pana Sylwestra Nicewicza dostępne jest m.in. na stronie
internetowej www.sanktuariummalyplock.pl, a galeria zdjęć na stronie foto.nicewicz.pl
gazeta gminna
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