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z okazji dnia sołtysa
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11 marca w Czerwonem na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno w gminnych obchodach Dnia Sołtysa udział wzięli liderzy poszczególnych sołectw oraz Radni Gminy Kolno, dyrektorzy jednostek organizacyjnych i
przedstawiciele Urzędu Gminy Kolno.

wydarzenia

w janowie dbają
o tradycje

str. 7

Drewniany krzyż w Janowie stanął przed wiekami, by uchronić mieszkańców przed zarazą. Kolejne pokolenia dbały o to, by zawsze był w dobrym stanie i wymieniały go na
nowy, kiedy przyszedł czas. Teraz nastąpiła kolejna już jego wymiana, a
poświęcenie nowego krzyża będzie miało miejsce 12 sierpnia br.

wydarzenia

Pamiętamy o „Wyklętych”

str. 16-17

Tegoroczne obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbywające się w cieniu walk toczących się na Ukrainie zmuszały do refleksji. – Dziś wspominamy tych
polskich żołnierzy, którzy po II wojnie światowej niezłomnie walczyli o
suwerenną, niepodległą Polskę, a tuż za naszą wschodnią granicą od kilku
dni bój o swoją ojczyznę toczą z Rosją obywatele Ukrainy – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno

GAZETA GMINNA
MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY
GMINY KOLNO
Wydawca: Gmina Kolno,
Redaktor naczelny:
Aleksandra Szyc
Adres: 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego
20, pok. 211 tel. (86) 278-91-27,
e-mail: gazeta@gminakolno.pl,
Opracowanie graficzne i skład:
Aleksandra Szyc,
Druk: Top Druk , ul. Nowogrodzka 151 A,
18-400 Łomża
Nakład: 1500 egz.,
Numer zamknięto: 07.04.2022 r.,
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
i ogłoszeń.

w ramach dnia wiosny w szkole podstawowej w lachowie odbył się m.in.
konkurs na najpiękniejszą marzannę. Więcej informacji i zdjęć z obchodów
dnia wiosny na fb szkoły podstawowej w lachowie
fot. arch. sp w lachowie
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w oczekiwaniu na święta
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Już wkrótce przeżywać będziemy jedne z najstarszych, najważniejszych i najpiękniejszych świąt.
Wielkanoc zbliża się dużymi krokami. Po latach trudnych doświadczeń
związanych z pandemią koronawirusa, w tym roku Zmartwychwstanie
Pańskie przeżywać będziemy już
bez sanitarnych obostrzeń, ale w
cieniu strasznej wojny toczącej się
na Ukrainie, bo nie da się przejść
obojętnie obok tego, co dzieje się
tuż za naszą wschodnią granicą, bo
Polska, w tym też nasza mała ojczyzna - Gmina Kolno, angażuje się
w pomoc humanitarną tak potrzebną mieszkańcom Ukrainy.
Kiedy dwa lata temu w Polsce
wybuchła pandemia koronawirusa
mieszkańcy Gminy Kolno stanęli na

wysokości zadania, gdy trzeba było
szyć maseczki ochronne. Jako jedni
z pierwszych w regionie rozpoczęli
tę akcję, bo chcieli pomóc personelowi Szpitala Ogólnego w Kolnie i
mieszkańcom gminy.
Dziś mieszkańcy Gminy Kolno
kolejny raz udowodnili, że mają
wielkie serca. Na odzew na apel
o wsparcie dla Ukrainy nie trzeba
było długo czekać. Od razu się organizacja zbiórki przedmiotów i rzeczy najpilniej potrzebnych ludziom
uciekającym z kraju ogarniętego
wojną oraz tym, którzy zostali, by
bronić swojej ojczyzny. Nie zabrakło wśród nas również tych, którzy
przyjęli obywateli Ukrainy pod swój
dach.
Wspominam o tym, by podkreślić,
że nawet w najtrudniejszych chwilach jest w nas nadzieja i siła, by

przezwyciężać trudności i pomagać
potrzebującym. O tym też, co roku,
przypomina nam Wielkanoc. Dlatego życzę, by te zbliżające się święta dodały nam wszystkim otuchy i
wiary w to, że i tym razem Dobro
zwycięży! A każdy z nas może mieć
w tym swój udział, bo jak mówił w
orędziu Urbi et Orbi na Wielkanoc
w 2004 r. nasz Papież Jan Paweł II:
„Posłuchajcie wszyscy, którym leży
na sercu przyszłość człowieka! Posłuchajcie ludzie dobrej woli! Pokusa zemsty niech ustąpi odwadze
przebaczenia; niech kultura życia
i miłości obróci = logikę śmierci; niech powróci ufność, aby dać
wytchnienie narodom. Jeżeli nasza
przyszłość jest jedna, zadaniem i
obowiązkiem wszystkich jest budować ją z cierpliwą i przykładną
dalekowzrocznością.”

Mieszkańcom Gminy Kolno,
naszym Przyjaciołom i Gościom
składamy serdeczne życzenia zdrowych,
spokojnych świąt Wielkanocnych.
Niech ten czas przyniesie radość
i wytchnienie od codzienności,
przepełni nasze serca pokojem i nadzieją,
której dziś wszyscy tak bardzo potrzebujemy,
oraz wzmocni wiarę w to,
że Dobro zawsze zwycięża.
Anastazy Jan Kalinowski
Przewodniczący Rady Gminy Kolno
z Radnymi

Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno
z Pracownikami

Kolno, Wielkanoc 2022
gazeta gminna
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u nas znaleźli schronienie...
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Do dziś w Urzędzie Gminy Kolno nadano już 50 numerów PESEL
obywatelom Ukrainy, w tym 23 kobietom, 25 dzieciom i 2 mężczyznom. Uciekający przed wojną na
Ukrainie w naszej gminie otrzymali
wszelką możliwą pomoc, od schronienia, przez opiekę medyczną, po
przyjęcie dzieci do szkół, pomoc
w szukaniu pracy czy przekazanie
darów zbieranych przez mieszkańców naszej gminy.
- Naszym celem jest zapewnienie
uchodźcom spokoju, bezpieczeństwa
i warunków, które pozwolą im na
godne życie po tak trudnych doświadczeniach, jak ucieczka z kraju ogarniętego wojną – mówi Józef

Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. - Jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom naszej
gminy zaangażowanym w organizowanie tej humanitarnej pomocy.
W sposób szczególny dziękuję dziś
tym, którzy zdecydowali się przyjąć
ukraińskie rodziny do siebie.
Mieszkańców Ukrainy gości już
kilka sołectw w naszej gminie. Są
bezpieczni, zakwaterowani w miejscach zabezpieczonych i przygotowanych przez Gminę Kolno oraz
u osób prywatnych. Piątka dzieci
zapisana została do dwóch szkół,
gdzie nie tylko uczęszczają na zajęcia, ale też otrzymują ciepły posiłek. Tym, którzy chcą pracować
oferowana jest pomoc w znalezie-

niu zatrudnienia. Kilku uchodźców
już podjęło pracę. Przybywający do
gminy Kolno obywatele Ukrainy
korzystają również z darów zbieranych przez mieszkańców naszej
gminy, które ulokowane zostały w
gminnym magazynie w Zabielu.
Od 16 marca w Urzędzie Gminy
Kolno w pokoju nr 201 obywatelom
Ukrainy nadawane są numery PESEL, które uprawniają do uzyskania pomocy socjalnej oraz wszelkich
innych świadczeń.
Jeśli w naszej gminie są osoby, które chcą udzielić wsparcia
uchodźcom z Ukrainy, bądź goszczą ich już u siebie prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Kolno pod
nr tel. 86 278 91 22 .

PODZIĘKOWANIA
JÓZEF BOGDAN WIŚNIEWSKI WÓJT GMINY KOLNO
SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
WSZYSTKIM SOŁTYSOM, RADNYM GMINY KOLNO, JEDNOSTKOM
ORGANIZACYJNYM, INSTYTUCJOM KULTURY, PRACOWNIKOM
URZĘDU GMINY KOLNO ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM,
JEDNOSTKOM OSP, KOŁOM GOSPODYŃ WIEJSKICH, KLUBOM
SENIORA, PRZEDSIĘBIORCOM I WSZYSTKIM, KTÓRZY
ZAANGAŻOWALI SIĘ W ORGANIZOWANIE ZBIÓRKI I DYSTRYBUCJĘ
DARÓW, ZA PRZYJĘCIE UCHODŹCÓW POD SWÓJ DACH, ZA OFERTY
ICH ZATRUDNIENIA ORAZ ZA WSZELKĄ POMOC I WSPARCIE
OKAZYWANE OBYWATELOM OGARNIĘTEJ WOJNĄ UKRAINY

gazeta gminna
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mieszkańcy gminy kolno
mają naprawdę wielkie serca!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Mnóstwo mieszkańców Gminy
Kolno, sołtysów, radnych, instytucji, organizacji i grup zaangażowało się w zbieranie darów na
rzecz obywateli Ukrainy. Pierwsze zbiórki w naszej gminie prowadzone były tuż po ataku Rosji
na Ukrainę, o co od razu apelował
Wójt Gminy Kolno.
Darczyńcy wykazali się ogromną
wrażliwością i sercem o czym najlepiej wiedzą Ci, którzy zaangażowani byli w ich przyjmowanie i
pakowanie oraz w przewożenie zebranych przedmiotów do magazynu
powiatowego w Kolnie i do magazynu gminnego w Zabielu.
Pracownicy Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle odebrali dary
z następujących miejscowości: Wykowo, Gromadzyn Wykno, Czernice,
Tyszki - Łabno, Kumelsk, Bialiki,
Rupin, Zabiele, Kozioł, Stary Gromadzyn, Glinki, Zaskrodzie, Tyszki
Wądołowo, Czerwone, Pachuczyn,
Filipki Duże, Lachowo, Kossaki,
Niksowizna, Gietki, Łosewo, Janowo

dary zbierane w gminie kolno trafiały m.in. do magazynu powiatowego w kolnie

i Borkowo. Warto dodać, że zbiórki
w niektórych miejscowościach prowadzone były wśród mieszkańców
kilku wsi np. KGW w Wykowie za
dostarczone dary dziękowało na
FB: „sołtysom wsi: Wykowo, Brzozowo i Górskie oraz mieszkańcom
wsi: Wykowo, Brzozowo, Górskie
oraz Rupin”. Dary odbierane były
też m.in. z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie, Zespołu
Obsługi Placówek Oświatowych w

Kolnie i gminnych szkół i przedszkola. (więcej na str. 12-13 ).
Zebrane ilości robią wrażenie i z
pewnością przydadzą się potrzebującym, za co wszystkim zaangażowanym należą się słowa uznania i
podziękowania. Dystrybucją darów
z gminnego magazynu w Zabielu do
rodzin z Ukrainy, które przebywają
w naszej gminie zajmuje się Mariusz Wesołowski Dyrektor CKGK,
tel 602 877 845.

zadania z funduszu sołeckeigo

budowa wiaty przystankowej w miejscowości lachowo oraz utwardzanie poboczy przy drodze w miejscowości tyszki - Łabno
to zadania realizowane przez pracowników referatu gospodarki komunalnej w ramach funduszu sołeckiego
gazeta gminna
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GMINNE SPOTKANIE Z OKAZJI
DNIA SOŁTYSA
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

11 marca w Czerwonem na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego Wójta Gminy Kolno w
gminnych obchodach Dnia Sołtysa udział wzięli liderzy poszczególnych sołectw oraz Radni Gminy Kolno, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych i przedstawiciele
Urzędu Gminy Kolno.
Spotkanie było okazją nie tylko
do złożenia podziękowań i życzeń,
ale również do omówienia najważniejszych spraw dotyczących gminnych inwestycji, funduszu sołeckiego, jubileuszu 30-lecia Gminy
Kolno, który przypada w tym roku
czy kwestii związanych z bieżącymi sprawami. Zanim rozpoczęła
się dyskusja i doszło do wręczania
kwiatów Paniom oraz dyplomów i
gadżetów promocyjnych Sołtyskom
i Sołtysom zgromadzeni chwilą ciszy uczcili pamięć Sołtysów, którzy
zmarli w ostatnich kilku latach.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Kolno, który po przedstawieniu
najpilniejszym gminnych spraw Paniom i Panom Sołtysom życzył:
- Życzę Wam przede wszystkim

w dniu sołtysa KAŻDy sołtys otrzymał dyplom - podziękowanie i gadżet promocyjny, a każda Z PAŃ SOŁTYSEK DODATKOWO KWIAT Z OKAZJI DNIA KOBIET,
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

zdrowia i jak najwięcej determinacji
i wyznaczania sobie takich celów
i takich planów, które w pierwszej
ocenie mogą wydawać się niemożliwe czy trudne do realizacji, ale potem splot wydarzeń i okoliczności
powoduje, że możemy to wszystko
realizować i takich rzeczy doświadczaliśmy, więc naprawdę warto –
mówił Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.
Po życzeniach ogólnych wójt Józef
Bogdan Wiśniewski wspólnie z pa-

nem Anastazym Janem Kalinowskim
Przewodniczący Rady Gminy Kolno
osobiście składali podziękowania i
życzenia każdemu z obecnych na
spotkaniu Pań i Panów Sołtysów.
Życzenia naszym Sołtysom przesłali również: Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP, Jarosław
Zieliński Poseł na Sejm RP, Marek
Olbryś Wicemarszałek Województwa Podlaskiego i Adam Wojciech
Sekściński Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego.

remont świetlicy wiejskiej

jak przebiega remont świetlicy w filipkach dużych sprawdzali wójt gminy kolno Józef bogdan wiśniewski i andrzej kleczyński kierownik referaty gospodarki komunalnej w urzędzie gminy kolno

Pomieszczenia na parterze budynku po dawnej Szkole Podstawowej
w Filipkach Dużych dzięki środkom
z funduszu sołeckiego przechodzą
metamorfozę.
Do dyspozycji mieszkańców sołectwa już wkrótce dostępne będą
odmienione sale, łazienki i aneks
kuchenny. Remont, podobnie jak
szereg innych inwestycji z funduszu
sołeckiego, wykonują pracownicy z
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno.
gazeta gminna
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w janowie dbają o tradycje
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Drewniany krzyż w Janowie stanął przed wiekami, by uchronić
mieszkańców przed zarazą. Kolejne pokolenia dbały o to, by zawsze
był w dobrym stanie i wymieniały
go na nowy, kiedy przyszedł czas.
Teraz nastąpiła kolejna już jego
wymiana, a poświęcenie nowego
krzyża będzie miało miejsce 12
sierpnia br.
Dlaczego 12 sierpnia? To ważna
data w Janowie, która wiąże się z
historią wspomnianego krzyża oraz
z czasami zarazy dziesiątkującej
mieszkańców tej miejscowości. Kiedy ludzie masowo umierali i wydawało się, że nie ma już dla wioski
ratunku ludzie umówili się, by 12
sierpnia powstrzymać się od pracy za to wspólnie pomodlić się na
Mszy św. na którą udali się pieszo
do Kościoła w Małym Płocku (nie
było jeszcze wówczas parafii w Łosewie). Modlitwy i prośby zostały
wysłuchane, dlatego od tamtego
czasu w Janowie 12 sierpnia jest
dniem, w którym mieszkańcy, jak
w niedzielę lub święto, nie pracują, za to spotkają się na wspólnej
modlitwie. Drewniany krzyż został
postawiony właśnie w tamtych czasach i do dziś jest najważniejszym
krzyżem we wsi, do którego wyprowadza się zmarłych.

gazeta gminna

z inicjatywą wymiany krzyża na dębowy wyszedł pan jerzy samul sołtys janowa
i radny gminy kolno. Udało się dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami

Społeczność Janowa bardzo dba
i o tradycję 12 sierpnia i o krzyż,
który już kilka razy musiał być wymieniony na nowy. Przedostatnia
zmiana miała miejsce 17 lat temu, a
ostatnia 21 marca br. Panowie: Jerzy
Samul (sołtys Janowa i radny gminy) Franciszek Grajko, Bogdan Góralczyk, Łukasz Kowalczyk, Michał
Poświata i Arkadiusz Chmielewski
i Wojciech Sawicki w miejsce zamontowanego przed laty sosnowego krzyża, postawili nowy dębowy.
Solidny krzyż został odpowiednio
zabezpieczony i zamontowany, by

jak najdłużej stał chroniąc mieszkańców. Pracy było sporo zarówno z
przygotowaniem materiału na krzyż,
jak i z jego zamontowaniem. Wcześniej trzeba było również odpowiednio przygotować teren, a przy okazji
przenieść dwa metalowe krzyże na
kamiennych podstawach ufundowane przez prywatne osoby. Jeden z
nich pochodzi z 1929 r. Teraz będą
stały po obu stronach drewnianego
krzyża. W planach jest jeszcze ułożenie kostki brukowej wokół krzyży,
by to ważne dla mieszkańców miejsce było estetyczne.
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wóz i sprzęt dla ukrainy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

gmina kolno przekazała wóz, a strażacy z gminnych jednostek osp sprzęt z którego korzystać będą strażacy z ukrainy

W drogę do Białegostoku, a dalej do Rzeszowa i na Ukrainę wyjechał 4 marca z jednostki OSP w
Czerwonem wóz, który przez wiele lat służył naszym strażakom
ochotnikom.
– Star 244 to nie jedyne wsparcie, jakie do Ukrainy trafi za sprawą
naszych druhów – podkreśla Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Gminne jednostki OSP
podzieliły się tym, czym mogły, a
na co zapotrzebowanie zgłosili nasi

walczący o wolność sąsiedzi.
Agregaty prądotwórcze, prądownice, węże pożarnicze, odzież specjalna, buty specjalne i inne wyposażenie zebrane w jednostkach OSP
w Wykowie, Lachowie, Starym Gromadzynie, Zaskrodziu, Borkowie,
Janowie, Zabielu, i Czerwonem do
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Kolnie, a stąd do
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, trafiło już kilka dni temu.
4 marca oficjalnie przekazany zo-

stał również Star 244, który wyposażony jest m.in. w maszt oświetleniowy i zbiornik na 2,5 tys. litrów
wody.
Przed remizą OSP w Czerwonem
spotkali się w tym celu Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno,
st. bryg. Paweł Pupek Komendant
Powiatowy PSP w Kolnie, Kamil
Jarzyło Komendant M-G ZOSP w
Kolnie i przedstawiciele OSP w
Czerwonem: prezes Łukasz Słapiński, Grzegorz Okurowski i Janusz
Nowak.

ważne przypomnienie
Wójt Gminy Kolno przypomina, iż
właściciel nieruchomości, na której
powstają odpady komunalne, zobowiązany jest bez wezwania do uiszczania opłaty za każdy miesiąc.
Stawka opłaty na dzień dzisiejszy jest niezmieniona i wynosi
23,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
w przypadku, gdy właścicieli nieruchomości kompostuje bioodpady
stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowych podlega zwolnieniu w wysokości 1,00 zł

miesięcznie za jednego mieszkańca.
Tylko w przypadku zmiany stawki
opłaty, właściciel nieruchomości
otrzymuje zawiadomienie.
Jednocześnie przypomina się o
konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z
tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Bliższych informacji w sprawie
opłat za gospodarowanie odpadami
można uzyskać pod numerem tel.
(086) 278-91-34.
gazeta gminna
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Poznajcie gminnych mistrzów
słowa, piosenki i teatru
centrum kultury gminy kolno
w koźle

25 marca w świetlicy Centrum
Kultury Gminy Kolno w Lachowie
odbył Gminny Przegląd Niezawodowej Twórczości Teatralnej „PIKtoGRAmy” 2022.
Mistrzami Piosenki wśród przedszkolaków zostały Karolina Żebrowska i Marysia Filipkowska (Lachowo). Przedszkolnymi Mistrzami
Słowa zostały Lena Sarnacka i Ola
Krom (Lachowo) obie zakwalifikowały się do etapu wojewódzkiego.
W grupie szkół podstawowych
Mistrzami Piosenki zostały Julia
Wyka (SP Lachowo) oraz Kinga Góralczyk (SP Zabiele) zaś Mistrzyniami Słowa (Aleksandra Cempa
(SP Janowo) i Maja Pietruszka (SP
Zabiele). Wszystkie cztery wykonawczynie zostały zakwalifikowane
do etapu wojewódzkiego.

uczestników przeglądu oceniało jury w składzie: Bożena Kowalewska, Darek
Piekarski ( na fot. pierwszy z prawej) i Mariusz Wesołowski - na fot. składa gratulacje uczestniczce. Więcej zdjęć na fb ckgk

Podobnie jak teatr ze Szkoły
Podstawowej w Lachowie, który
przygotował i zaprezentował inscenizację ballady Adama Mickiewicza
„Świtezianka”.
Dziękujemy opiekunom i nauczycielom za zaangażowanie i gratulujemy młodym artystom odwagi i
sukcesu, a także życzymy dalszych

postępów.
Dziękujemy również członkom
jury za ich niełatwą pracę i Dyrektorowi ZOPO, Stanisławowi Szymańczykowi za pomoc w dowozie
uczestników.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Centrum
Kultury Gminy Kolno.

wiosenne rękodzieło

w czterech klubach seniora w naszej gminie, które działają w ramach projektu z unijnym dofinansowaniem, odbywały się
warsztaty związane z wiosną i zbliżającymi się świętami. W klubie seniora w borkowie i janowie (fot powyżej) instruktor iza
murawska prowadziła zajęcia z wiosennych wianków, W klubie seniora w wykowie instruktor iza tyszka prowadziła warsztaty z palmy wielkanocnej, a w klubie seniora w zaskrodziu z tworzenia wielkanocnych zajęcy
gazeta gminna
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organizacja pomocy ukrainie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

posiedzenie gminnego sztabu kryzysowego

Kolejne już posiedzenie sztabu
kryzysowego odbyło się 2 marca w Urzędzie Gminy Kolno. Tematem była koordynacja działań
związanych z pomocą humanitarną
dla obywateli Ukrainy.
– Omawialiśmy kwestie związane
z trwającą w naszej gminie zbiórką
darów i możliwością przyjęcia u nas
uchodźców z Ukrainy oraz zadania
do realizacji których zobowiązał nas
w związku z dramatyczną sytuacją
na Ukrainie Wojewoda Podlaski –
mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. – Organizacja pomocy uchodźcom, by była skuteczna,
musi przebiegać sprawnie, dlatego
tak istotna jest dobra współpraca władz, instytucji, organizacji i
mieszkańców naszej gminy. Za ten
wspólny wysiłek wszystkim zaangażowanym z serca dziękuję.

Koordynacja zbiórki darów
Jak już informowaliśmy w Gminie Kolno w zbieranie produktów i
środków potrzebnych mieszkańcom
Ukrainy, zarówno tym pozostającym

w swoim kraju, jak i oczekującym na
przejściach granicznych czy tym już
przebywającym w Polsce odbywało, bądź odbywało się w remizach,
szkołach, świetlicach, Centrum Kultury Gminy Kolno, Gminnej Bibliotece Publicznej, w trakcie zbiórek
organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich czy z inicjatywy
Radnych i Sołtysów Gminy Kolno
w poszczególnych sołectwach.
Miejscem do którego trafiły
wszystkie zebrane przez mieszkańców Gminy Kolno dary jest zorganizowany na polecenie Wojewody
Podlaskiego powiatowy magazyn w
Kolnie, a także gminny magazyn w
Zabielu.
Koordynatorami zbiorki darów w
naszej gminie byli: Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno, Kamil Jarzyło
Komendant M-G ZOSP w Kolnie
i Stanisław Szymańczyk dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.

Koordynacja działań związanych z pobytem obywateli Ukrainy w naszej gminie

We współpracy z Podlaskim
Urzędem Wojewódzkim w Białym-

stoku w Gminie Kolno zabezpieczona została określona liczba miejsc
zakwaterowania dla mieszkańców
Ukrainy. W razie potrzeby na ten
cel przystosowane zostaną również
nasze wiejskie świetlice.
Dziś trudno oszacować skalę potrzeb w tym zakresie, a wiemy, że w
Gminie Kolno są mieszkańcy, którzy
chętnie przyjmą do siebie uciekających przed wojną obywateli Ukrainy dlatego apelujemy o zgłaszanie
w Urzędzie Gminy Kolno danych
dotyczących liczby takich miejsc
zakwaterowania.
Ponadto apelujemy o to, by informować Urząd Gminy Kolno o
mieszkańcach Ukrainy, którzy już
dotarli do Gminy Kolno.
Koordynatorem działań w tym
zakresie jest Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno tel. 86 278 91
22 i adres e-mail: a.maslowski@
gminakolno.pl

Wsparcie socjalne,
zdrowotna i edukacja

opieka

Zgodnie z deklaracjami Rządu RP
obywatele Ukrainy przebywający w
Polsce mają mieć zapewniony dostęp do służby zdrowia, do edukacji,
gazeta gminna
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wsparcia socjalnego i psychologicznego.
Szczegółowych informacji w zakresie edukacji dzieci z Ukrainy w
szkołach w gminie Kolno udziela
Stanisław Szymańczyk Dyrektor
ZOPO w Kolnie oraz dyrektorzy
szkół podstawowych w naszej gminie.
Informacje na temat pomocy socjalnej, psychologicznej czy w obszarze zdrowia dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kolnie pod nr tel. 86 278 26 31

Zbiórki pieniędzy
Wszystkich, którzy chcą finansowo wesprzeć działania podejmowane na rzecz mieszkańców Ukrainy
prosimy o korzystanie z listy potwierdzonych zbiórek, które dostępne są na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kolno,
którzy w poszczególnych sołectwach
już zbierają pieniądze na pomoc
Ukrainie Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”
uruchomiło konto dedykowanej tej
właśnie zbiórce
Pieniądze z dopiskiem „Pomoc
Ukrainie” wpłacać można na konto
w Banku Spółdzielczym w Kolnie
Nr rachunku: 30 8754 0004 0000
9191 2000 0100
Pierwszą wpłatą jest kwota zebrana przez Stanisława Antoszewskiego sołtysa wsi Filipki Małe zebrana od mieszkańców sołectwa.

Ważne informacje
Wszelkie informacje dotyczące
pomocy Ukrainie dostępne są na
stronie: www.pomagamukrainie.gov.
pl/ oraz www.gov.pl/web/ua
Ponadto Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na polecenie
MSWiA zorganizował całodobowy
punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy, który działa na dworcu
PKP w Białymstoku (ul. Kolejowa
9).
Uruchomiona została również infolinia – nr tel. 603 660 052

gazeta gminna
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dary od szkół i przedszkola
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W zbiórkę darów na rzecz obywateli Ukrainy włączyły się
wszystkie placówki oświatowe w
naszej gminie.
W pomoc humanitarną zaangażowały się:
- Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
- Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie
- Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie
- Szkoła Podstawowa w Lachowie
- Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Wykowie
- Szkoła Podstawowa w Zabielu
- Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu
- Publiczne Przedszkole w Lachowie
- Zespół Obsługi Placówek
Oświatowych w Kolnie.
Zebrane przedmioty zostały dostarczone do magazynu gminnego
w szkole w Zabielu, skąd zostaną
rozdysponowane do uchodźców z
Ukrainy, którzy znaleźli schronienie
w naszej gminie.

Cała szkolna społeczność włączyła się w pomoc Ukrainie. #standwithukraine
Zbiórka odbyła się w ramach działań realizowanych w tym zakresie przez gminę
Kolno - informuje sp w czerwonem na fb szkoły.

publiczne przedszkole w lachowie również zbierało dary dla Ukrainy

dary dla mieszkańców Ukrainy zbierane w gminie kolno trafiały również do GMINNEGO MAGAZYNU W ZABIELU
gazeta gminna
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Na profilu FB Szkoły Podstawowej w Lachowie czytamy:
„W ramach prowadzonej w naszej
szkole akcji pomocy
Solidarni z Ukrainą
zakończyliśmy zbiórkę darów.
Rzeczy zostały spakowane i wyruszyły w dalszą drogę, aby służyć
ludziom w potrzebie.
Kochani jesteście wielcy!”
SP w Borkowie uruchomiła skarbonkę z apelem: „SOS Ukraina
Dziękujemy, że chcesz się zaangażować. Uważnie śledzimy sytuację za naszą wschodnią granicą.
Słyszymy też Wasze głosy i chęć
wsparcia Ukraińców w tej bardzo
trudnej sytuacji. Jak możecie pomóc? Przyłączcie się do zbiórki
Polskiej Akcji Humanitarnej, którą
wspieramy naszą skarbonką. Weryfikujcie prawdziwość zbiórek, które
wspieracie finansowo – obecna sytuacja może być wykorzystywana
przez cyberprzestępców. „

Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc uchodźcom
wojennym z Ukrainy. Wspólnymi
siłami społeczności szkoły, sołtysa
i mieszkańców wsi Janowo, KGW w
Janowie zebraliśmy dary, które zostały przekazane do punktu odbioru
w PZD Kolno.
Dyrektor szkoły- Bożena Duda

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”.
Św. Jan Paweł II
Społeczność Szkoły Podstawowej
w Zabielu czynnie włączyła się w
akcję pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy koordynowaną przez
Urząd Gminy Kolno. Dzięki ofiarności uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły udało się
zebrać wiele kartonów żywności,
środków higienicznych oraz innych
artykułów pierwszej potrzeby. Dziękujemy Wszystkim za każdy dar.
SP Zabiele

gazeta gminna
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Warto uczyć się języków obcych
Agnieszka podsiad
nauczycielka

Znajomość języków obcych to
same zalety, a jedną z nich jest
umiejętność komunikowania się z
ludźmi z innego kraju. Przekonali
się o tym uczniowie klas VII i VIII
szkół podstawowych w Borkowie,
Czerwonem, Wykowie i Zabielu,
którzy chętnie zaangażowali się
do projektu z języka niemieckiego
„Weihnachtsgrüße an den Fürsten
Hans Adam II”.
Uczniowie, ucząc się obowiązkowo języków obcych w szkole, nie
zawsze doceniają zalety tej nauki. Czas na refleksje przychodzi
w momencie, kiedy taka umiejętność przydaje się w życiu i zaczyna
przynosić wymierne korzyści. Dzięki znajomości języków obcych bez
problemu można porozumieć się z
obcokrajowcami.
Aby więc zachęcić uczniów klas
VII i VIII szkół podstawowych w
Borkowie, Czerwonem, Wykowie i
Zabielu do nauki języka niemieckiego nauczyciele: Agnieszka Podsiad i Urszula Banach zaproponowali udział w projekcie językowym.
Projekt ten miał na celu nawiązanie

uczestnicy projektu językowego z dyplomami

współpracy z ważnymi przedstawicielami niemieckojęzycznego kraju
oraz ćwiczenie umiejętności pisania
pozdrowień w języku niemieckim.
Uczestniczący w projekcie uczniowie wykonali kartki świąteczne z
życzeniami w języku niemieckim,
które następnie zostały wysłane do
księcia Lichtensteinu Jego Wysoko-

ści Hansa Adama II. Aby wyrazić
wdzięczność za otrzymane pocztówki, książę przesłał również życzenia
i pozdrowienia dla szkół.
Mamy nadzieję, że udział w akcji
zachęci uczniów do uczenia się języków obcych, poznawania innych
kultur i przełamywania barier językowych.

uczestnicy projektu językowego z dyplomami
gazeta gminna

szkoły

bezpieczny dzień wiosny
szkoła podstawowa
w janowie

21 marca gościliśmy w naszej
szkole funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej Policji w Kolnie: sierż.
Ewę Zabłocką oraz mł. asp. Karola Filipkowskiego. Spotkanie
z policją zorganizowano uczniom
klas IV-VIII i dotyczyło zagadnień
cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej osób nieletnich za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację.
Świadomość odpowiedzialności
karnej może ustrzec wielu młodych
ludzi przed przykrymi konsekwencjami.
Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Mamy nadzieję, że spotkanie
zaowocuje większą odpowiedzialnością naszych wychowanków za
swoje postępowanie i posłuży ich
lepszemu przygotowaniu do życia w
społeczeństwie.
Po pogadance przeprowadzonej
przez funkcjonariuszy policji przywitaliśmy ratownika medycznego z
Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy.

uczniowie szkoły podstawowej im kardynała stefana wyszyńskiego w janowie
uczyli się jak udzielać pierwszej pomocy
fot. arch. sp w janowie

Udzielił instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach. Ratownik pokazał uczniom jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
oraz jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo- oddechową.
Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział
wykonując podstawowe czynności

pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego.
Po zakończonych spotkaniach z
naszymi gośćmi uczniowie rozpoczęli zmagania w Wiosennym Turnieju
Gry w Warcaby zorganizowanym
przez Samorząd Uczniowski. Udział
w nim wzięło blisko 30 uczniów z
klas IV- VIII. Zwycięzcę turnieju poznamy w najbliższych dniach.

szkolny konkurs ortograficzny

laureaci szkolnego konkursu ortograficznego
więcej zdjęć na fb szkoły w borkowie
gazeta gminna

fot. arch. sp w borkowie

W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
odbył się Szkolny Konkursu Ortograficzny. Poznajcie nagrodzonych i
wyróżnionych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 2022 zdobył Szymon Kozicki z
kl. VIII
II miejsce – Dominika Sielawa z
kl. VII
III miejsce – Julia Paliwoda z kl.
VII
I wyróżnienie – Amelia Murawska
z kl. VI
II wyróżnienie – Patrycja Kłys z
kl. VIII
Gratulujemy!
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Pamiętamy o „wyklętych”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbywające się w cieniu walk
toczących się na Ukrainie zmuszały do refleksji.
– Dziś wspominamy tych polskich
żołnierzy, którzy po II wojnie światowej niezłomnie walczyli o suwerenną, niepodległą Polskę, a tuż za
naszą wschodnią granicą od kilku
dni bój o swoją ojczyznę toczą z Rosją obywatele Ukrainy – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – To dobitnie pokazuje nam,
że wolność i suwerenność żadnej ojczyzny nie jest dana raz na zawsze,
a naszym patriotycznym zadaniem
jest nie tylko czczenie pamięci
wszystkich, dzięki którym żyjemy w
wolnej Polsce, ale również dbanie
o jej dobrą teraźniejszą kondycję,
o nasze bezpieczeństwo i spokojną
przyszłość .
Uczestnicy uroczystej Mszy św.
odprawionej w Kościele pw. Św.
Anny w Kolnie modlili się nie tylko za Żołnierzy Wyklętych, którzy
jak podkreślał ks. Dziekan Kolneński dla wielu środowisk są wzorem
postawy obywatelskiej, ale także za
tych, którzy dziś bronią wolności
Ukrainy. .
Po wspólnej modlitwie przedstawiciele władz Powiatu Kolneńskiego, Miasta Kolno i Gminy Kolno
oraz instytucji i organizacji z regionu złożyli kwiaty i znicze pod
pomnikiem ku czci Żołnierzy Niezłomnych znajdującym się tuż przy
kościele. Gminę Kolno reprezentowali: Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno, Bożena Duda
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, Dariusz Przestrzelski
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie,
Mariusz Wesołowski dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle.
Kilka słów do zgromadzonych powiedział Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno.

obchody dnia pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczęły się od mszy św. i złożenia
kwiatów pod pomnikiem w kolnie

Następnie przedstawiciele Gminy Kolno złożyli kwiaty i znicze
pod miejscami upamiętniającymi
Żołnierzy Niezłomnych w naszej
gminie: na cmentarzu parafialnym
w Lachowie, pod pomnikiem w Wykowie oraz pod tablicą pamiątkową
w Koźle.
Przy pomniku Ofiar Walk o Niepodległość w XX na cmentarzu w
Lachowie modlitwę za Żołnierzy
Wyklętych odmówił wraz ze zgromadzonymi ks. Krzysztof Malinowski Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie. Kwiaty i
znicze wraz Wójtem Gminy Kolno
i Proboszczem złożyli: Kazimierz
Kowalewski Radny Gminy Kolno,
Bogumiła Mikucka Dyrektor Publicznego Przedszkola w Lachowie, Jadwiga Filipkowska Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Lachowie
wraz z uczniami i pan Grzegorz
Jakubowski nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie wraz z uczniami oraz Mariusz Wesołowski dyrektor CKGK w
Koźle i Stanisław Szymańczyk dyrektor Zespołu Obsługi Placówek
Oświatowych w Kolnie.
Następne delegacja ta udała się

pod pomnik w Wykowie upamiętniający żołnierzy AK: Hieronima
„Roga” Rogińskiego, Kazimierza
Lenkiewicza „Warmiaka” i Bogdana Szleszyńskiego „Łosia”, gdzie do
składania kwiatów i zniczy dołączyła również pani Bogusława Narowska Radna Gminy Kolno.
Romuald Kozioł to kolejny żołnierz
wyklęty, którego pamięć uczciła
delegacja Gminy Kolno. Pod płytą
ku Jego czci kwiaty i znicze złożyli
wspólnie ks. Jarosław Sokołowski
Proboszcz Parafii pw. NSJ w Koźle,
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Anastazy Jan Kalinowski
Przewodniczący Rady Gminy Kolno, Mariusz Wesołowski dyrektor
CKGK oraz Stanisław Szymańczyk
dyrektor ZOPO w Kolnie.
Pamiętaliśmy również o najnowszym miejscu pamięci żołnierzy wyklętych w naszej gminie - tablicy
pamiątkowej w miejscu śmierci Mariana Borysa „Czarnego” przy drodze między Borkowem, a Zaskrodziem, gdzie kwiaty i znicze złożyła
społeczność Szkoły Podstawowej w
Zaskrodziu.
Więcej zdjęć na str. 17
gazeta gminna
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Delegacja z gminy kolno składa kwiaty w miejscach pamięci żołnierzy wyklętych w naszej gminie

rocznica katastrofy smoleńskiej
Ofiary Katynia i Smoleńska
Ranek 10 IV 2010 r. cały kraj opłakuje i ubolewa
Po tragicznej katastrofie samolotu „Rządowego tupolewa”
Jak siedemdziesiąt lat temu tak i dzisiaj Katyń zażądał ofiary
Nie mamy tylu wybitnych postaci i Prezydenckiej Pary.
Lecieli hołd złożyć wyzwolicielom Braciom Kochanym
Siedemdziesiąt lat temu w bestialski sposób pomordowanym
Swoją więź patriotyczną i pamięć o pomordowanych odnowić chcieli
Los sprawił, że do celu już nigdy nie dolecieli.
W hołdzie za pamięć złożyli swe największe dary
Ale czy trzeba było za tę pamięć tak wielkiej ofiary?
Dla nas ludzi jest rzeczą wręcz niepojętą
Czy Katyń dla Polaków jest przekleństwem czy ziemią świętą?
Jakieś zło w naszym Narodzie tę niechlubną pustkę wierci
Że ludzi nie doceniamy za życia lecz dopiero po śmierci.
Zwykłe życiowe fakty dobitnie tego dowodzą
Ludzi trzeba doceniać zawsze, zbyt szybko i nagle od nas odchodzą.
W takich chwilach potrafimy okazać jedność i wyrazić skruchę.
Historia pokazała jaki los jest miałki, a życie jest kruche.
Zacznijmy się szanować od zaraz, bo możemy planować na próżno
Jutro możemy już nie żyć, może być za późno.
Niech ta jedność w nas od dzisiaj pozostanie wiecznie
Szanujmy się nawzajem, postępujmy grzecznie.
Dziś prawdziwemu Polakowi łza się w oku kręci
Niech spoczywają w Bogu, Cześć Ich Pamięci
Wiersz napisany przez sołtysa z gminy kolno w kwietniu 2010 r.
gazeta gminna

Katastrofa polskiego Tu154 w Smoleńsku – katastrofa lotnicza polskiego samolotu
wojskowego, do której doszło w
Smoleńsku w sobotę, 10. IV. 2010
o godz. 8:41. Zginęło w niej 96
osób, wśród nich: prezydent RP
Lech Kaczyński z małżonką Marią
Kaczyńską, ostatni prezydent RP
na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu
i Senatu, 18 parlamentarzystów,
dowódcy wszystkich rodzajów
Sił Zbrojnych RP, pracownicy
Kancelarii Prezydenta, szefowie
instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw,
organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację polską
na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.
Była to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w
historii polskiego lotnictwa i
największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach
polskich
Sił
Powietrznych.

źródło:Wikipedia
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obchody roku marii konopnickiej
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

„Literacka podróż z Marią Konopnicką w 180 rocznicę urodzin
pisarki” – to projekt, na który
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem otrzymała dotację w
kwocie 21 tys. zł z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla
książki.
Zadanie będziemy realizować w
partnerstwie z : Urzędem Gminy
Kolno, ZOPO, Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”, szkołami podstawowymi z
terenu gminy Kolno, CKGK, KGW
z gminy Kolno i zespołem „Czerwieniacy”. Przedsięwzięcie będzie
realizowane w terminie od kwietnia
do końca października 2022 roku.

By uczcić Rok Marii Konopnickiej w ramach zadania biblioteka
przeprowadzi wiele atrakcyjnych
działań, których celem jest upowszechnianie literatury i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
osób dorosłych i seniorów poprzez
działania edukacyjne, oświatowe i
kulturalne.
W ramach wydarzeń literackich
zorganizujemy:
- głośne czytanie utworów pisarki – „Wieczór poetycki z Marią Konopnicką”,
- spotkanie autorskie z Iwoną
Kienzler, która w formie wykładu
opowie o twórczości, osobowości i
życiu prywatnym autorki,
-warsztaty plastyczne przygotowujące dzieci i młodzież do konkur-

su plastycznego,
- konkurs plastyczny, w ramach
którego uczestnicy będą mieli za
zadanie wykonać plakat w formie
kolażu do wybranego utworu pisarki,
- konkurs recytatorski dowolnego utworu autorki adresowany do
uczniów szkół podstawowych,
- podróż szlakiem Marii Konopnickiej do dworku w Bronowie i
Żarnowcu koło Krosna.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo
dla książki”

dzień kobiet w glinkach

Spotkanie z okazji dnia kobiet w glinkach
fot. arch. kgw w glinkach

Koło Gospodyń Wiejskich z Glinek wspólnie z Sołtysem Glinek
zorganizowali spotkanie z okazji
Dnia Kobiet. Wszystkie Panie, które przyszły na spotkanie otrzymały
najserdeczniejsze życzenia i kwiaty,
które wręczyli: pan Krystian Borawski Sołtys Glinek i Radny Gminy Kolno wraz z panami z KGW w
Glinkach.
Sympatyczne spotkanie przebiegło przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Kolo Gospodyń
Wiejskich w Glinkach i w super atmosferze.
Więcej zdjęć ze spotkania z okazji
Dnia kobiet oraz bieżące wydarzenia znajdziecie na profilu FB KGW
w Glinkach.
gazeta gminna

kultura

gazeta gminna

19

reklama

