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3 maja, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Święta
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jednostka OSP Zabiele świętowała jubileusz 95-lecia istnienia. Zaproszenie do udziału w uroczystościach przyjęło wielu znamienitych gości, którzy podkreślali wyjątkowy
charakter tej tworzonej od pokoleń jednostki.
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Wyremontowany jaz na rzece
Skroda, tuż za miejscowością Łosewo, oglądali Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno, Jan Stanisław Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno, Jerzy Samul Radny Gminy Kolno i sołtys z Janowa, Alfred Samul
sołtys Niksowizny i Andrzej Kleczyński kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.

wydarzenia

kluby seniora w gmnie
kolno

str. 11

Kluby Seniora w Borkowie, Janowie, Zaskrodziu i Wykowie odwiedził w dniach 11 - 12 kwietnia Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. Przedświąteczne spotkania były okazją do złożenia życzeń, ale też
podziękowań uczestnikom i realizatorom projektu „Kluby Seniora w gminie
Kolno” - dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie i Centrum Kultury Gminy Kolno oraz do serdecznych rozmów na
ważne dla Seniorów tematy
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„Z okazji Wielkanocy, 13 kwietnia br. uczniowie naszej szkoły pod opieką pani
Katarzyny Kalinowskiej przygotowali Misterium Męki Pańskiej pt. „Dan, chłopiec jerozolimski”. - więcej na profilu szkoły w wykowie na fb
fot. arch. szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie
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dziękuję strażakom!
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Za nami uroczyste obchody jubileuszu 95 rocznicy powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu. Jednostki, która ma nie tylko
wspaniałą historię, ale dziś jest też
jedną z prężniej działających jednostek w naszej gminie. Wpisana do
Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego jest doskonale wyposażona, a jej druhowie przeszkoleni.
W strukturze OSP Zabiele działa
również drużyna żeńska oraz młodzieżowa, co daje nadzieję, na kontynuowanie strażackich tradycji.
W trakcie mszy św. ks Dariusz
Narewski proboszcz Parafii pw.
św. Jana Ewangelisty w Zabielu
zwrócił uwagę, że OSP w Zabielu powstała w tym samym roku, w
którym w Wilnie odbyła się koronacja obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Warto dodać, że w 1927

życzenia

gazeta gminna

roku Mazurek Dąbrowskiego został
oficjalnie polskim hymnem narodowym. Kiedy wyobrazimy sobie, że
w tamtych czasach, w niecałą dekadę po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości, ci, którzy walczyli
o jej wolność, postanowili założyć
w Zabielu jednostkę OSP, to musi
budzić szacunek i uznanie. Czasy
były trudne, a oni chcieli zrobić coś
dla swojej społeczności, zadbać o
bezpieczeństwo mieszkańców wsi.
Pierwszy sprzęt zakupili za pieniądze zebrane od mieszkańców, po II
wojnie światowej sami zbudowali szopę, a w 1971 r. zainicjowali
budowę remizy, którą też postawili
własnymi siłami. Ich działania wtedy, jak i dziś, wspierali nie tylko
mieszkańcy, ale też władze czy odpowiednie instytucje. Mijały lata,
zmieniał się ustrój i uwarunkowania oraz zadania i wymagania jakim
sprostać mają strażacy ochotnicy,
ale główna idea bezinteresownego
niesienia pomocy ludziom w potrze-

bie, działania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” pozostała żywa,
za co wszystkim obecnym, ale też
byłym członkom tej i wszystkich
jednostek OSP w gminie oraz ich
rodzinom należą się wyrazy szacunku, uznania i podziękowania. OSP
Zabiele to jedna z 9 jednostek, które
do dziś funkcjonują w gminie Kolno.
W 1927r. powstała też jednostka
w Kumelsku, a w 1928 w Wykowie i Lachowie. Najstarsza to OSP
Borkowo (1918) i OSP Czerwone
(1923). W 1952 powstała OSP Zaskrodzie, a w 1958 OSP Janowo i
Stary Gromadzyn. Nasze jednostki
to nie tylko cenne dziedzictwo gminy, ale też bardzo ważny element
systemu zapewniającego bezpieczeństwo, co w dzisiejszych czasach
jest bardzo istotne, jednak, co najważniejsze to każdą z nich tworzą
wspaniali ludzie, którzy swój czas i
umiejętności poświęcają w służbie
innym, na których zawsze można liczyć, za co im bardzo dziękuję.
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obchody 95 rocznicy
powstania osp zabiele
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

3 maja, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Święta
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, jednostka OSP Zabiele świętowała jubileusz 95-lecia
istnienia. Zaproszenie do udziału
w uroczystościach przyjęło wielu
znamienitych gości, którzy podkreślali wyjątkowy charakter tej tworzonej od pokoleń jednostki.
Obchody rozpoczęła Msza św. w
Kościele pw. Św. Jana Ewangelisty
w Zabielu. Po wspólnej modlitwie
zgromadzeni, na czele z pocztami
sztandarowymi OSP Zabiele, OSP
Wyszonki Kościele i Gminy Kolno,
przemaszerowali do remizy, gdzie
oficjalna część uroczystości odbyła
się na placu. Po złożeniu meldunku, podniesieniu flagi i powitaniu
gości przez Andrzeja Sekścińskiego
Prezesa OSP Zabiele Druh Władysław Kowalczyk przeczytał wiersz o
jednostce OSP, który napisał specjalnie na tę okoliczność.
Ważnym momentem jubileuszu
było wręczanie licznych medali i odznaczeń Druhnom i Druhom z OSP
Zabiele. Rafał Piwowarski został
odznaczony Medalem Honorowym
im. Bolesława Chomicza. Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:
Jan Pieklik i Andrzej Pietruszka.

(pełna lista odznaczonych na www.
gminakolno.pl).
Po
odznaczeniach
przyszedł
czas na gratulacje i życzenia. Jako
pierwszy przemawiał Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, który scharakteryzował funkcjonowanie jednostki oraz podkreślił, że
społeczność OSP Zabiele potrafi
zjednać do współpracy i wspólnych
działań bardzo wiele podmiotów.
- Szanowni goście, którzy są tutaj
obecni też mieli swój wkład i swoją
cegiełkę w rozwój tej jednostki za
co bardzo gorąco dziękuję – mówił
wójt Józef Wiśniewski, a następnie dziękował Druhom i Druhnom
z OSP Zabiele za zaangażowanie
w służbę, za odwagę, kreatywność
i za działania, dzięki którym wzrasta poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców gminy i powiatu.
Na pamiątkę jubileuszu Wójt
Gminy Kolno wręczył na ręce prezesa Andrzeja Sekścińskiego pamiątkowy kryształ.

Życzenia z okazji jubileuszu 95lecia OSP Zabiele złożył następnie
Lech Antoni Kołakowski Poseł na
Sejm RP i Wiceminister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
- Dzisiejsze święto w Zabielu
pięknie wpisuje się w majowe uroczystości. Wczoraj mieliśmy Dzień
Flagi, dziś obchodzimy rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
mówił Lech Antoni Kołakowski. –
Chcę pogratulować Wam dorobku,
infrastruktury, samochodu a nade
wszystko zaangażowania społecznego i tej młodzieży.
Poseł na Sejm RP Kazimierz
Gwiazdowski zanim wręczył OSP
Zabiele pamiątkowy grawerton
podkreślał, że:
- Wasza misja jest bardzo odpowiedzialna i ciężka, za to wszystko
chciałbym Wam dziś podziękował –
mówił Pan Kazimierz Gwiazdowski
podkreślając, że na strażaka zawsze
można liczyć, a rząd zjednoczonej
prawicy wspiera ochotników przekazując duże środki na zakup samochodów i wyposażenia.
List gratulacyjny od pana Stefana Krajewskiego Posła na Sejm RP
odczytał i przekazał druh Michał
Zarzecki.
Następnie życzenia składali: pan
Andrzej Duda Burmistrz Kolna,
Wojciech Adam Sekściński Radny
Sejmiku Województwa Podlaskie-

pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu 95-lecia osp zabiele

gazeta gminna
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go, bryg. Marcin Bielakowicz Zastępca Podlaskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Zenon Białobrzeski Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego Oddziału
ZOSP RP w Białymstoku, Tadeusz
Klama Starosta Kolneński, st. bryg.
Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie, Piotr Glinka
zastępca dyrektora oddziału terenowego KOWR w Białymstoku i
przedstawiciel zaprzyjaźnionej jednostki OSP Wyszonki Kościelne.
- Jesteście jedną z wyróżniających się jednostek OSP KSRG na
terenie powiatu kolneńskiego, których jest obecnie jedenaście – podkreślał Paweł Pupek Komendant
Powiatowy PSP w Kolnie, który na
zakończenie przemówienia i życzeń
dziękował rodzinom i bliskim strażaków ochotników z Zabiela za zrozumienie dla strażackiej służby.
Na zakończenie głos zabrał An-

drzej Sekściński prezes OSP Zabiele dziękując wszystkim za życzenia i udział w uroczystości.
W części artystycznej zaprezentowały się zespoły z gminy Kolno:
Zabielanki, Brokowiacy, Muzykujące Bieliki, Czerwieniacy a gościnnie
wystąpiła łomżyńska Kapela Miód
na Serce.
Dla najmłodszych była zjeżdżalnia i strażackie konkursy z nagrodami, a dla wszystkich grochówka
i słodkości.
W trakcie festynu prowadzona
była zbiórka na rehabilitację i leczenie córki strażaka. Do puszki
trafiła też kwota wylicytowana za
suszarkę do warzyw i owoców, którą na ten cel przekazali strażacy z
OSP Zabiele. W organizacji jubileuszu i Dnia Rodziny druhów z OSP
Zabiele wsparło Centrum Kultury Gminy Kolno i Koło Gospodyń
Wiejskich w Zabielu.

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

ważnym elementem obchodów było wręczanie medali i odznaczeń

w trakcie jubileuszu odbyły się m.in. strażackie konkursy z nagrodami
gazeta gminna

Wiersz na 95 rocznicę powstania OSP w Zabielu napisany
przez Druha Władysława Kowalczyka:
OSP Zabiele już 95 lat działa,
i w swoich działaniach jeszcze
się nie zachwiała.
Założyli ją nasi dziadkowie,
i zostawili ją późniejszym pokoleniom na głowie.
By dalej prężnie działali
i jednostki w Zabielu nigdy nie
zaniedbywali.
Trudności w rozbudowie i pozyskiwaniu sprzętu było wiele,
ale mimo to przetrwała OSP
Zabiele.
Dziękujemy naszym dziadkom,
że jednostkę założlyli
a druhom teraz, że do obecnego stanu doprowadzili.
Teraz prężnie w różnych formach działają
i za swe osiągnięcia pochwały
dostają.
Powstała drużyna dziecięca i
młodzieżowa,
która też po kilku latach do
działań pożarniczych będzie gotowa.
Wójt i inna władza widzi nasze
strania
toteż od pomocy dla jednostki
się nie wzbrania.
W naszej jednostce są też wyszkolone panie,
które przybywają na każde wezwanie.
Czy to są ćwiczenia albo inne
zdarzenia to dla nich nie ma
większego znaczenia.
Nasze druhny i druhowie odwagę, zapał i zaangażowanie
stawiają w swych działaniach
na pierwszym planie.
Jest nowa remiza, samochód i
sprzętu wiele
by dalej działała OSP Zabiele.
Bo takich jak OSP Zabiele
w naszym kraju jest niewiele.
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Trzy jazy już po remoncie,
czekamy na kolejne inwestycje
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wyremontowany jaz na rzece
Skroda, tuż za miejscowością Łosewo, oglądali Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Jan
Stanisław Pieklik Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kolno, Jerzy
Samul Radny Gminy Kolno i sołtys z Janowa, Alfred Samul sołtys
Niksowizny i Andrzej Kleczyński
kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno.
To ważna inwestycja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, ale potrzeby rolników z
Gminy Kolno w tym zakresie są
jeszcze spore.
Problem z zalewaniem łąk i pół,
szczególnie w okolicy Janowa, znany jest od lat. Gmina Kolno w imieniu mieszkańców Janowa, ale też
Borkowa i Zabiela interweniowała
w sprawie utrzymania wód i urządzeń wodnych w dobrym stanie już
wielokrotnie. Były oficjalne pisma,
spotkania z przedstawicielami Wód
Polskich, wspólne oględziny rzek i
zalewanych terenów. Efektem jest
coraz lepsze utrzymanie zarówno
rzeki Skrody, jak i Kanału Ulgi.
Dodatkowo Wody Polskie informu-

wizyta na wyremontowanym jazie na rzece skroda

ją, że w ubiegłym roku wykonano
remont trzech jazów na rzece Skroda: Jaz Kąty, Jaz Borkowo i Jaz
Budziski.
- Inwestycja, którą widzieliśmy
robi wrażenie, ale to na czym nam
dziś najbardziej zależy to poprawa
funkcjonowania jazów na Skrodzie
w Janowie i Zabielu – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno. – Otrzymaliśmy pisemne za-

wyremontowany jaz na skrodzie znajduje się tuż za miejscowością Łosewo

pewnienie od Wód Polskich, że już
została wszczęta procedura dotycząca wyłonienia wykonawcy, który
zajmie się opracowaniem kompletnej, wielobranżowej dokumentacji
projektowej wspomnianych inwestycji. Ich rozpoczęcie planowane
jest na 2024 rok.
Ponadto z przedłożonych przez
Wody Polskie informacji wynika,
że w 2022 roku na terenie Gminy
Kolno planowane są prace na rzece Skroda: dwa koszenia w tym:
koszenie ręczne skarp rowów, koron i skarp nasypów, wykoszenie i
wygrabienie dna cieku, usunięcie
zatorów z koryta rzeki, obsługa 6
jazów, stawianie przegród z lin stalowych do zatrzymania skoszonej
roślinności z dna cieku wydobycie i
załadunek sprzętem mechanicznym;
, na Kanale Ulgi wykoszenie ręczne
ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, wykoszenie i wygrabienie dna
cieku, usuwanie zatorów z koryta
rzeki oraz na rzece Łabna: usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wody, wykoszenie
skarp rowów, koron i skarp nasypów z wygrabieniem oraz wykoszenie i wygrabienie z dna cieku.
gazeta gminna

wydarzenia

prace na drogach gminnych
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
realizują kolejne inwestycje na terenie naszej gminy. Do pracy wykorzystują sprzęt z gminnego parku
maszyn, który jest systematycznie
powiększany o kolejne niezbędne
narzędzia i maszyny.
W miejscowości Kozioł trwa kontynuacja remontu drogi gminnej
polegającego na wykonaniu podbudowy, ustawieniu krawężników
i wykonaniu nawierzchni z kostki
brukowej. Tego typu droga utwardzona kostką brukową jako pierwsza w gminie powstała w Bialikach i
sprawdziła się na tyle dobrze, że to
rozwiązanie stosowane jest również
w kilku innych miejscowościach.
W miejscowości Kiełcze Kopki,
również jako kontynuacja wcześniej
rozpoczętej inwestycji, utwardzone
zostało pobocze po jednej stronie
drogi gminnej. Teraz pracownicy z
Referatu Gospodarki Komunalnej
UG Kolno rozpoczęli układanie
kostki brukowej na poboczu po drugiej stronie drogi.

kontynuacja remontu drogi w koźle

utwardzanie poboczy drogi gminnej w miejscowości kiełcze kopki

nowy sołtys borkowa na sesji rady

paweł cudnik nowy sołtys borkowa (na fot. z prawej) przyjmuje gratulacje
od wójta gminy kolno i przewodniczącego rady gminy kolno
gazeta gminna

W trakcie XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno oficjalnie powitaliśmy dołączającego do grona
sołtysów w naszej gminie nowego
sołtysa Borkowa, którym został
Paweł Cudnik, syn śp. Sławomira Cudnika pełniącego tę funkcje
przez wiele lat.
Były brawa od zgromadzonych
oraz gratulacje i serdeczne życzenia
od Józefa Bogdana Wiśniewskiego
Wójta Gminy Kolno i Anastazego
Jana Kalinowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Kolno.
Nowemu sołtysowi Borkowa życzymy powodzenia w wypełnianiu
ważnej roli lidera sołectwa.
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z sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

27 kwietnia w sali konferencyjnej
w Czerwonem odbyła się XXXVIII
sesja Rady Gminy Kolno.
Radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2022-2032
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2022 r.
- w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Lachowie.
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości.
- w sprawie zaliczenia drogi w
miejscowości Borkowo do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- w sprawie zaliczenia drogi w
miejscowości Kumelsk do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- w sprawie zaliczenia drogi w
miejscowości Stary Gromadzyn do
kategorii dróg gminnych i ustalenia
jej przebiegu.

projekt uchwały w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w
lachowie przedstawił stanisław szymańczyk dyrektor zopo w kolnie

- w sprawie zaliczenia drogi w
miejscowości Zabiele do kategorii
dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
- w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa
Radni przyjęli również sprawozdania z działalności : Gminnego

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r., Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej za 2021
rok., Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem za 2021 r., Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle za
2021r.

zasłużona nominacja

teresa alina skrodzka dyrektor gbp w czerwonem w obiektywie s. nicewicza

Z dumą i radością informujemy, że
Teresa Alina Skrodzka – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem ( na zdj. obok) znalazła
się w wąskim gronie sześciu „najbardziej aktywnych bibliotekarzy
naszego województwa, którzy zasługują na uhonorowanie ze względu
na ponadstandardowe osiągnięcia
w promowaniu kultury i czytelnictwa”. Nominowanym do konkursu
Podlaski Bibliotekarz Roku 2021,
którego współorganizatorem jest
Książnica Podlaska im. Łukasza
Górnickiego w Białymstoku, gratulujemy sukcesu!
gazeta gminna
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replika sztandaru bojowego
już przekazana szkole w kolnie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Replika sztandaru bojowego
żołnierzy ZWZ/AK 22 kwietnia
została przekazana społeczności
I Liceum Ogólnokształcącego im.
Adama Mickiewicza w Kolnie. W
uroczystym apelu udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych, wojska i IPN-u oraz organizacji pozarządowych, inicjatorzy powstania repliki sztandaru i
jej wykonawcy, członkowie rodzin
żołnierzy z regionu, uczniowie i
nauczyciele.
Na uroczystości Gminę Kolno reprezentował Adam Masłowski Sekretarz Gminy Kolno, który w imieniu Józefa Bogdana Wiśniewskiego
Wójta Gminy Kolno podziękował
inicjatorom i fundatorom repliki
sztandaru, a w sposób szczególny osobiście zaangażowanym w to
dzieło mieszkańcom naszej gminy:
panu Sylwestrowi Nicewiczowi z
Kozła właścicielowi firmy produkującej drzwi i pani Elżbiecie Zalewskiej ze Starego Gromadzyna wła-

w imieniu wójta gminy kolno podziękowania za zaangażowanie w powstanie repliki sztandaru panu sylwestrowi nicewiczowi z kozła składa pan adam masłowski sekterarz gminy kolno

ścicielce pracowni krawieckiej.
Głównym inicjatorem przedsięwzięcia był pan Adam Przyborowski
z Gdyni, który z ziemią kolneńską, a
konkretnie z Obiedzinem w gminie
Kolno, związany jest pochodzeniem
przodków. Replika powstała dzięki
fundatorom i zaangażowaniu spo-

łeczników. Obok już wspominanych
byli to: pani Barbara Modzelewska
z Gdyni i firma Hetman z Kolna.
Proces powstawania repliki udokumentował pan Sylwester Nicewicz,
a zdjęcia i film opowiadający o tym
dziele dostępny jest na stronie
www.foto.nicewicz.pl

apel w szkole w czerwonem

uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja
fot. arch. sp w czerwonem
gazeta gminna

Z okazji 231 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, dzień po Święcie Narodowym Trzeciego Maja w
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
odbył się uroczysty apel w trakcie
którego uczniowie klasy VIII przypomnieli zebranym w sali gimnastycznej uczniom okoliczności tego
ważnego dla wszystkich Polaków
wydarzenia.
Przypomnijmy, że konstytucja
uchwalona 3 maja 1791 r. była
pierwszą w Europie i drugą na
świecie nowoczesną ustawą zasadniczą.
Więcej na FB SP w Czerwonem.
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trwają remonty budynków
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gminne budynki wiejskich świetlic i ich otoczenie zmieniają się
stopniowo, głównie w ramach funduszu sołeckiego, ale remonty wykonywane są również w ramach
bieżącego utrzymania budynków.
Wszystko po to, by mieszkańcy
mieli do dyspozycji estetyczne i
funkcjonalne pomieszczenia.
W świetlicy wiejskiej w Bialikach
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy
Kolno odnawiają ściany we wnętrzu
budynku, gdzie położony zostanie
tynk mozaikowy, by chronić je przed
nadmiernym zabrudzeniem.
W Zaskrodziu nasza ekipa dokończyła budowę opaski wokół
budynku świetlicy, wyremontowała
schody wejściowe poprzez ułożenie
gresu, wykonała ogrodzenie placu
gminnego przy świetlicy.
Remont prowadzony jest też w
budynku gminnym w Okurowie.
W dawnej zlewni mleka w ostatnim czasie wymieniono okna, drzwi
wejściowe, zamontowano drzwi we
wnętrzu, wymieniono instalację
elektryczną, wyszpachlowano ściany. Obecnie trwają prace nad układaniem nowej posadzki betonowej.
Poprzednią trzeba było skuć z uwagi na nierówność charakterystyczną
dla budynków zlewni mleka.
- Wykonywanie tych prac naszymi siłami powoduje, że stać nas na
zrobienie więcej niż gdybyśmy mieli
zlecać je podmiotom zewnętrznym mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. - Ten fakt, jak również to, że wykorzystujemy do tego
celu fundusze sołeckie powoduje,
że siłą rzeczy nie jesteśmy w stanie
zrobić wszystkiego od razu, jednak
z roku na rok widać jak przy dobrze zaplanowanej i systematycznie
wykonywanej pracy budynki gminne w poszczególnych sołectwach
pięknieją i co najważniejsze tętnią
życiem. Przykładem niech będzie
świetlica w Zaskrodziu, gdzie działa Klub Seniora.

remont budynku gminnego w okurowie

remont świetlicy wiejskiej w bialikach

remont świetlicy wiejskiej w zaskrodziu

gazeta gminna

wydarzenia

kluby seniora w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kluby Seniora w Borkowie, Janowie, Zaskrodziu i Wykowie odwiedził w dniach 11 - 12 kwietnia Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno.
Przedświąteczne spotkania były
okazją do złożenia życzeń, ale też
podziękowań uczestnikom i realizatorom projektu „Kluby Seniora
w gminie Kolno” - dyrekcji i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie i Centrum Kultury Gminy Kolno oraz do
serdecznych rozmów na ważne dla
Seniorów tematy
Projekt „Kluby seniora w Gminie
Kolno” współfinansowany jest przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego. W ramach projektu Seniorzy
mają zapewnione m.in. zajęcia animacyjne w klubach. Jego realizacja
potrwa do 31.05.2022 r.

spotkanie w klubie seniora w wykowie

gazeta gminna

spotkanie w klubie seniora w janowie (u góry)
spotkanie w klubie seniora w borkowie ( poniżej)

spotkanie w klubie seniora w zaskrodziu
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Wieczornica z Marią Konopnicką
barbara sielawa
gbp w czerwonem

Na wyjątkowe wydarzenie literackie zaprosiła w piątkowy wieczór 29 kwietnia 2022 r. Gminna
Biblioteka Publiczna w Czerwonem. W remizie OSP w Borkowie
podczas spotkania autorskiego
i wieczornicy poetyckiej licznie
przybyli goście mogli pogłębić
swoją wiedzę na temat życia i
twórczości Marii Konopnickiej patronki 2022 r.
Maria Konopnicka kojarzy się
przede wszystkim z „Rotą”, pieśnią
patriotyczną niemalże o randze
hymnu narodowego, która pomagała Polakom zachować tożsamość
narodową w ciężkich czasach rozbiorów i wojen. Spotkanie autorskie
z Iwoną Kienzler, autorką książki
pod intrygującym tytułem „Konopnicka rozwydrzona bezbożnica”,
dało możność poznać Konopnicką
nie tylko jako znakomitą poetkę,
wspaniałą matkę, samotnie wychowującą gromadkę dzieci, ale przede
wszystkim jako kobietę borykającą
się z problemami życia codziennego, uwikłaną w wyjątkowo skompli-

kowaną sytuację życiową.
Prawdziwą ucztą dla ucha była
możność wysłuchania poezji Marii
Konopnickiej wzbogaconą pieśniami w wykonaniu zespołu „Czerwieniacy”. Do wspólnej lektury zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu
gminnego oraz przedstawicieli borkowskiej społeczności. Wśród osób
czytających znaleźli się m.in.: Józef
Bogdan Wiśniewski - wójt gminy
Kolno, Paweł Cudnik - sołtys Borkowa, młodzież z Dyskusyjnego Klubu
Książki działającego przy bibliotece
w Borkowie, przedstawiciele szkoły,
KGW i OSP w Borkowie, czytelnicy
biblioteki. Z ogromnego dorobku pisarki wybraliśmy pieśni inspirowane pięknem przyrody ojczystej oraz
liryki i obrazki poetyckie o tematyce patriotycznej i społecznej, co
dzięki wspaniałej interpretacji osób
czytających i pięknym pieśniom w

kulturalne wydarzenie w borkowie zgromadziło wielu gości

wykonaniu zespołu „Czerwieniacy”
uczyniło ten wieczór wyjątkowym
przeżyciem kulturalnym.
Wieczornica poetycka i spotkanie
autorskie zostały zorganizowane w
ramach realizowanego przez GBP
w Czerwonem projektu „Literacka podróż z Marią Konopnicką w
180. rocznicę urodzin pisarki” dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury - państwowego funduszu
celowego.
Wszystkim zaangażowanym w to
przedsięwzięcie i przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do skorzystania z kolejnych działań w ramach realizacji
tego projektu.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę fotograficzną spotkania.

fot. s. nicewicz

gazeta gminna
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strażacy podsumowali 2021 rok
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Czerwonem odbyło się posiedzenie Zarządu M-G ZOSP RP w
Kolnie.
12 kwietnia Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, Paweł
Pupek Komendant Powiatowy PSP
w Kolnie, Kamil Jarzyło Komendant
M-G ZOSP RP w Kolnie i przedstawiciele jednostek OSP z gminy Kolno podsumowali spotkania
sprawozdawcze, omówili również
najważniejsze sprawy bieżące oraz
planowane działania i inwestycje
na bieżący rok.
- Oddział Miejsko - Gminny
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kolnie zrzesza 10
jednostek OSP i we wszystkich
jednostkach odbyły się zebrania.
W zebraniach udział brało łącznie
203 druhen i druhów - informuje
Kamil Jarzyło Komendant M-G Z

posiedzenie zarządu m-g zosp rp w kolnie odbyło się w czerwonem

OSP w Kolnie. - Na koniec roku
2021 w jednostkach łącznie było
339 członków w tym 154 strażaków
ratowników OSP mogących brać
bezpośrednio udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych. Jednostki

na swym wyposażeniu posiadają 9
samochodów pożarniczych w tym 2
lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze i 7 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych.

święto konstytucji
Polskie Symbole Narodowe są
znane doskonale wszystkim Polakom od małego dziecka. Każdy wie,
że flaga jest biało-czerwona, że
orzeł jest dumnym ptakiem i godłem
Rzeczypospolitej Polskiej, a hymn
narodowy śpiewamy w trakcie obchodów świąt narodowych.
Dumą naszej szkoły jest imię –
ORŁA BIAŁEGO – i z tego powodu nasi uczniowie powinni wiedzieć
więcej na temat symboli narodowych niż przeciętny obywatel. Dlatego też dnia 29 kwietnia 2022r. w
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie odbył się szkolny
konkurs historyczny „Polskie Symbole Narodowe”. Głównym celem
konkursu było propagowanie i poszerzanie wiedzy o polskich symbolach narodowych oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród
naszych uczniów.
gazeta gminna

posiedzenie zarządu m-g zosp rp w
kolnie odbyło się w czerwonem

Konkurs przeprowadzony został
w dwóch etapach. W pierwszym
etapie uczniowie mieli do wykonania prace plastyczne: godło Polski
dowolną techniką w formacie A4.
Drugi etap konkursu polegał na:
rozwiązaniu krzyżówki, znalezieniu
i domalowaniu elementów złotych
(żółtych) godła Polski, układaniu

puzzli i udzielaniu odpowiedzi na
wylosowane pytania konkursowe.
Komisja w składzie: pani dyrektor
Monika Bągart, Monika Dąbkowska i Adam Grzymała do drugiego etapu zakwalifikowała 8 prac,
przyznając jednocześnie punkty,
które zaliczono do dalszych zmagań
konkursowych. Po rozstrzygnięciu
wszystkich konkurencji komisja wyłoniła zwycięzców:
I miejsce Zuzanna Nadara z klasy VII
II miejsce Anna Skrodzka z klasy
IV
III miejsce Aleksandra Wesołowska z klasy VI
Uwieńczeniem tego dnia był uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
Adam Grzymała
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Wykowie

13

14

szkoły

dzieci powitały wiosnę
Magdalena Siok,
Bogusława Parda-Rutkowska
Punkt przedszkolny w Zabielu

Wreszcie nadeszła wiosna. Wraz
z pierwszymi promieniami słońca,
przyroda obudziła się z zimowego snu. Wszystko wokół kwitnie i
pachnie, a pogoda sprzyja zabawie
na zewnątrz.
Dzieci z Punktu Przedszkolnego w
Zabielu w tradycyjny sposób przegoniły zimę i powitały wiosnę. W
kolorowym orszaku radosnym śpiewem oznajmiły, że nadeszła wiosna
i pożegnały się z marzanną. Dodatkową atrakcją okazało się pieczenie
kiełbasek przy ognisku i rozgrywki
sportowe. Pogoda dopisała, humory
także, a przedszkolaki uczestniczyły w świetnej zabawie angażującej
całą grupę.
Kolejne wiosenne wydarzenie to
wycieczka do Kolna i warsztaty
kulinarne w sali zabaw Lililand w
Kolnie. Dzieci poznały historię wy-

dzieci z punktu przedszkolnego w zabielu powitały wiosnę

pieku pizzy oraz przygotowały pizzę od podstaw.
Przedszkolaki wyrabiały i wałkowały ciasto, dodawały ulubione

składniki i ozdabiały placki. Następnie bawiły się w sali zabaw.
Na koniec ze smakiem degustowały
przygotowany przez siebie posiłek.

nasze sukcesy recytatorskie
W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch
gminnych konkursach recytatorskich, do których wytypowani zostali laureaci eliminacji szkolnych.
W Gminnym Przeglądzie Niezawodowej Twórczości Recytatorskiej

i Teatralnej 2022 (kategoria klas I
– VIII) w dn. 25 marca w Centrum
Kultury Gminy Kolno w Lachowie
zaprezentowały się: Kornelia Zuzga
z kl. IV oraz Aleksandra Cempa z kl.
VIII. Ola została ,,Mistrzem Recytacji” i jako jedna z dwóch uczennic

uczniowie z sp w janowie z powodzeniem wystartowali m.in. w gminnym konkursie recytatorskim „poezja brzechwy i tuwima”

z naszej gminy 5 kwietnia reprezentowała szkołę w finale – Wojewódzkim Przeglądzie PIKtoGramy
w Białymstoku. Olę przygotowała
p. Aneta Roman.
W XIII edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego ,,Poezja Brzechwy i Tuwima”, który odbył się
12 kwietnia w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem wiersze
przygotowane pod kierunkiem p.
Małgorzaty Grabowskiej recytowali
najmłodsi – pięciolatki, sześciolatki oraz uczniowie kl. I. Laureatami
zostali: w kategorii sześciolatków
- Alan Kowalczyk – I miejsce oraz
Filip Dębkowski – wyróżnienie. W
grupie pierwszoklasistów wyróżniono Julię Plonę. Serdecznie gratulujemy uczniom, zachęcamy do
podnoszenia poziomu kompetencji
artystycznych, a także udziału w
kolejnych konkursach.
Aneta Roman SP w Janowie
gazeta gminna
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WIOSENNY turniej halowej
PIŁKI NOŻNEJ DZIEWCZĄT
agnieszka chutkowska

pamiątkowe zdjęcie drużyn uczestniczących w turnieju halowej piłki nożnej dziewcząt

Dnia 11 kwietnia na hali przy
Szkole Podstawowej w Zabielu
odbył się po raz pierwszy Halowy
Turniej Piłki Nożnej.
Impreza była skierowana do
dziewcząt ze szkół podstawowych
Gminy Kolno. Do rywalizacji stanęły reprezentacja aż 6-ciu szkół z
naszej Gminy. Po losowaniu, drużyny trafiły do dwóch grup, gdzie
rywalizacja odbywała się „każdy z
każdym”, następnie odbyły się dwa
półfinały i finał. W finale bardzo

zacięty mecz stoczyły dziewczęta z
Zabiela i Lachowa. Ostatecznie po
dogrywce, zwyciężyły dziewczęta
z Zabiela 3:2. Wszystkie drużyny
zostały nagrodzone dyplomami, a
trzy pierwsze również pięknymi pucharami ufundowanymi przez UKS
Sprint w Zabielu.
Wyniki rywalizacji:
1 miejsce - SP Zabiele – Opiekun Agnieszka Chutkowska
2 miejsce – SP Lachowo – Opie-

kun Katarzyna Milanowska
3 miejsce – SP Czerwone – Opiekun Alicja Piekarska
4 miejsce – SP Borkowo
5 miejsce – SP Janowo
6 miejsce – SP Wykowo
Po zaangażowaniu i uśmiechach
na twarzy uczestników widać że
takie imprezy połączone ze zdrową
rywalizacją są im bardzo potrzebne,
a impreza stanie się na pewno cykliczną.

umowy już podpisane

Podpisanie umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych

gazeta gminna

Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno podpisał umowy na
realizację zadań publicznych Gminy
Kolno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na
2022r. Oferty w konkursie złożyły
i dotację otrzymały: OSP Borkowo
na organizację IV Rowerowej Gry
Terenowej, GZ LZS w Kolnie na organizację zawodów oraz przedsięwzięć sportowych, rekreacyjnych o
zasięgu gminnym i ponadgminnym
oraz Towarzystwo Jan z Kolna na
organizację spływu pn. „Kajakiem
po Pisie”.

15

16

kultura

wyśpiewane sukcesy!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Julia Wyka i Kinga Góralczyk
- to dwie reprezentantki Gminy
Kolno, które znalazły się w gronie
laureatów II Wojewódzkiego Przeglądu Niezawodowej Twórczości
Teatralnej „PIKtoGRAmy” organizowanego przez Podlaski Instytut
Kultury w Białymstoku.
Julia Wyka wyśpiewała II miejsce
w kategorii klas 4-8. Kinga Góralczyk również startowała w Mistrzach Piosenki i w kategorii klas
1-3 otrzymała nagrodę za najlepsze ujęcie tematu przewodniego.
To ogromny sukces, bo konkurencja
była bardzo duża na każdym etapie
konkursu.
W sumie w trakcie wojewódzkiego etapu tegorocznego Przeglądu
Gminę Kolno zaprezentowało dziewięcioro młodych artystów wyłonionych w trakcie gminnych eliminacji
zorganizowanych przez Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle.
Byli to recytatorzy: Lena Sarnac-

juli a wyka na zdjęciu u góry i kinga góralczyk poniżej to finalistki wojewódzkiego przeglądu „Piktogramy”

ka, Aleksandra Krom, Aleksandra
Cempa, Maja Pietruszka, Bartosz
Szumowski, Klaudia Dąbkowska i
Aleksandra Wesołowska oraz piosenkarki: Kinga Góralczyk i Julka
Wyka.
Laureatkom Przeglądu i wszystkim uczestnikom z Gminy Kolno
serdecznie gratulujemy!

wielkanocne kartki z borkowa

w tym roku życzenia wielkanocne od wójta gminy kolno i przewodniczącego rady gminy kolno rozsyłane były na ręcznie
robionych kartkach, które powstały w trakcie warsztatów organizowanych w klubie seniora w borkowie. Dziękujemy!
gazeta gminna
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spotkanie autorskie
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Gdyby zapytać o najpoczytniejszego współczesnego twórcę literatury dziecięcej, odpowiedź najpewniej brzmiałyby właśnie Grzegorz
Kasdepke - książki jego autorstwa
niemal bez wyjątku osiągają statusy bestsellerów. Dlatego nasza
radość była ogromna, że mogliśmy
6.04. 2022 r.gościć tak wspaniałego pisarza na spotkaniu autorskim
w bibliotece w Czerwonem.
Grzegorz Kasdepke posiada rzadki i cenny dar pisania niezwykłych
historii, które z zapałem czytają
najmłodsi. Okazało się, że posiada
również bezcenny dar nawiązywania kontaktu zarówno z młodym, jak
i starszym czytelnikiem. Liczna grupa uczniów ze szkół podstawowych
w Borkowie, Czerwonem, Janowie i
Wykowie, która przybyła na spotkanie autorskie, była wprost zachwycona pisarzem.

grzegorz kasdepke na spotkaniu autorskim w czerwonem

Otwartość, elokwencja, spontaniczność to jego niewątpliwe atrybuty. Nam, jako pierwszym została zaprezentowana nowa, świeżo
wydana, która przyjechała do nas
dosłownie wprost z wydawnictwa
książka ‘Koronkowa robota”.
Warto było na nią czekać, by zdo-

być cenny autograf. Pisarz obiecał,
ze jeszcze do nas przyjedzie – już
czekamy.
Spotkanie autorskie Grzegorzem
Kasdepke było zorganizowane przy
współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną w Łomży, za co serdecznie dziękujemy.

Dzień Ziemi w przedszkolu
Przyrodę należy doceniać, dlatego
dzieci i dorośli powinni codziennie
wspierać działania proekologiczne.
Dzieci z Punktu Przedszkolnego w

Zabielu w szczególny sposób uczciły Międzynarodowy Dzień Ziemi.
Przedszkolaki ubrane na zielono rozpoczęły dzień od prezentacji

dzień ziemi w punkcie przedszkolnym w zabielu

gazeta gminna

multimedialnej, dzięki czemu utrwaliły wiadomości na temat ekologii i
przyrody.
Następnie wspólnie wykonały kodeks ekologa i aktywnie włączyły
się w tematyczne zabawy ruchowe.
Dodatkową atrakcją okazały się
zajęcia plastyczne i praktyczne.
Dzieci wykleiły szablon ziemi plasteliną i otoczyły kulę ziemską serduszkiem oraz odrysowanymi dłońmi.
Na koniec samodzielnie posadziły
wiosenne rośliny oraz zareagowały śmieci. Kolejne pokolenie małych ekologów udowodniło,w jaki
sposób, łatwo i przyjemnie należy
świadomie wspierać przyrodę.
Magdalena Siok
Bogusława Parda-Rutkowska
Punkt Przedszkolny w Zabielu
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to była już XIII Edycja Konkursu
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

„Kaczka dziwaczka”, ‘Pomidor”,
‘Trudny rachunek” te i inne wiersze można było usłyszeć w prezentacjach najmłodszych adeptów
sztuki recytacji podczas XIII Edycji
Konkursu Recytatorskiego „Poezja
Brzechwy i Tuwima”, który odbył
się 11.04.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem.
W konkursie wzięło udział 28 recytatorów ze szkół podstawowych i
oddziałów przedszkolnych w Borkowie, Janowie, Lachowie, Wykowie
i Zabielu.
Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych:
grupa pięciolatków, grupa sześciolatków, uczniowie klasy I.
Prezentacje oceniała komisja w
składzie: Anna Beata Gosk – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy
Piątnica, Marzena Góralczyk – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy
Mały Płock oraz Barbara Szczubełek – dyrektor Biblioteki Publicznej
w Śniadowie.

Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Grupa pięciolatków
1. Filip Brozio – Publiczne Przedszkole w Lachowie
2. Zuzanna Wieczorek– SP Borkowo
3. Alicja Rydel – SP Czerwone
Wyróżnienie: Zofia Konopka –
Publiczne Przedszkole w Lachowie,
Amelia Ołdakowska – SP Czerwone

Grupa sześciolatków
1. Alan Kowalczyk – SP Janowo
2. Łucja Podlaska – SP Zabiele
3. Bartosz Szumowski – SP Wykowo
Wyróżnienie: Filip Dębkowski –
SP Janowo, Lena Sarnacka – SP
Lachowo

Uczniowie klasy I
1. Karolina Wykowska – SP Wykowo
2. Anastazja Murawska– SP Borkowo
3. Dominika Boć– SP Borkowo
Wyróżnienie: Paulina Gers – SP
Czerwone, Julia Plona – SP Janowo
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym recytatorom oraz nauczycielom przygotowującym dzieci do
konkursu zostały wręczone dyplomy
podziękowania.
Nagrody zakupiono ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, za co serdecznie
dziękujemy.
Organizatorzy dziękują rodzicom
i nauczycielom za przygotowanie
dzieci do konkursu. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do zmagań
poetyckich w następnym roku.

laureaci i uczestnicy konkursu recytatorskiego „poezja brzechwy i tuwima” zorganizowanego przez gbp w czerwonem
Galeria zdjęć na fb biblioteki
gazeta gminna
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