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z ostatniej sesji
rady gminy kolno
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22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się XXII sesja Rady Gminy Kolno. W tym
ważnym posiedzeniu, w trakcie którego uchwalono m.in. uchwałę dotyczącą
budżetu gminy Kolno na 2017 rok uczestniczył m.in. pan Stefan Krajewski,
członek zarządu województwa podlaskiego. Obrady zakończyło spotkanie
opłatkowe z udziałem ks. kanonika Wojciecha Stefaniaka, proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie.

wydarzenia

nowy sprzęt gminny

Od początku tego roku przy drogach gminnych pracuje już nowy
sprzęt zakupiony przez Gminę Kolno. Rębak służy do rozdrabniania gałęzi i krzaków. Gminna ekpia remontowa oczyściła już pobocza drogi gminnej Żebry - Wykowo. Nowy sprzęt powiększy budowany systematycznie park maszyn gminnych, by coraz więcej
prac remontowych, budowalnych i związanych z utrzymaniem dróg oraz
poboczy gmina mogła wykonywać własnymi siłami.

ciekawostki

Tradycja w niksowiźnie

Kiedy na kilka dni przed świętami wszystkim udziela się gorączka
przygotowań do Bożego Narodzenia w miejscowości Niksowizna przychodzi taki moment, że mieszkańcy na
chwilę pogrążają się w modlitwie i wspomnieniach o tych, których zabraknie przy świątecznym stole. Zgodnie z tutejszą tradycją, po porannej mszy
świętej w intencji zmarłych spotykają się w jednym z domów, by śpiewać i
modlić się za zmarłych. W tym roku gospodarzami tzw. Bożego Obiadu byli
państwo Halina i Tadeusz Chaberek.
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21 stycznia br. 70 rocznicę ślubu świętowali Państwo Janina i Roman
Wiśniewscy z Wincenty. Z tej okazji serdeczne gratulacje i życzenia składali Małżonkom nie tylko członkowie Rodziny, ale też przedstawiciele
władz gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele.
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Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
W Nowy Rok wkraczamy z nowymi
planami, które w dużej mierze określa budżet Gminy Kolno uchwalony
przez Radę Gminy Kolno na sesji,
która odbyła się 22 grudnia 2016
roku.
Budżet na 2017 rok to budżet
inwestycyjny, rozwojowy, ale też
zrównoważony i realny. Będziemy realizować inwestycje drogowe
przy udziale już pozyskanych pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ale też
w oparciu o środki własne. Po raz
pierwszy wybudujemy drogi w technologii stabilizacji gruntu i utrwalenia powierzchni emulsją.
Budżet jest tak skonstruowany,
byśmy mogli odważnie aplikować o
środki unijne. Staramy się m.in. o
dofinansowanie do inwestycji związanych z zakończeniem wodociągowania gminy i rozbudową nowej
sieci wodociągowej, wybudowaniem

przydomowych oczyszczalni ścieków
oraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kumelsku. Aplikujemy
o środki z Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014 - 2020 oraz o
dofinansowanie budowy instalacji
solarnych w gminie (fotowoltaika i
kolektory słoneczne). Mamy w budżecie zagwarantowane pieniądze
na wkłady własne konieczne przy
realizacji projektów więc jesteśmy
przygotowani, by skorzystać z szans
na pozyskanie pieniędzy z programów i działań, w ramach których
dopiero w tym roku ogłaszane będą
nabory wniosków.
Bardzo ważnym elementem budżetu jest też fundusz sołecki i realizacja zadań na 2017 rok wskazanych przez mieszkańców w zakresie
remontu świetlic, budowy poboczy
dróg, czy wytyczania i żwirowania
dróg gminnych oraz dróg dojazdowych do łąk i pól. W tym roku
kwota na fundusz sołecki wynosi

518 539,77 zł. Podobnie jak w roku
ubiegłym większość zadań w ramach funduszu sołeckiego wykonamy własnymi siłami. Konsekwentnie rozbudowywany park maszyn
gminnych dziś pozwala nam na realizację wielu zadań od remontów
budynków, po inwestycje drogowe.
Z uwagi na fakt, że maszyn i urządzeń mamy coraz więcej w tym roku
na bazie w Czerwonem wybudowany zostanie duży garaż, w którym
przechowywać będziemy wszystkie
sprzęty.
Stawiamy sobie ambitne cele, szukamy możliwości pozyskiwania dodatkowych pieniędzy na inwestycje,
ale nie możemy zapomnieć o sprawach bieżących w tym tak istotnych
w budżecie gminy jak oświata czy
pomoc społeczna.
Dbamy, o stan finansów gminy i
o to, by rozwijała się równomiernie,
dlatego budżet na 2017 rok jest
elementem szerszego planu finansowego Gminy Kolno.

stopnia awansu nauczycielom z
województwa podlaskiego odbyło
się 13 grudnia 2016 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W
gronie 102 osób, które otrzymały
taki anwas były cztery z powiatu
kolneńskiego. Awansu gratulowała
nauczycielom pani wicekurator Bożena Dzitkowska (na zdj. obok z dyrektorem Jackiem Bagińskim).

mat zmiany nazwy tej miejscowości
na nazwę powszechnie stosowaną Rydzewo, bądź na nazwę historyczną - Rydzewo Święszki. Uprawnionych do głosowania w miejscowości
Rydzewo Świątki było 96 osób. Do
głosowania przystąpiło 50 osób
co stanowi 52% wszystkich osób
uprawnionych do głosowania. Za
pozostaniem przy obecnej nazwie
miejscowości – Rydzewo Świątki
opowiedziały się 44 osoby co stanowi 88 % głosujących. Za zmianą
nazwy miejscowości było 6 osób, co
stanowi 12 % głosujących. Wśród
głosujących za zmianą nazwy miejscowości 5 osób było za zmianą
obecnej nazwy na Rydzewo, zaś 1
osoba na Rydzewo Święszki.

w skrócie
Awans zawodowy
Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem awansował na nauczyciela dyplomowanego. Wręczenie aktów nadania

fot. arch. KO w Białymstoku

Konsultacje społeczne
W dniach od 14 do 22 grudnia
2016 r. prowadzone były konsultacje społeczne, których celem było
zebranie opinii mieszkańców miejscowości Rydzewo Świątki na tegazeta gminna
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współpraca transgraniczna
marcin sekściński
centrum kultury gminy kolno

Dwa projekty transgranicznie
przygotowane przez gminę Kolno
wraz z partnerami zagranicznymi
w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 to efekt
intensywnej pracy kilku ostatnich
tygodni. Podjęcie współpracy międzynarodowej z partnerami na Białorusi bądź Ukrainie było warunkiem koniecznym, aby starać się o
środki przyznawane przez Komisję
Europejską na projekty w ramach
współpracy transgranicznej, gdzie
dofinansowanie sięga 90 procent.
Wnioski przygotowane przez gminę dotyczą głównie infrastruktury
drogowej oraz modernizacji i budowy infrastruktury rekreacyjno –
kulturalnej.
W spotkaniu, które odbyło się 29
grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy
Kolno, udział wzięli przedstawiciele strony białoruskiej: Aleksander
Dziadziuk, Główny Inżynier Iwanowskiego Rejonowego Komitetu
Wykonawczego wraz z współpracownikami, Bisunem Jurijem Jurjewiczem, Przewodniczącym Iwanowskiego Rejonowego Komitetu
Wykonawczego, Kłyszko Witalijem
Grigorjewiczem, Zastępcą Przewodniczącego Rejonowego Komitetu

gmina kolno po raz pierwszy współpracowała z partnerami z zagranicy, by
ubiegać się o dofinansowanie na realizację projektów transgranicznych

Wykonawczego oraz Naczelnik Wydziału Ideologii, Kultury i Spraw
Młodzieży miasta Mosty - Sergiej
Dejkało z Dyrektorem Instytucji
Państwowej „Mostowskie Rejonowe
Centrum Kultury” Fedoto Siergiejem Aleksiejewiczem.
Gminę Kolno reprezentowali wójt
Józef Bogdan Wiśniewski, dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno Marcin Sekściński wraz z pracownikami
Dariuszem Budrowskim i Adamem
Choińskim.
W spotkaniu uczestniczył również

wspólne projekty gminy kolno i zagranicznych partnerów dotyczą modernizacji i budowy infrastruktury drogowej i rekreacyjno - kulturalnej

przewodniczący Rady Gminy Kolno
Wojciech Jermacz oraz Sebastian
Jaworowski - prezes łomżyńskiej
spółki Linguo. Wizyta zakończyła
się podpisaniem wspólnych projektów i skierowaniem ich do instytucji
oceniającej.
Gmina Kolno, po raz pierwszy stara się o dofinansowanie z Programu
Współpracy Transgranicznej Polska
- Białoruś - Ukraina 2014-2020.
- To duże wyzwanie, ale też szansa nie tylko na wymierne efekty finansowe, ale też na daleko idącą
współpracę w różnych obszarach
funkcjonowania gminy z zagranicznymi partnerami – mówi Wójt Gminy
Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.
Ze wsparcia w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś
- Ukraina 2014 - 2020 będą
mogli skorzystać mieszkańcy
czterech polskich województw,
czterech białoruskich i sześciu
ukraińskich obwodów. Gmina
Kolno przystąpiła do pierwszego konkursu w ramach tego
programu. Konkurs ten będzie
przebiegał w dwóch etapach.
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radni uchwalili budżet gminy
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem odbyła się XXII sesja Rady Gminy
Kolno. W tym ważnym posiedzeniu, w trakcie którego uchwalono
m.in. budżet gminy Kolno na 2017
rok, uczestniczył m.in. pan Stefan
Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego. Obrady
zakończyło spotkanie opłatkowe z
udziałem ks. kanonika Wojciecha
Stefaniaka, proboszcza Parafii pw.
Chrystusa Króla Wszechświata w
Kolnie.
Zanim zebrani podzielili się opłatkiem radni podjęli szereg istotnych
uchwał:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2016 – 2024
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 rok
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2017 – 2027
- w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kolno na 2017 rok
- w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Gminy Kolno na 2017

radni gminy kolno w trakcie XXII sesji Rady Gminy Kolno przyjęli m.in. uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu gminy kolno na 2017 r.

rok
- w sprawie uchwalenia planu
pracy stałych komisji Rady Gminy
Kolno na 2017 rok.
Informacje z prac między sesjami
przedstawił Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. Pan Stefan Krajewski, członek zarządu województwa
podlaskiego podsumował rok dobrej
współpracy z Gminą Kolno i Powiatem Kolneńskim, przedstawił kwestie związane m.in. ze zbliżającym

się referendum w sprawie budowy w
województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego oraz złożył
zgromadzonym serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia zebranym przekazał również pan Andrzej
Mieczkowski, przewodniczący Rady
Powiatu Kolneńskiego. Gościem na
sesji był też pan Artur Żebrowski,
Komendant Powiatowy Policji w
Kolnie.

dotacja dla centrum kultury
Centrum Kultury Gminy Kolno
znalazło się w gronie beneficjentów
programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 ogłoszonego przez
Narodowe Centrum Kultury.
W ramach programu złożono 109
wniosków, ale tylko 50 instytucji
kultury w kraju otrzyma dofinansowanie. Wniosek złożony przez Centrum Kultury Gminy Kolno nosi tytuł „Nasz mały świat - zmieniajmy
go na lepsze”.
- W ramach projektu zostanie
przeprowadzona diagnoza potrzeb
mieszkańców w obszarze kultury i
integracji, co w efekcie spowoduje
gazeta gminna

wyłonienie od 3 do 7 inicjatyw do
dofinansowania i zrealizowania w
kolejnym etapie projektowym - informuje Marcin Sekściński, dyrek-

tor CKGK.
„Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest trzecią edycją programu
Narodowego Centrum Kultury Dom
Kultury+. (...) Celem strategicznym
programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury
w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i
kapitału kulturowego jej członków
oraz kulturotwórczych zasobów
społeczności” - czytamy na stronie
www.nck.pl
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koncert na inaugurację
sezonu kulturalnego w gminie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Inauguracja sezonu kulturalnego w Gminie Kolno już za nami.
Wyjątkowy wieczór 13 stycznia
2017 na długo zapadnie w pamięci uczestników. W hali sportowej
Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu jubileuszowy koncert zagrał zespół Dożynkersi, który w
naszej gminie działa i tworzy już
od 5 lat. Ogromne wrażenie na
gościach zrobił koncert kolęd w
wykonaniu artystów Edyty Krzemień i Damiana Aleksandra z towarzyszeniem Marty Nanowskiej
(skrzypce) i Krzysztofa Jaszczaka
(klawisze). To była pierwsza inauguracja sezonu kulturalnego w
Gminie Kolno.
Zanim na scenie wystąpili artyści
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno wraz z Marcinem Sekścińskim,
dyrektorem Centrum Kultury Gminy
Kolno wręczyli podziękowania za
współpracę: ks. dr Tomaszowi Olszewskiemu, dyrektorowi Centrum
Edukacji Medialnej SpesMediaGroup, Krzysztofowi Kajko, prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie
oraz Cezaremu Mielko, dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji

inaugurację sezonu kulturalnego 2017 w gminie kolno uświetnił koncert kolęd
w wykonaniu artystów (od lewej): damiana aleksandra, Edyty krzemień , Marty
nanowskiej i krzysztofa jaszczaka

Kultury w Białymstoku.
Dyrektor CKGK na ręce pana
wójta Józefa Wiśniewskiego wręczył
podziękowania wszystkim gminnym instytucjom, zespołom, kołom
gospodyń i stowarzyszeniom, za
współpracę w ubiegłym roku.
Imienne podziękowania z okazji
jubileuszu 5 - lecia otrzymali członkowie zespołu Dożynkersi. Gratulacje zespołowi oraz słowa uznania
dla władz gminy i CKGK złożył pan
Stefan Krajewski, członek zarządu
województwa podlaskiego.
Miniony rok był dla kultury w

podziękowania za współpracę odebrał ks. dr tomasz olszewski,
dyrektor CEM spesmediagroup

Gminie Kolno wyjątkowy jeśli chodzi o pozyskiwanie dodatkowych
funduszy na realizację programów i
wydarzeń. CKGK było m.in. beneficjentem programu Podlaski Pomost
Kultury. Bieżący rok zapowiada się
równie intensywnie zarówno jeśli chodzi o szukanie dodatkowych
źródeł finansowania, jak też organizację życia kulturalnego w naszej
gminie. Spotkanie w Zabielu to
pierwsze z kilkudziesięciu wydarzeń
kulturalnych zaplanowanych na ten
rok przez CKGK, na które już dziś
serdecznie zapraszamy.

podziękowania skierowane były również do pana
cezarego mielko, dyrektora woak w białymstoku
gazeta gminna
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inauguracja w obiektywie
Pierwsza w Gminie Kolno inauguracja sezonu kulturalnego odbiła się szerokim echem w lokalnych
miediach.
Relacje z uroczystości w Zabielu
przygotowało m.in. Radio Nadzieja
- jeden z patronów medialnych wydarzenia. Z relacją tą zapoznać się
można na stronie internetowej www.
wzasiegu.pl. Patronem medialnym
był też portal kolniak24.pl
Fotorelacje z inauguracji sezonu
dostępne są na stronie internetowej: www.foto.nicewicz.pl oraz na
stronie internetowej tokolno.wordpress.com. Dziękujemy!

członkowie zespołu dożynkersi z pamiątkowymi dyplomami z okazji 5-lecia
wspólnego grania od wójta gminy kolno i dyrektora ckgk
fot. S. nicewicz

krzysztof kajko, prezes banku spółdzielczego z
podziękowaniami za współpracę od władz gminy
kolno i dyrekcji ckgk

wójt józef wiśniewski i stefan krajewski, członek zarządu woj.
podlaskiego kwiatami dziękują za koncert kolęd fot. S. nicewicz

licznie zgromadzeni goście na inauguracji sezonu kulturalnego mogli nie tylko wysłuchać wyjątkowych koncertów, ale też
obejrzeć wystawę zdjęć autorstwa pana sylwestra nicewicza

gazeta gminna
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spotkanie w lachowie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Po raz pierwszy w Szkole Podstawowej w Lachowie odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli szkół z terenu powiatu
kolneńskiego. W spotkaniu tym
uczestniczył m.in. ks. Biskup Tadeusz Bronakowski, a poprzedziła je
msza św. odprawiona w Kościele
pw. Zwiastowania NMP w Lachowie.

spotkanie opłatkowe środowisk szkolnych z ks. biskupem tadeuszem bronakowskim po raz pierwszy odbyło się w szkole w lachowie

ostatnie pożegnanie proboszcza
23 grudnia 2016 r. odbył się
pogrzeb ks. Sławomira Banacha,
wybitnego kapłana Diecezji Łomżyńskiej. Zgodnie z ostatnią wolą
ksiądz Sławomir Banach został
pochowany na cmentarzu parafialnym w Koźle. Msza św. pogrzebowa

pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego
zgromadziła w Kościele w Koźle
tłumy księży, przedstawicieli władz
lokalnych oraz wiernych, którzy
ze łzami żegnali nieodżałowanego
proboszcza.

msza św. pogrzebowa w kościele pw. najświętszego serca jezusowego z koźle

Parafia pw. Najświętszego Serca
Jezusowego w Koźle była pierwszą, w której ks. Sławomir Banach
był proboszczem. Posługę tę pełnił
w latach 2005 - 2010. W pamięci
mieszkańców Kozła i okolic ks. S.
Banach zachowa się jako wyjątkowy kapłan, ale też inicjator wydarzeń kulturalnych i sportowych. To z
Jego inicjatywy powstała w Parafii
wyjątkowa droga krzyżowa na tzw.
Górze Śmierciowej, na której wcześniej stanęła też kapliczka św. Brunona. Dzięki proboszczowi w Koźle
organizowano Wojewódzkie Biegi
Pokoju im. Sługi Bożego Jana Pawła II, spływy kajakowe, działał też
młodzieżowy teatr „Boża iskra”.
Ks. S. Banach miał 50 lat, w kapłaństwie 21. Po Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Koźle był proboszczem Parafii pw.
św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach
(2010 - 2013) i pw. Ducha Świętego w Zambrowie (2013 - 2015).
gazeta gminna
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gmina zakupiła nowy sprzęt
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

przy użyciu nowego rębaka pracownicy gminnej ekipy remontowej rozdrabniają gałęzie i krzaki wycięte z poboczy dróg gminnych.

gazeta gminna

Od początku roku, jeśli tylko pogoda pozwala, pracownicy gminnej
ekipy remontowej przy użyciu nowego sprzętu gminnego – rębaka,
oczyszczają pobocza dróg gminnych. Na początku stycznia rębak
pracował przy drodze gminnej Żebry - Wykowo, gdzie rozdrabniane były przycięte gałęzie i krzaki.
Wkrótce nowy sprzęt będzie można
zobaczyć też przy innych drogach
gminnych.
Rębak to kolejny sprzęt, który
Gmina Kolno zakupiła, by zwiększyć możliwości działania gminnej
ekipy remontowej.
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wydarzenia
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wydarzenia
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wydarzenia

rocznica powstania
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

sukces!
21 grudnia 2016 r. został ogłoszony werdykt jury ogólnopolskiego
konkursu informatycznego pt. „Magia Świąt” zorganizowanego przez
Ogólnopolską Sieć Edukacyjną
OSE pod patronatem NASK - Naukowej Akademii Sieci Komputerowej z Warszawy.
Wśród pięciu laureatów znalazła
się uczennica klasy czwartej Szkoły
Podstawowej w Lachowie Klaudia
Włodkowska – gratulujemy !
SP Lachowo

Władze gminy kolno i społeczność szkoły w czerwonem oddaje hołd powstańcom z naszej gminy w 154 rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Jak co roku w rocznicę wybuchu
Powstania Styczniowego władze
gminy Kolno oraz przedstawiciele
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem upamiętnili powstańców styczniowych z naszej gminy składając
kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem w Czerwonem.

klaudia włodkowska z sp w lachowie z nagrodą

To miejsce pamięci położone jest
przy drodze krajowej nr 63. Kamień
z tablicą, krzyż oraz biało - czerwona flaga otoczone są łańcuchem zaczepionym o cztery polne kamienie.
Miejsce poświęcone jest pamięci
powstańców styczniowych z gminy
Kolno. Na tablicy wyryte są nazwiska: Kajki, Stodupa i Banacha.

szkolne jasełka

jasełka w szkole podstawowej im. marszałka józefa Piłsudskiego w czerwonem

Tradycyjnie już w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem odbyły
się szkolne jasełka. W 2016 roku w
prace nad ich przygotowaniem zaangażowani byli uczniowie, którzy
pracowali pod kierunkiem katechetki pani Alicji Piekarskiej.
Gośćmi na premierze jasełek byli
m.in. wójt gminy Kolno Józef Wiśniewski, Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno, ks.
kanonik Wojciech Stefaniak, proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie, którzy złożyli wszystkim serdeczne życzenia
świąteczne i noworoczne.
Jasełka dla zainteresowanych zostały w szkole wystawione raz jeszcze 8 stycznia 2017 r.
gazeta gminna

szkoły

pracowity koniec roku
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Okres przerwy świątecznej w
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem został wykorzystany na
przeprowadzenie kolejnych udoskonaleń. Szkoła zyskała wyposażenie gabinetu pierwszej pomocy
przedmedycznej, umeblowano pracownię językową oraz zrealizowano ekologiczny projekt związany z
wymianą oświetlenia. W bieżącym
roku w szkole rozpocznie się długo
wyczekiwana inwestycja.
Pomieszczenie na pierwszym piętrze, w którym znajduje się szkolny
gabinet pierwszej pomocy przedmedycznej został wyposażony w
kozetkę, parawan, szafki oraz ciśnieniomierz. Meble i sprzęt szkoła
otrzymała od Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicare” w Kolnie, za co dyrekcja szkoły serdecznie dziękuje, a w sposób
szczególny pani Hannie Kowalczyk,
pielęgniarce, która opiekuje się
dziećmi ze szkoły w Czerwonem.
W trakcie świątecznej przerwy
umeblowana została też szkolna
pracownia językowa.
Kolejnym przedsięwzięciem była
wymiana oświetlenia na energooszczędne, którego szkoła dokonała
dzięki dofinansowaniu ze środków
z Narodowego Funduszu Ochrony

wójt józef wiśniewski w umeblowanej pracowni językowej w sp w czerwonem

Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakup i wymiana żarówek odbyła
się w ramach lokalnej ekologicznej
inicjatywy obywatelskiej pt. „Eko
Szkoła” w ramach projektu „Eko
inicjatywy na rzecz ochrony lokalnych ekosystemów”. Szkoła współpracowała w tym zakresie z Fundacją „Orzeł” z Białegostoku. Efektem
jest 250 nowych energooszczędnych
żarówek zamontowanych w szkole,
co ma walor nie tylko ekologiczny,
ale też ekonomiczny.
Zmiany, które zachodzą w szkole to efekt dobrej współpracy rady
pedagogicznej, rodziców oraz organu prowadzącego z Wójtem Gminy
Kolno na czele.
- W tym roku w szkole w Czerwo-

ekologiczną inicjatywę szkoła w czerwonem zrealizowała przy współpracy z
fundacją orzeł z białegostoku na zdj. w środku prezes fundacji Piotr janewicz,
po prawej dyrektor szkoły w czerwonem jacek bagiński
gazeta gminna

nem dokończone zostanie boisko do
koszykówki oraz zostanie rozpoczęta
oczekiwana od wielu lat inwestycja
czyli termomodernizacja budynku
szkolnego – mówi Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Termomodernizacja obejmie też budynek Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
szkolny gabinet pierwszej pomocy
wyposażony dzięki medicare

za pieniądze z nfośigw w szkole w
czerwonem wymieniono wszystkie
żarówki na energooszczędne
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spotkanie wigilijne
środowisk kultury naszej gminy
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W niedzielne popołudnie 18
grudnia 2016 r. w świetlicy Centrum Kultury Gminy Kolno w Lachowie odbyło się spotkanie wigilijne zespołów, stowarzyszeń i grup
nieformalnych współpracujących z
CKGK.
W spotkaniu uczestniczyły nasze
zespoły: Magnum Noli, Czerwieniacy, Zabielanki oraz Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele
stowarzyszeń, strażacy z OSP w
Lachowie oraz goście honorowi w
tym m.in.: Stefan Krajewski, członek
zarządu województwa podlaskiego,
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno z małżonką, Robert Nadara, wicestarosta kolneński, ks. Krzysztof
Malinowski, proboszcz Parafii pw.
Zwiastowania NMP w Lachowie,
przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kolnie oraz członkowie Rady Programowej działającej przy CKGK.
Przedpremierowo Jasełka na
spotkaniu wigilijnym przedstawili uczniowie ze Szkoły Podstawowej i z Gimnazjum w Lachowie, a

na scenie w lachowie zaprezentowała się grupa wokalna powstała w ramach
warsztatów realizowanych przez centrum kultury gminy kolno

do wspólnego śpiewania kolęd zaprosili: młodzieżowa grupa wokalna, powstała w trakcie realizacji
projektu w CKGK pt. „Warsztaty taneczno - muzyczne w Gminie
Kolno”, zespół ludowy Czerwieniacy i zespół Zabielanki. Serdeczne
życzenia wszystkim zgromadzonym
przekazali przedstawiciele władz
województwa, powiatu i gminy. Nie

zabrakło błogosławieństwa od ks.
proboszcza Krzysztofa Malinowskiego oraz tradycyjnego podzielenia się opłatkiem wzystkich uczestników spotkania. W organizację
spotkania wigilijnego w Lachowie
zaangażowali się, poza pracownikami CKGK, przedstawiciele OSP
oraz w szczególności panie z zespołu Magnum Noli z Lachowa.

kulturalne ferie zimowe
Centrum Kultury Gminy Kolno
zaprasza
W dniach od 23 stycznia do 3
lutego br. Centrum Kultury Gminy
Kolno zaprasza na zajęcia organizowane dla dzieci w ramach zimowych ferii.
W świetlicach Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle, Borkowie,
Lachowie i Zabielu oraz w Glinkach
będą organizowane zajęcia w tym
m.in.: zabawy integracyjne, seanse
filmowe, zajęcia plastyczne, sportowe, turniej tenisa stołowego, karna-

wałowy bal maskowy, kulig i ognisko. Ponadto w planach jest wyjazd
na lodowisko.
Więcej szczegółów nie tylko na
temat zimowych ferii, ale też działaności CKGK na stronie internetowej www.ckgk.gminakolno.pl oraz
pod nr tel. kom. 514 806 075.

Gminna Biblioteka Publiczna i
Szkoła Podstawowa w Czerwonem zapraszają
Gminna Biblioteka Publiczna oraz
Szkoła Podstawowa im. Marszałka

Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
w ferie zimowe zapraszają na:
- 30 stycznia kulig i ognisko
- 31 stycznia wyjazd do kina Helios i na łyżwy do Białegostoku koszt 40 zł
- 1 lutego - bal karnawałowy
- 2 lutego - wyjazd do Mikołajek
na basen - koszt dzieci do lat 14 25 zł, młodzież - 40 zł
Szczegóły dotyczące ferii zimowych pod nr tel. 86 262 34 56. Więcej informacji o działalności GBP
w Czerwonem na stronie www.gbp.
gminakolno.pl
gazeta gminna

wydarzenia

strażacy ochotnicy
podsumowali rok 2016
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

20 grudnia 2016 r. w Zabielu odbyło się doroczne spotkanie
prezesów, naczelników i kierowców jednostek OSP z naszej gminy z wójtem Józefem Wiśniewskim
i komendantem M-G Z OSP RP
w Kolnie Antonim Lewandowskim.
oraz posiedzenie zarządu M-G
OSP w Kolnie. Po posiedzeniu
zarządu i naradzie naczelników na
której m.in. podsumowano mijający rok i omówione zostały sprawy
bieżące, strażacy ochotnicy podzielili się opłatkiem.
Podczas narady i posiedzenia
zarządu podsumowano działalność
jednostek OSP z naszej gminy, a
także działalność zarządu OSP.
Rok 2016 był dobrym rokiem dla
strażaków, nie było dużo pożarów.
Najtrudniejszą akcją była akcja w
czasie czerwcowego huraganu, który nie oszczędził naszej gminy, a w
szczególności miejscowości Janowo,
Borkowo, Zaskrodzie i Górszczyzna.
W 2016 roku strażacy brali udział

wójt józef wiśniewski i strażacy ochotnicy podzielili się opłatkiem

w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach oraz zabezpieczali imprezy
gminne.
W minionym roku zakupiono dodatkowy sprzęt i umundurowanie
niezbędne do działania dla jednostek OSP oraz wyposażenie osobiste dla strażaków.
W trakcie spotkania słowa uznania i podziękowania za służbę złożył
wszystkim druhom ochotnikom wójt
Józef Wiśniewski, dziękując również

za współpracę Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kolnie. Podkreślał gotowość strażaków ochotników do działań na
rzecz ratowania ludzkiego życia i
mienia oraz zaangażowanie niektórych jednostek OSP w działania na
rzecz dzieci i młodzieży, czy lokalnej społeczności.
Spotkanie zakończyło się składaniem życzeń i tradycyjnym łamaniem się opłatkiem.

przedstawiciele jednostek osp z naszej gminy podsumowali 2016 rok na zebraniu w zabielu 20 grudnia 2016 r. .
gazeta gminna
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szkoły

dzień babci i dziadka
krystyna kajko
sp w czerwonem

21 i 22 stycznia obchodzimy
Dzień Babci i Dzień Dziadka. To
dobra okazja, by przypomnieć sobie o osobach, którym często zawdzięczamy większość rozkoszy
dzieciństwa. Szanuje się ich za
cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć, miłość i ogromne doświadczenie życiowe. 9 stycznia 2017 r.
młodsze i nieco starsze przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, zaprosiły swoje babcie i dziadków na tą, jakże ważną
uroczystość.
Po przywitaniu zaproszonych gości przez dyrektora szkoły, pana
Jacka Bagińskiego, przedszkolaki
zaprezentowały swój program artystyczny. Wyrecytowały wiele pięknych wierszy o miłości do babci, o
wdzięczności za to, że dziadkowie
zawsze mają dla nich czas. Nie
obyło się także bez tańców wnucząt
dla babć i dziadków.
Na twarzach gości można było
zaobserwować uśmiech, radość i
wzruszenie. Wielką przyjemność
sprawiły drobne, własnoręcznie
wykonane laurki, wręczone przez
wnuków. Wspólny poczęstunek był
okazją do rozmów, w czasie których

pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości z okajzi dnia babci i dziadka
zorganizowanej przez szkołę podstawową im. marszałka józefa piłsudskiego w
czerwonem.

mogliśmy podzielić się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni uznania
dla swoich wnuków. Podziwiali ich
postawę i umiejętności. Wspaniała
atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją do umocnienia
więzi rodzinnej, miłego spędzenia
czasu, bliższego poznania się.
Wszystkim Babciom i Dziadkom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
w życiu.

Dzień Babci – święto obchodzone dla uhonorowania
babć. W Polsce obchodzone
jest 21 stycznia, w tym samym dniu w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii – 26 lipca.
Dzień Dziadka - święto obchodzone w Polsce 22 stycznia w
celu uhonorowania dziadków.
Zostało przeniesione do nas
prawdopodobnie z Ameryki

zakochaj się w gminie kolno
W tym roku Centrum Kultury Gminy Kolno świętuje 5 lecie działania,
2017 rok to również 25 lecie Gminy
Kolno, dlatego już dziś zapraszamy
do udziału w wydarzeniach i konkursach związanych z tymi jubileuszami.
Jedno z pierwszych wydarzeń to
muzyczny konkurs „Zakochaj się w
Gminie Kolno” organizowany przez
Centrum Kultury Gminy Kolno. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów
szkół z terenu gminy Kolno.
Do udziału w konkursie zapra-

szamy uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalistów, którzy z okazji
Walentynek zechcą zaśpiewać w
naszym konkursie. Na najlepszych
uczestników czekają atrakcyjne nagrody
Szczegóły i regulamin konkursu
„Zakochaj się w Gminie Kolno” dostępne są na stronie internetowej
CKGK pod adresem ck.gminakolno.
pl oraz na profilu CKGK na Facebooku.
Patronat nad konkursem objął
Wójt Gminy Kolno.
gazeta gminna

szkoły

saperzy w szkole w czerwonem
Aleksandra szyc- kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Saperzy z 12 Patrolu Rozminowania 15 Mazurskiego Batalionu
Saperów w Orzyszu odwiedzili 17
stycznia br. Szkołę Podstawową
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem . Jest to pierwsze w
tym roku działanie w ramach zaplanowanej współpracy między
szkołą, a Wojskiem Polskim.
W ramach szkolenia pt. „ Zasady postępowania po ujawnieniu
PWiN” żołnierze uświadomili dzieciom niebezpieczeństwo dotyczące
powojennych znalezisk takich jak
niewybuchy i niewypały.
Uczniowie mogli zapoznać się ze
sprzętem, który jest na wyposażeniu patrolu. Bawili się wykrywaczem metali, przymierzali kombinezon przeciwwybuchowy, mogli
posiedzieć w samochodach, których
na szkolnym placu zaparkowano aż
trzy. Najbardziej aktywne dzieci

zajęcia z saperami w szkole w czerwonem

otrzymały na pamiątkę dyplom małego sapera.
To pierwsze, ale nie ostatnie w
tym roku spotkanie z wojskowymi.
W planach jest nauka musztry w

klasach IV- VI, wizyta w jednostce wojskowej w Orzyszu oraz pokaz
sprzętu wojskowego na Święcie Patrona Szkoły w maju br.
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

mikołajkowa wycieczka
W czwartek 8 grudnia 2016 r.
uczniowie gimnazjum z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu
udali się na Mikołajkowy wyjazd
do Białegostoku. W wycieczce
wzięło udział 105 uczniów szkoły
ze wszystkich klas gimnazjalnych.
Zgodnie z ustanowioną kilka lat
temu tradycją pierwszym punktem wycieczki była wizyta w galerii handlowej „Alfa”. Poczyniwszy
przedświąteczne zakupy i zjadłszy
posiłek, uczniowie udali się do kina
Helios. W tym roku wybór padł na
film science - fiction pt. „Nowy początek”.
Kolejny punkt programu to lodowisko. Tu zabawa była jak zwykle
przednia. Świetne humory dopisywały uczniom także podczas powrotu do domu.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni
gazeta gminna

z takiego wspaniałego Mikołajkowego prezentu.
Wycieczka została dofinansowana
przez Gminny Program Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, za co serdecznie dziękujemy.

Samorząd Uczniowski ZSS w Zabielu

po seansie w kinie uczestnicy wycieczki do białegostoku bawili się na lodowisku
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ciekawostki

Boże obiady w niksowiźnie
Aleksandra szyc - Kaczyńska
Centrum kultury gminy kolno

Kiedy na kilka dni przed świętami wszystkim udziela się gorączka
przygotowań do Bożego Narodzenia w miejscowości Niksowizna
przychodzi taki moment, że mieszkańcy na chwilę pogrążają się w
modlitwie i wspomnieniach o tych,
których zabraknie przy świątecznym stole. Zgodnie z tutejszą tradycją, po porannej mszy świętej w
intencji zmarłych spotykają się w
jednym z domów, by śpiewać i modlić się za zmarłych. W tym roku
gospodarzami tzw. Bożego Obiadu byli państwo Halina i Tadeusz
Chaberek.
W sobotę rano 17 grudnia 2016 r.
w Kościele pw. NSJ w Łosewie mszę
św. odprawił ks. Proboszcz Dariusz
Wizner. Wieczorem dom państwa
Chaberków przygotowany był już
na przyjęcie sąsiadów. Zanim wszyscy goście się zeszli, był czas na
przypomnienie początków tradycji
Bożych Obiadów w Niksowiźnie.
- Ja byłam jeszcze malutka jak
moja mama prowadzała mnie za
rękę na te spotkania, ale wtedy
nie było tak jak teraz, że chodzili
od domu do domu, tylko spotykali

się w jednym miejscu najczęściej u
Kozaków i Kozłów, dopiero potem
zrobili tak, że kolejno u każdego w
domu, tak jak jest teraz - opowiada
pani Janina Pianka. – Śpiewali tak
jak my dzisiaj, albo jeszcze lepiej.
Prowadził wtedy wszystko pan Teofil Kozak i była cała chałupa ludzi.
Dawniej było tak, że mieszkańcy
szli przez wieś z krzyżem, ale od
kilku już lat ten element obyczaju zaniknął. Od dziesięcioleci nie
zmieniły się za to śpiewane na spotkaniach pieśni. Niektórzy korzystają jeszcze z przedwojennych zapisków w zeszytach, inni przynoszą
wydrukowane na komputerze. Każdy z własnym śpiewnikiem. Skąd
się wzięły w Niksowiźnie?
- Mój dziadek miał siostrę, która była niby taką pół zakonnicą i
ona skądś miała te pieśni, ale skąd
ona to miała to nie wiem – opowiada pani Anna Samul. – To właśnie
od niej tych pieśni nauczył się pan
Teofil Kozak. Tylko ja jedna, pan
Stanisław Socik i pani Marianna
Milewska, ale ona jest teraz w Łomży, zostaliśmy, co uczyliśmy się tych
pieśni od pana Teofila. Ja się uczyłam śpiewać razem z mężem, dziec-

gospodarzami bożego obiadu w niksowiźnie w 2016 roku byli państwo halina i
tadeusz chaberek na zdj. pierwsi z lewej strony

ko małe zostawialiśmy u dziadków i
szliśmy na nauki - wspomina.
Pan Teofil Kozak pochowany jest
na parafialnym cmentarzu w Łosewie. Od tych, których uczył ze
swojego śpiewnika, dziś uczą się
kolejne pokolenia i tak tradycja
w Niksowiźnie trwa. Od domu do
domu idzie kolejka organizowania
Bożego Obiadu. U pani Haliny
ostatnio odbył się on 28 lat temu.
- Kolejnego to ja już pewnie nie
dożyję – zamyśla się pani Halina.
– Nasz nowy proboszcz nie słyszał
o takim zwyczaju, ale porozmawialiśmy i mszę odprawił. Kolejka we
wsi idzie dalej.
Dlaczego spotykają się tydzień
przed Bożym Narodzeniem trudno
dziś ustalić.
- U nas jest w Adwencie, w Łosewie też w Adwencie, a w Gietkach
mają w Poście, tak było jest i tak
będzie – mówi gospodyni wieczoru.
W trakcie spotkania zebrani nie
tylko śpiewają wyjątkowe pieśni,
wyczytują też imiona i nazwiska
wszystkich zmarłych w poszczególnych rodzinach. Taki Boży Obiad
może potrwać do późnych godzin
nocnych. Gospodarze częstują gości
ciastami, cukierkami, owocami, kawą
i herbatą. W przerwach wspominają, rozmawiają, wymieniają uwagi i
poglądy na różne tematy. Zebranie
kończy się zaproszeniem wszystkich
na Boży Obiad w przyszłym roku.
Na następny Boży Obiad w Niksowiźnie zapraszała pani Kozioł
Bożena.
Tradycja Bożych Obiadów podtrzymywana jest zaledwie w kilku wioskach w naszej gminie.
Mieszkańców Niksowizny i Łosewa wspólny śpiew łączy jeszcze
na pogrzebach, w trakcie Bożych
Obiadów mieszkańcy wspominają
zmarłych już w każdej miejscowości
oddzielnie.
Boże Obiady w Gietkach, Łosewie
czy Niksowiźnie wyglądają nieco
inaczej, ale łączy je wspólne śpiewanie pieśni i modlitwy za dusze
zmarłych z danej społeczności.
gazeta gminna

ciekawostki

Dyskoteka w szkole?
To jest możliwe
Amelia Andrzejczyk kl. VI
sp janowo

23 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Janowie
odbyły się andrzejki.
Pierwszy punkt zabawy stanowiły oczywiście wróżby w specjalnie przygotowanym salonie wróżb.
Samorząd Uczniowski zadbał, aby
były one mało spotykane i ciekawe.
Wróżby, które miały miejsce to: wróżenie z włosów, „Karuzela gwiazd”,
„Niech globus wskaże moje przyszłe miejsce zamieszkania”, „Kolorowo andrzejkowo”, „Gdzie poznam
męża/żonę?” i „Imię przyszłego
męża/żony”.
Uczniowie klas młodszych byli
zachwyceni atmosferą pełną magii,
panującą podczas wróżb. Następnie
odbyła się dyskoteka, gdzie można
było tańczyć przy najlepszych hitach z różnych gatunków muzycznych. Nie mogło zabraknąć wróżb
na sali gimnastycznej i zabawy z
butami. Polegała ona na tym, że

salon wróżb w trakcie andrzejek w szkole podstawowej w janowie

wszystkie dziewczęta i chłopcy z
klas I-III oraz IV-VI musieli zdjąć
swoje buty z prawej nogi i te, które
z nich pierwsze przekroczyło próg
– to znaczy, że najszybciej weźmie
ślub. Uczniowie mogli nauczyć się
tańców typu makarena czy „kaczuszki” oraz układu tanecznego do
piosenki „Holidays”.
W każdej szkole powinny być
dyskoteki, a także pielęgnowane
zwyczaje, np. andrzejkowe. Czasa-

mi może zdarzyć się, że dzięki temu
uczniowie mogą zacząć poważnie
myśleć o swojej przyszłości - skłaniają do tego choćby wróżby, a
poprzez taniec mają możliwość odkrycia talentów. Szkoła to nie tylko
książki i praca domowa, to także
miejsce, w którym odkrywamy i rozwijamy swoje pasje.
Tekst powstał w ramach Akademii
Młodego Dziennikarza. Zapraszamy do współpracy!

gala sportu z mistrzami

15.12.2016 w sali widowiskowej domu kultury w Piszu odbyła się uroczysta Gala Sportu – podsumowująca sezon żeglarski 2016 w powiecie piskim. Gośćmi honorowymi byli medaliści mistrzostw świata i Europy w kajakarstwie Sandra i Paweł
Skowrońscy (na zdj. u góry z prawej kasią kosk). Na tak prestiżową imprezę została zaproszona, by zaśpiewać, Kasia Kosk
uczennica kl.VI Szkoły Podstawowej w Lachowie – tegoroczna laureatka otwartego konkursu piosenki żeglarskiej „Śpiewaj
i żegluj nad Pisą”. Gratulujemy!
SP Lachowo
gazeta gminna
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