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Wyścigi
w tyszkach - Łabno
fot. S. Nicewicz
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W dniu 17 lutego 2016 r. została
opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).
Ustawa będzie obowiązywać od 1 kwietnia br. Wniosek o świadczenie
wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty
Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego
Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej) od 1 kwietnia 2016
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Gminna równiarka

Równiarkę za 107 tys. zł zakupiła w tym roku Gmina Kolno. Baza
sprzętu systematycznie się rozrasta, dzięki czemu będzie można realizować więcej inwestycji. Obecnie
gmina dysponuje nowym ciągnikiem z przyczepą, koparo - ładowarką, samochodem transportowym oraz szeregiem innych urządzeń. Równiarka służyć będzie do profilowania nawierzchni gruntowo - żwirowych na drogach
gminnych.

ciekawostki

jubileuszowy dzień
seniora

str. 9

str. 15

Takiego Dnia Seniora jeszcze
nie było –podkreślają Ci, którzy 31
stycznia spędzili w Borkowie. Organizatorzy 5. edycji imprezy zadbali o
to, by miała wyjątkowy charakter. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy
kubek, więc teraz będzie mógł wspominać to spotkanie popijając kawę lub
herbatę. Ideą corocznych Dni Seniora jest integracja środowiska. To ukłon
w stronę Babć i Dziadków oraz podziękowanie, za wypełnianie tych ważnych społecznie ról. Serdeczne słowa do Seniorów wypowiedzieli: Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz Robert Nadara, wicestarosta kolneński.
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fundusz sołecki
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
W 2016 roku w 39 miejscowościach naszej gminy zrealizujemy
zadania w ramach funduszu sołeckiego. W większości będą to inwestycje związane z wytyczeniem i
żwirowaniem dróg. Jesteśmy przygotowani, by wykonać je własnym
sprzętem, zatrudniając mieszkańców
naszej gminy. Prace w terenie ruszą
lada moment.
Zadania związane z wytyczaniem
i żwirowaniem dróg, budową chodnika, czy utwardzaniem poboczy
zrealizujemy aż w 29 sołectwach.
Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wykonamy też szereg innych inwestycji w tym m.in.: remont
świetlicy wiejskiej, budowa boiska

do koszykówki, budowa przystanku, prace związane z ogrodzeniem
placów zabaw, czy wymianą lub
zamontowaniem lamp oświetleniowych.
Wiedząc jakie są społeczne oczekiwania oraz ile pracy czeka nas w
najbliższych latach, i to nie tylko
przy realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego, podjąłem decyzję
o rozbudowie bazy maszyn jakimi
dysponuje Gmina Kolno. Dokupiliśmy już nowy ciągnik z przyczepą
oraz równiarkę, a w planach mamy
zakup kolejnych urządzeń.
Naszym celem jest, byśmy jak najwięcej zadań przy remontach dróg,
budynków użyteczności publicznej
czy placów gminnych mogli wykonać własnymi siłami, wykorzystując

posiadany sprzęt i dając zatrudnienie mieszkańcom naszej gminy.
Dzięki współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy w Kolnie do realizacji m.in. inwestycji zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego
zatrudnimy w tym roku kilkanaście
bezrobotnych osób z naszej gminy.
Proces rekrutacji jest już zakończony. Teraz czekamy na finalizację
umów i dobrą pogodę, byśmy mogli
rozpocząć działania.
Pracy przed nami sporo, bo w
bieżącym roku tylko w ramach funduszu sołeckiego przewidujemy zużycie 7,4 tys. metrów sześciennych
żwiru i blisko 2 tysiące metrów
kwadratowych kostki brukowej, a
przecież to jedynie część inwestycji
ujętych w tegorocznych planach.

na wystawie w ostródzie
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

52 osobowa delegacja z naszej
gminy, z wójtem Józefem Wiśniewskim na czele, zwiedziła wystawę
Mazurskie AGRO SHOW Ostróda
2016.
W tegorocznej edycji imprezy
uczestniczyło ponad 150 tys. wystawców, którzy pokazali m.in. setki maszyn rolniczych. Mazurskie
AGRO SHOW Ostróda zorganizowała Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Jednym z punktów programu było
spotkanie z ministrem rolnictwa
Krzysztofem Jurgielem, który odpowiadał na szereg pytań uczestników wystawy. Debatę rozpoczął
wójt Józef Wiśniewski, który pytał
m.in. o kwestie związane z prawem
wodnym i melioracją.
Więcej zdjęć i film z Agro Show w
Ostródzie na profilu Gminy Kolno
na Facebooku

gazeta gminna

Na targach w ostródzie reprezentacja naszej gminy spotkała się z ministrem
rolnictwa i rozwoju wsi krzysztofem jurgielem
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plan rozwoju lokalnego
gminy kolno na lata 2015 - 2020
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Przyjęciem przez Radę Gminy
Kolno uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego
Gminy Kolno na lata 2015 - 2020
zakończył się proces przygotowywania jednego z ważniejszych dokumentów określających kierunek
rozwoju naszej gminy.
Obszerny dokument zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji gminy Kolno, określa jej słabe
i mocne strony oraz pokazuje priorytetowe działania w dziewięciu
obszarach strategicznych w wieloletniej perspektywie. Plan określa
też strategiczne i szczegółowe cele
oraz wskazuje zadania, których realizacja wpłynie na rozwój gminy.
Posiadanie tego typu dokumentu
umożliwi Gminie Kolno aplikowanie
o środki z funduszy unijnych.
Szczegóły dotyczące opracowania
i treści dokumentu przybliżył zebranym na XIII zwyczajnej sesji Rady
Gminy Kolno pan Piotr Gozdek,
przedstawiciel firmy EU- CONSULT sp. z o.o. z Gdańska - wykonawcy Planu. Dokument powstał
przy współpracy władz gminy, w
oparciu o szczegółową analizę da-

radni gminy kolno jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie uchwalenia „planu
rozwoju lokalnego gminy kolno na lata 2015 - 2020”.

nych o gminie oraz o przeprowadzone badania. Zgodnie z przepisami Plan Rozwoju Lokalnego Gminy
Kolno na lata 2015 - 2020 został
poddany konsultacjom społecznym.
Na sesji zaprezentowane zostały
najważniejsze założenia Planu w
tym m.in. cele strategiczne, szczegółowe oraz zadania do wykonania
w poszczególnych obszarach: rynek
pracy, przedsiębiorczość, kształcenie, transport, ochrona środowiska,
warunki życia, kultura, sport, tury-

styka. To właśnie one określają kierunki strategiczne rozwoju Gminy
Kolno na najbliższe lata.
W dokumencie określono również
misję Gminy Kolno, która brzmi:
„Gmina Kolno buduje swoją perspektywę rozwojową w oparciu
o przedsiębiorczość i aktywność
mieszkańców, wykorzystując potencjał społeczno - gospodarczy, kulturalny, sportowy i historyczny oraz
walory przyrodnicze i krajobrazowe
regionu”.

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 od dnia 07.03.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. wywieszony będzie
wykaz nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej http://bip.ug.kolno.
wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Kumelsk.

Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

gazeta gminna
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Z sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

9 lutego br. odbyła się XIII zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno w
trakcie której radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
- w sprawie wyrażenia zgody na
dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 25 lat
- w sprawie uchwalenia „Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Kolno
na lata 2015 - 2020”
- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolno na lata
2016 - 2021
- w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego
pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie
gminy Kolno
- w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i oddziałów przed-

xiii sesja rady gminy kolno odbyła się 9 lutego w sali konferencyjnej gbp w
czerwonem, a prowadził ją wojciech jermacz przewodniczący rady gminy kolno

szkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Kolno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
- w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych
dla kandydatów zamieszkałych

poza obwodem szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Kolno, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
- w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2016 rok.

Wszystkim Paniom
z okazji Dnia Kobiet
najserdeczniejsze życzenia
szczęścia , zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności
składają

pixabay.com

Józef Bogdan Wiśniewski ,
Wójt Gminy Kolno
oraz
Wojciech Jermacz,Przewodniczący
Rady Gminy Kolno

gazeta gminna
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W ferie dzieci odpoczywały,
a w tym czasie w szkołach...
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Kiedy w zimowe ferie dzieci odpoczywają, to najlepszy czas na
remonty i zmiany w przestrzeni
edukacyjnej w szkołach. Pracownicy z gminnej brygady remontowej odnawiali sale w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu,
w innych naszych placówkach też
wiele się działo.
W Zespole Szkół Samorządowych
w Zabielu razem z feriami zakończył
się generalny remont dwóch sal lekcyjnych. Wszelkie prace wykonali
pracownicy z brygady remontowej.
Zakres przeprowadzonych prac
obejmował m.in. częściowe wykonanie nowych tynków, wygładzanie i
malowanie ścian i sufitów, wymianę elektryki, zamontowanie nowych
lamp, zrywanie starych i kładzenie
nowych podłóg w salach na piętrze.
Po zakończeniu tych prac w Zabielu nie ma już pracowni, która
wymagałaby generalnego remontu.
Obecnie pracownicy z brygady remontowej kończą jeszcze tylko odnawianie zaplecza sali na parterze.
W ferie nastąpił ciąg dalszy
zmian przestrzeni edukacyjnej w
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwo-

w ferie na ścianach w szatni w czerwonem pojawiły się wyrazy ułatwiające
naukę ortografii, ale edukacyjnych atrakcji w przestrzeni szkoły jest więcej.

nem. Do historycznych elementów:
dat na schodach i map na zewnątrz
budynku, doszły nowe elementy.
Po feriach uczniowie przebywając
w szatni, czy na szkolnych korytarzach, przy okazji uczyć się mogą
ortografii, tabliczki mnożenia, geografii, czy ekologii.
Trudne wyrazy na wyremontowanych ścianach szkolnej szatni
to efekt pracy nauczycielki - pani
Ewy Ciołkowskiej. Koszt wykonania
tablic: mapa świata, róża wiatrów,
tabliczka mnożenia i tablica dotycząca segregacji śmieci jest stosunkowo niewielki. Są estetyczne, a co
najważniejsze, będą przypominać
uczniom istotne zagadnienia.

Generalny remont dwóch sal lekcyjnych w Zespole Szkół
Samorządowych w zabielu zakończył się z końcem ferii.

W Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie w ferie zamieniono dwie sale: „0” przeniesiono na
dół, a salę przyrodniczo - historyczną na piętro. Przy okazji wnętrza
obu sal odnowiono i zamontowano
w nich sprzęt multimedialny.
W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Janowie w trakcie zimowych ferii
pomalowano szkolne korytarze.
W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie w
ferie odbyły się drobne remonty w
dwóch łazienkach, w jednej z sal
wymieniono sieć elektryczną, przeprowadzono też prace związane z
siecią komputerową.

Obecnie w zespole szkół samorządowych w zabielu
trwa jeszcze remont zaplecza sali na parterze
gazeta gminna
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program rodzina 500 +
W dniu 17 lutego 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa będzie obowiązywać od 1 kwietnia br. Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można
złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą
Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych
ZUS oraz bankowości elektronicznej) od 1 kwietnia 2016 r.
Realizatorem świadczenia wychowawczego jest
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLNIE
UL. SIENKIEWICZA 5, 18-500 KOLNO, TEL. 86 278 2631
Więcej informacji o Programie Rodzina 500 + na www.mpips.gov.pl

w skrócie
Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno 28 stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi. Wójt Gminy Kolno
od ub. roku jest jednym z członków
zespołu działającego przy Wojewodzie Podlaskim.
a posiedzeniu omawiano m.in.
akty prawne, które weszły w życie
w ostatnich tygodniach oraz projekty rozporządzeń i ustaw związanych
gazeta gminna

z łowiectwem i ochroną przyrody.
Spotkanie w Białymstoku odbyło
się z udziałem Jana Zabielskiego
Wicewojewody.Podlaskiego.

Debata w PWSIiP w Łomży
30 stycznia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży odbyła się konferencja z udziałem m.in. ministra
rolnictwa i rozowoju wsi Krzysztofa
Jurgiela i wiceministra Jacka Boguckiego. W konferencji udział wziął
wójt Józef Wiśniewski oraz rolnicy

Wiceminister rolnictwa J. Bogucki
w rozmowie z wójtem i rolnikam

z naszej gminy. Organizatorem spotkania była Podlaska Izba Rolnicza
i Prezydent Miasta Łomża.
fot. arch. UM Łomża
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wyścigi wraków
sezon 2016 rozpoczęty!
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

21 lutego na dawnej żwirowni w
miejscowości Tyszki - Łabno odbyła
się 1 rudna Wyścigu Wraków Polskiej Ligi Wraków w sezonie 2016.
Do udziału w imprezie pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy
Kolno i Burmistrza Miasta Kolno
zgłosiło się ok. 40 załóg. Wraki ścigały się na czas, na liczbę okrążeń,
wybrano też najlepiej wystylizowane auto imprezy. Nie zabrakło
wyścigów równoległych ciągników
rolniczych, gdzie niepokonanym
okazał się sołtys Borkowa pan Sławomir Cudnik.
Organizatorom gratulujemy, a kibiców już dziś zapraszamy na kolejne wyścigi w Tyszkach - Łabno.

sławomir cudnik odbiera puchar
fot. S. Nicewicz

Więcej szczegółowych informacji, zdjęć
i realcji filmowych z 1. rundy
Wyścigów Wraków
Polskiej
Ligi
Wraków
w Tyszkach Łabno 2016 w
Internecie na
www.facebook.
c o m / l i g a w ra kow/ Ciekawa
realcja z filmem z drona na
ww.tvitv.pl

fot.: www.tvitv.pl - Łomża

gazeta gminna
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gminna równiarka
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Równiarkę za 107 tys. zł zakupiła w tym roku Gmina Kolno. Baza
sprzętu systematycznie się rozrasta, dzięki czemu będzie można
realizować więcej inwestycji.
Obecnie gmina dysponuje nowym
ciągnikiem z przyczepą, koparo ładowarką, samochodem transportowym oraz szeregiem innych urządzeń. Równiarka służyć będzie do
profilowania nawierzchni gruntowo
- żwirowych na drogach gminnych.
W planach jest jeszcze zakup samo-

chodu do przewozu osób, łyżki do
betonu do koparko - ładowarki, czy
kosiarki bijakowej do koszenia poboczy. Z takim zapleczem i w oparciu o pracowników brygady remontowej Gmina Kolno będzie w stanie
we własnym zakresie prowadzić
szereg inwestycyjnych zadań, bez
konieczności zlecania ich podmiotom zewnętrznym, a pracy jest dużo.
W tym roku planuje się w ramach
funduszu sołeckiego i na bieżące
utrzymanie dróg wykorzystać dwa
razy więcej żwiru niż przed rokiem.

wybory
Wybory uzupełniające do
Senatu RP odbędą się 6 marca w okręgu wyborczym nr 59,
co oznacza, że do urn pójdą
tego dnia również wyborcy
z gminy Kolno. Wybory uzupełniające w tym okręgu są
związane z tym, że senator
- Bohdan Paszkowski (PiS),
został wojewodą podlaskim. 6
marca wyborcy zdecydują, kto
tym razem dostanie mandat,
a kandydatami w wyborach
uzupełaniających do Senatu
RP w okręgu nr 59 są: Anna
Maria Anders (KW PiS), Mieczysław Bagiński (KW PSL),
Szczepan Barszczewski (KW
KORWiN), Andrzej Chmielewski (KW Samoobrona), Sławomir Gromadzki (KWW „Szary
Obywatel”) i Jerzy Ząbkiewicz
( KWW „Praca i Przyszłość”
– Jerzy Ząbkiewicz Senatorem Twojego Regionu). Wybory uzupełniające do Senatu
RP w okręgu wyborczym nr
59 zostaną przeprowadzone 6
marca 2016 r., w godzinach od
7.00 do 21. 00.

książki marzeń
W roku szkolnym 2015/2016 siedem szkół z naszej gminy skorzystało z rządowego programu „Książki
naszych marzeń”.
W ramach programu szkoły podstawowe w Czerwonem, Borkowie,
Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskordziu wzbogaciły się o
atrakcyjne nowości książkowe, które nie są podręcznikami. Zakupów
dokonano pod koniec ub. roku, więc
uzniowie już mogą szukać „książek
marzeń” w szkolnych bibliotekach.
Środki przyznane Gminie Kolno na realizację tego programu to
7.600 zł, przekazane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, nasz
wkład własny wyniósł 1.900 zł.
gazeta gminna

o nowe atrakcyjne pozycje dzięki ministerialnemu programowi wzbogaciły się
wszystkie nasze szkoły. na zdjęciu nowości w bibliotece szkolnej w czerwonem
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kultura

wsparcie dla kultury w skrócie
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle nawiązało współpracę z
Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji
Kultury w Białymstoku.
Jednym z jej elementów będzie
realizacja, również na terenie gminy Kolno, trzyletniego projektu pod
nazwą Podlaski Pomost Kultury.
WOAK będzie regionalnym koordynatorem tego projektu w ramach
programu „Bardzo Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe
Centrum Kultury.

Czekamy na Wasze zdjęcia
- W małych ośrodkach potrzebne
jest wsparcie, które pozwoli efektywniej działać na rzecz mieszkańców - podkreśla Marcin Sekściński,
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno. - Bardzo się cieszę, że Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku będzie z nami
współpracował.
Na realizację projektu Podlaski
Pomost Kultury jest ponad 1 mln
130 tys. zł, z czego 850 tys. zł stanowi dotacja z Narodowego Centrum Kultury .

Mamy nadzieję, że odmieniona szata graficzna Gazety
Gminnej spodoba się Państwu.
Na drugiej stronie stworzyliśmy nową rubrykę - zdjęcie
miesiąca i zachęcamy do jej
współtworzenia. Jeśli wokół
dzieje się coś ciekawego, uda
się uchwycić piękno krajobrazu, lub zatrzymać w kadrze
ważne wydarzenie przyślijcie
zdjęcie na adres: gazeta@
gminakolno.pl - najciekawsze
opublikujemy!
Staże dla studentów

Marcin sekściński, dyrektor ckgk po konferencji w woak w białymstoku dotyczącej projektu „ podlaski pomost kultury”

fot. arch. WOAK w Białymstoku

CKGK zostało zakwalifikowane do wiosennej edycji programu „Staże w instytucjach
kultury”. Jeśli jesteś absolwentem lub studentem kierunków artystycznych lub humanistycznych i nie skończyłeś
30 lat zapraszamy na staż do
nas! Szczegółowe warunki, informacje i formularz na stronie
nck.pl/edycja-wiosenna/

wyjątkowy koncert
Wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu Olgi Szomańskiej - wokalistki i aktorki estradowej, skrzypaczki
Marty Nanowskiej, która współpracuje z Państwową Filharmonią
Bałtycką im. F. Chopina w Gdańsku
oraz pianisty Jacka Subociałło odbył się w niedzielę 24 stycznia po
mszy św. o godz. 9.00 w Kościele
pw. Zwiastowania NMP w Lachowie.
Licznie zgromadzona publiczność
w ramach tego wyjątkowego koncertu w kościele wysłuchała m.in.
polskie i światowe kolędy oraz pastorałki.
gazeta gminna

wydarzenia

pamiętajmy o sybirakach
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza wielka wywózka naszych rodaków na Sybir. Wokół nas
nie brakuje rodzin naznaczonych
tym trudnym doświadczeniem.
Pan Jan Truszkowski z Kolna jest
w gronie Sybiraków postacią wyjątkową. W licznych publikacjach i
w trakcie spotkań z młodzieżą od

lat niestrudzenie dzieli się własnymi doświadczeniami i wiedzą o
wywózkach Polaków na Sybir. Za
działania te otrzymał w 2014 r. nagrodę IPN - „Świadek Historii”.
W 76. rocznicę pierwszej masowej wywózki na Sybir publikujemy
pierwszą część wiersza pana Jana
Truszkowskiego „Ucieczka z raju”.
Pamiętajmy o Sybirakach....

Ucieczka z raju (Część pierwsza)
Po wielu latach zesłańczej wędrówki
Pozwolono Polakom wracać do kraju,
Lecz nie wiadomo dlaczego
Nam wracać wciąż wzbraniano.
20 lat zesłania jeszcze nam zostało,
Taka perspektywa – dla życia to za mało,
W imię Boże - w ucieczce ratunku szukamy
Irtyszem w śmiertelną podróż wyruszamy.
5 000 kilometrów przejechać nielegalnie
Czy to się uda, tego nikt nie zgadnie.
Zostać na miejscu i umrzeć w niewoli
Już lepiej walczyć o życie - jeśli Bóg pozwoli.
Trójka nas rusza na śmierć lub zwycięstwo
Skryci jak szczury w kotłowni statku
Potem w węglarce za lokomotywą
By wreszcie w Moskwie wodą się obmyło.
Z Moskwy po raz pierwszy pociągiem osobowym
Jechałem jak człowiek do Brześcia Polskiego,
Lecz Brześć był już miastem nadgranicznym
Dobrze strzeżonego Związku Radzieckiego.
Tu się rozgrywa tragedia dantejska,
Najpierw od tyłu pociągu szpalery wojska,
Potem do drzwi wyjściowych każdego wagonu
Podchodzi oficer sprawdzać dokumenty.
Lat 15 wówczas miałem
Lecz wzrostem, dojrzałością nie zachwycałem.
Wtem jakby Mateńka z tobołka kazała (Mateńka –
ryngraf MB)
Wychodzić spokojnie, Ona będzie czuwała.
Czuwała podczas bardzo długiej podroży,
Gdzie łapanek było bez liku.
Wreszcie znalazłem się w Brześciu
Przy wagonowym małym stoliku.
Każdego pasażera sprawdzają wnikliwie
Czas się mi dłuży, nadziei żadnej.
Już jestem prawie u kresu podróży
Za chwilę wpaść mogę w pułapkę.
Z innych wagonów ludzie już powychodzili

gazeta gminna

Jan Truszkowski

fot. A. Konopka

Żołnierze z obstawy już się rozchodzili.
Jedynie w naszym, osób kilka jeszcze było
Bo temu oficerowi pewnie się nie spieszyło.
Sprawdzał dokładnie, wszystkie dokumenty:
Bilet, przepustkę, paszport każdego,
I zezwolenie przebywania przygranicznego,
Nie omijając dziecka ani dorosłego.
Poza biletem nie miałem nic więcej
Zaraz więc wpadnę oprawcom wprost w ręce
Nie wiem dlaczego tak postąpić miałem,
A! i tak, i tak mnie złapią - sobie pomyślałem.
Więc dwa tobołki przez ramię przerzucam
Wychodzę, mijam kolejkę ludzi do wyjścia,
Schodzę po schodkach wagonu swego,
By wyjść do Brześcia miasta polskiego.
Spokojnie przechodzę obok wojskowego,
A ten zobaczył z tobołkiem dziecinę
Groźnie zawołał o dokumenty moje,
Odpowiedziałem spokojnie - u mamy są one.
U jakiej mamy? - żołnierz zapytał
Wskazuję palcem kobiety z bagażami,
Choć matki mojej tam nie było,
Uwagę jego na chwilkę rozproszyło.
Czekałem tylko kiedy me ramię
Wroga, mocna garść uściśnie.
Szedłem spokojnie, choć serce waliło,
Mało mi z piersi nie wyskoczyło.
Gdy żołnierz skierował uwagę na dziecko
W tym czasie siostra przeszła za plecami jego.
Żołnierz nie mógł opuścić posterunku swego,
Bo ludzie czekali w kolejce do niego.
Mały ryngraf nad mym losem czuwał,
Skoro prowadził mnie w podróży tak długiej
Granicę także szczęśliwie przekroczyłem,
By wrócić do domu z którego przed laty wybyłem.
W długim swoim życiu dziękuję Mateńce,
Że nie pozwoliła wpaść oprawcom w ręce.
Pozwoliła wrócić na ojczyzny łono
I cieszyć się wolnością od lat wymarzoną !!!

12.06.2012r. Swoją ucieczkę z Sybiru
opisał Jan Truszkowski
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szkoły

edukacja i integracja
uczniów z lachowa
szkoła Podstawowa
w Lachowie

Dnia 05.02.2016r. uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lachowie
uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku. Celem wyprawy była
popularyzacja języka angielskiego,
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań bibliotecznych, kształtowanie wrażliwości estetycznej
poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, a także integracja uczniów
klas IV-VI.
Na początku uczniowie uczestniczyli w lekcji bibliotecznej w Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego,
na której dowiedzieli się jak wypełnić rewers, aby wypożyczyć książkę.
Oglądali również ciekawe pozycje
książkwowe, poznali ciekawostki o
bibliotece i czytelni.
Kolejnym punktem wycieczki była
lekcja j. angielskiego w Szkole Języków Obcych – Empik School.

uczniowe ze szkoły podstawowej w lachowie w trakcie wycieczki do białegostoku mieli okazję uczestniczyć m.in. w lekcji bibliotecznej

Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia i utrwalenia swoich umiejętności językowych podczas zabaw.
Ostatnim punktem wycieczki był
film pt. „Chłopiec i kawka”. Uczestnicy mogli podziwiać 10-letniego
bohatera za odwagę i jego poczucie

odpowiedzialności.
Wycieczka edukacyjna do Bialegostoku została zorganizowana dzięki zaoferowaniu autobusu
szkolnego przez Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych w Kolnie,
za co serdecznie dziękujemy.

wycieczka do białegostoku
22 stycznia 2016 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Zabielu
wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do Białegostoku.
Pierwszym etapem naszej wyprawy była wizyta w Muzeum Wnętrz
Pałacowych w Choroszczy.
W Muzeum mieści się stała ekspozycja wnętrz pałacowych z XVIII
i XIX wieku. Zgromadzone są tu
eksponaty i dokumenty związane
z historią pałacu i jego właścicieli oraz meble i wyroby rzemiosła
artystycznego z XVIII i XIX wieku.
W takiej scenerii uczniowie uczestniczyli w zajęciach interaktywnych
na następujące tematy:
„Salonowy savoir-vivre” –dotyczące etykiety związanej ze spożywaniem posiłków, jak i odpowied-

niej zastawy, która powinna znaleźć
się na stole. Zajęcia składały się z
dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
W części teoretycznej uczestnicy w
oparciu o pokaz slajdów prześledzili
przemiany zachodzące w sposobach
wspólnego spożywania posiłków i
nakrycia stołu od starożytności po
czasy współczesne. Część druga
obejmowała zajęcia praktyczne polegające na samodzielnym nakryciu
stołu. Całość uatrakcyjniły zagadki
dotyczące dawnych nazw dzisiejszych potraw.
Kolejny temat dotyczył „Sztuki
pisania”- Wykład był ilustrowany
planszami. Podczas zajęć interaktywnych uczestnicy prześledzili
wędrówkę liter od obrazka do dzisiejszego kształtu. Zajęcia miały
również charakter ćwiczeniowy -

polegający na odtwarzaniu dawnych
sposobów przekazywania wiadomości, oraz operacyjny - polegający
na wyjaśnieniu pojęć związanych z
pismem (piktogram, pismo klinowe,
tabliczki gliniane, papirus, skryba,
pergamin, iluminacja itp.).
W Białymstoku uczniowie zrelaksowali się w kinie na najnowszej
części sagi kosmicznej” Gwiezdne Wojny „Przebudzenie” Mocy w
wersji 3D.
Udział w seansie filmowym zawdzięczamy Wójtowi Gminy Kolno
Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, który dofinansował zakup biletów ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016
rok.
Barbara Bohuszko
gazeta gminna

szkoły

z życia szkoły w janowie
Bożena duda
szkoła Podstawowa im. Kardynała stefana wyszyńskiego w janowie

Współpraca szkoły ze środowiskiem rodzinnym naszych uczniów
to bardzo ważny element działalności wychowawczej naszej placówki.
Dzień Babci i Dziadka to okazja, by
wyrabiać u dzieci więzi uczuciowe z
rodziną i piękne pielęgnowanie tradycji rodziny wielopokoleniowej.

Dzień Babci i Dziadka
22 stycznia po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka.
Przedstawienie przygotowały dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy
I pod kierunkiem wychowawczyni p.
M. Grabowskiej. W programie były
wierszyki, piosenki i taniec - „Połamaniec” oraz „Dobre rady” w wykonaniu uczniów z klasy II. Radosną
atmosferę dopełniło wspólne śpiewanie kolęd. Babcie i dziadkowie
popisy artystyczne swoich wnucząt
obserwowali przy kawie i słodkim
poczęstunku przygotowanym przez
rodziców.
Na zakończenie wnuczęta wręczyły babciom tulipany wykonane
z kolorowego papieru, a dziadkowie
otrzymali pamiątkowe krawaty.

Aktywne ferie ze szkołą

Korzep i p. Marka Szymańskiego
mogła korzystać z atrakcji, jakie
zapewnia Park Wodny „Tropikana”
w Hotelu Gołębiewskim. Spędziliśmy miło i aktywnie czas, ciesząc
się urokami zjeżdżalni, saun, groty
solnej, rzeczki, deszczownicy, siłowni, zdrowotnych kąpieli morskich i
innych. Po trzygodzinnym pobycie
na basenach, głodni udaliśmy się
do hotelowej restauracji na pyszny
obiad w formie bufetu szwedzkiego.
Niektóre dzieci były tu po raz pierwszy, poznały savuar - vivre w ekskluzywnej restauracji, miały okazje
skosztować różnorodnych potraw.
Wycieczki do Mikołajek stały się
już tradycją, wielu uczniów bierze
w nich udział corocznie. To miejsce,
do którego chętnie wracamy.

Jesteśmy szkołą otwartą dla
uczniów w czasie ferii zimowych.
Aby zapewnić swoim wychowankom
ciekawy sposób spędzania wolnego
czasu w tym okresie, zorganizowaliśmy wyczekiwany przez nich wyjazd do Mikołajek.
26 stycznia grupa chętnych
uczniów z klas I - VI pod opieką
p. Anety Roman, p. Małgorzaty

Dzień babci i dziadka
„Żyj nam babciu, żyj nam dziadku sto
lat, albo dłużej” – słowami wierszy i
piosenek uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie uczcili Dzień Babci i Dziadka.
Dnia 22 stycznia 2016 roku o godz.
11.40 do szkoły przybyli na zaproszenie swoich wnuków babcie i dziadkowie.
Zacnych gości powitała pani Dyrektor
Ewa Romatowska. Uczniowie tradycyjnie przygotowali część artystyczną. W
miłej atmosferze, przy herbatce i ciasteczku, dziadkowie wysłuchali wierszy
i piosenek. W ten sposób dzieci podziękowały dziadkom za ich obecność
każdego dnia, kiedy rodzicezajęci pracą
gazeta gminna

nie mają czasu na wysłuchanie zwierzeń czy pomoc w małych, zwykłych
sprawach.
To dzięki okazywanej przez nich czu-

łości, dzieci od najmłodszych lat uczą
się wybaczać i okazywać miłość innym. Historie dziadków z dzieciństwa
wprowadzają w dawne, nieznane lata, a
opowiadane do snu bajki pozwalają poznać tajemnicze zaczarowane światy.
Wdzięczni za to wszystko wnukowie
podarowali kwiatki, życząc ukochanym
dziadkom dużo zdrowia i szczęścia, pogody ducha i pomyślności w dalszym
życiu. Aby jak najdłużej byli obecni w
ich życiu, służyli im radą i wsparciem.
Babcie i dziadkowie wzruszeniem,
uśmiechem i gromkimi brawami podziękowali za życzenia i upominki.
SP im. Orła Białego w Wykowie
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Centrum kultury gminy kolno
w zimowe ferie
instruktorzy
centrum kultury gminy kolno

W świetlicach Centrum Kultury Gminy Kolno w minione ferie
wiele się działo. Jedną z zimowych
atrakcji dla chętnych był wspólny
wyjazd na lodowisko.
Tylko w świetlicy w Koźle uczestnicy zimowych ferii mieli okazję:
uczyć się wypieku gofrów i faworków w trakcie warsztatów kulinarnych, rozmawiać o bezpieczeństwie
z funckjonariuszami z KPP w Kolnie: Joanną Makarewicz i Adamem
Żylińskim, uczestniczyć w spotkaniu
z leśnikiem Anastazym Kalinowskim (pogadanka na temat ptaków
i zwierząt zimą) czy bawić się na
balu karnawałowym. Podczas organizacji ferii w świetlicy w Koźle
pomagali harcerze z 77 CDH „Cień”
Olga Świecik, Patrycja Kozioł, Milena Kozioł, Marlena Świecik i wolontariuszka Paulina Kozioł, za co
składamy podziękowania.
Wiele działo się też w innych
świetlicach. W Lachowie np. był
m.in. bal maskowy, czy ognisko, w
przygotowanie którego włączyli się
Rodzice - dziękujemy!

warsztaty kulinarne w koźle

ognisko z ckgk w lachowie

grupa z ckgk na łomżyńskim lodowisku

Kulturalne nominacje
Po raz 4. Towarzystwo Jan z Kolna zorganizowało konkurs ph. Kolneńskie Owoce Kultury. W tym
roku nominowano 18 osób i instytucji - na zdj. obok nominowani.
Naszą gminę reprezentowali: zespół Zabielanki, Koło Gospodyń z
Borkowa, Stowarzyszenie KaFCuki
z Czerwonego. Gala wręczenia nominacji i nagród odbyła się 4 lutego
w Colnusie. Atrakcją było losowanie
nagród oraz spektakl „Emigranci” w
wykonaniu aktorów z Puławskiego
Teatru Amatorów. Nominowanym i
laureatom gratulujemy!
więcej na janzkolna.pl
gazeta gminna

ciekawostki

Jubileuszowy Dzień Seniora
aleksandra szyc-kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Takiego Dnia Seniora jeszcze
nie było –podkreślają Ci, którzy
31 stycznia spędzili w Borkowie.
Organizatorzy 5. edycji imprezy
zadbali o to, by miała wyjątkowy
charakter. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy kubek, więc teraz
będzie mógł wspominać to spotkanie popijając kawę lub herbatę.
Ideą corocznych Dni Seniora jest
integracja środowiska. To ukłon w
stronę Babć i Dziadków oraz podziękowanie, za wypełnianie tych
ważnych społecznie ról. Serdeczne
słowa do Seniorów wypowiedzieli:
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno
oraz Robert Nadara, wicestarosta
kolneński.
W tym roku na gości czekała moc
atrakcji. Ze specjalnym programem
wystąpiły panie z Koła Gospodyń
z Borkowa oraz Towarzystwa Przyjaciół Borkowa. Umiejętności aktorskie i muzyczne zaprezentowali
uczniowie z SP w Borkowie. Wieczór stał się prawdziwie magicz-

każdy uczestnik dnia seniora w borkowie otrzymał pamiątkowy kubek z najlpeszymi życzeniami od wójta gminy kolno józefa wiśniewskiego

ny za sprawą pokazów iluzjonisty
Łukasza Granta. Były też wspólne
śpiewy z zespołami Zabielanki i
Czerwieniacy oraz tańce. Nie zabrakło słodkości przygotowanych
przez panie z Borkowa.

Organizatorzy Dnia Seniora pod
patronatem Wójta Gminy Kolno to:
Koło Gospodyń z Borkowa, CKGK,
sołtys Borkowa, OSP Borkowo, Towarzystwo Przyjaciół Borkowa i SP
w Borkowie.

stanica wędkarska w koźle
Staw z wieloma gatunkami ryb, kapliczka patrona rybaków - św. Piotra,
okolica bogata pięknymi widokami, gdzie spotkać można liczne ptaki i
zwierzęta ( żurawie, bociany, łabędzie, bobry, sarny, łosie i lisy) - to znają
ci, którzy odwiedzili stanicę wędkarską PZW w Koźle. Położona jest na
obrzeżu Puszczy Piskiej, nad rzeką Pisą, na trasie pierwszej gminnej ścieżki edukacyjno - rowerowej „Wyrusz z nami w Puszczę”. Powstała z inicjatywy Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 85 „Energetyk” w
Kolnie. Warto odwiedzić to miejsce. Korzystać ze stawu mogą członkowie
Koła oraz osoby zainteresowane za opłatą.

gazeta gminna
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niecodzienne lekcje historii
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem.

pan sylwester nicewicz z kozła opowiadał o wywózce na sybir. Doświadczenia
swoich najbliższych opisał w książce „Zesłanie na sybir pupkowej rodziny”

Dwie historyczne lekcje odbyły
się 11 lutego w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem. Pierwsza dotyczyła czasów odrodzenia,
w trakcie drugiej o rodzinnych do-

świadczeniach związanych z wielką wywózką Polaków na Sybir
opowiedział pan Sylwester Nicewicz z Kozła. Uczestniczyli w nich
uczniowie ze Szkoły Podstawowej

Pierwsza lekcja upłynęła pod hasłem „Ostatni Jagiellonowie i odrodzenie w Polsce”. Leckję drugą pt.
„Polacy pod okupacją niemiecką i
radziecką w czasie II wojny światowej” poprowadzili: Teresa Skrodzka,
dyrektor GBP w Czerwonem i pan
Sylwester Nicewicz z Kozła.
Szczególnie przejmująca była ta
część, w trakcie której pan Sylwester Nicewicz opowiadał o przeżyciach swoich najbliższych, którzy
zostali wywiezieni na Sybir. Ich
relacje zebrał i opisał w książce
„Zesłanie na Sybir Pupkowej Rodziny”. O tych traumatycznych doświadczeniach m.in. swojej Mamy
pan Sylwester opowiedział uczniom
z Czerwonego, a dzień wcześniej w 76. rocznicę pierwszej wywózki
Polaków na Sybir, mówił o tym w
trakcie spotkania w bibliotece w
Podgórzu w gminie Łomża.

atrakcje dla czytelników
Już po raz kolejny Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
zorganizowała ferie dla użytkowników biblioteki. W trakcie ich trwania zorganizowaliśmy dwa wyjazdy
do Białegostoku na seans filmowy
w kinie Helios i na lodowisko. Na
drugi wyjazd zaprosiliśmy swoich
czytelników na pływalnię do Mikołajek.
Podczas ferii dzieci mogły spędzić noc w bibliotece. Organizatorzy GBP w Czerwonem i Stowarzyszenie KaFCuki oraz harcerze
czerwieńskiej grupy „Cień”, przygotowali wiele atrakcji. Było to
nocne czytanie „Opowiadań z
dreszczykiem”, krzyżówki i rebusy
literackie, zagadki, mini konkursy,
karaoke, zabawa przy muzyce, na
koniec noc spędzona w śpiworze na

karimacie.
Zorganizowanie wyjazdów było
możliwe dzięki finansowemu wsparciu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok, za co składamy serdeczne podziękowania.
Teresa Skrodzka
GBP w Czerwonem
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Ferie ze strażakami
Aleksandra szyc- kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W ferie dzieci się nudzą? Na pewno nie w Kumelsku, kiedy do „akcji”
wkroczą druhny i druhowie z OSP i zorganizują spotkanie ph. „Bezpieczne ferie z OSP”. Dzieci mogły poznać zasady bezpieczeństwa, nauczyć
się podstaw udzielania pierwszej pomocy, ale też dowiedzieć się na czym
polega praca strażaka poznając sprzęt, bawiąc się w zbiórkę czy malując
farbami. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowy wóz, który jednostka
OSP Kumelsk ma od kilku miesięcy. Na pamiątkę spotkania każdy uczestnik dostał „strażacki” kubek.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Józefowi Wiśniewskiemu, wójtowi
gminy Kolno oraz Marcinowi
Sekścińskiemu, dyrektorowi
CKGK w Koźle za wsparcie i
pomoc

strażackie ćwiczenia w zabielu
oficjalna strona zabiela
www.zabiele.pl

3 lutego 2016 roku odbyły się ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu z Jednostką Ratowniczo
Gaśniczą PSP w Kolnie.
W trakcie ćwiczeń zapoznano się ze sprzętem ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu OSP Zabiele i JRG w Kolnie. Omówiono również techniki uwalniania poszkodowanych z pojazdów przy użyciu sprzętu ratownictwa technicznego. Przeciwczono ewakuację z zadymionego pomieszczenia oraz udzielanie pierwszej pomocy.
Celem ćwiczeń było współdziałanie jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
gazeta gminna
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spotkania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach osp
Aleksandra szyc - Kaczyńska
Centrum kultury gminy kolno

Pierwszy kwartał roku to dla
jednostek OSP czas spotkań sprawozdawczo - wyborczych. W naszej gminie odbyły się one już w
dziewięciu z dwunastu jednostek.
Po wyborach w pięciu jednostkach OSP zaszły pewne zmiany.
W OSP Kumelsk zmienił się cały
zarząd: prezesem został Leszek
Góralczyk, naczelnikiem Mariusz
Janusz Klimek, a zastępcą naczelnika Grzegorz Żebrowski. W OSP
Kozioł nowy naczelnik to Mariusz
Kozioł, a zastępca Ryszard Kozioł.
W OSP Wykowo naczelnikiem jest
teraz pan Ireneusz Romatowski. W
OSP Zabiele nowy naczelnik to
Karol Podlaski, a zastępca Bartłomiej Bagiński. W OSP Janowo na
nowego naczelnika wybrano Rafała Chludzińskiego, a na zastępcę
Przemysława Kwiatkowskiego.
Spotkania to czas podsumowań,
planów i okazja do wręczenia odznaczeń. We wszystkich dotychczasowych spotkaniach uczestniczył
wójt Józef Wiśniewski.

Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno , Antoni lewandowski, komendant m-g zosp w
kolnie oraz tomasz Sielawa z KP PSP w Kolnie na spotkaniu w osp zabiele.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania sprawozdawczo - wyborczego w osp
lachowo.

Herody w Czerwonem
24 stycznia w GBP w Czerwonem
odbyło się niezwykłe przedstawienie. Po raz pierwszy mieszkańcy
naszej gminy wystawili „Herody”.
Grupa działała pod presją czasu, bo pierwotnie z „Herodami”
miał wystąpić zespół zaproszony
ze Szczuczyna. Kiedy w ostatniej
chwili okazało się, że goście nie
przyjadą, organizatorzy postanowili, że nie zawiodą publiczności
i przygotowali „Herody”. Gromkie
brawa, jakie rozległy się na koniec
przedstawienia, były dowodem, że
się udało!
więcej na www.gminakolno.pl
gazeta gminna

ciekawostki
Reklama

Reklama

ZABIELE 170 a

gazeta gminna

19

Wójt gminy Kolno
Centrum kultury
gminy kolno
OSP Zabiele

Koło gospodyń Z Zabiela

serdecznie
zapraszają

na koncert
z okazji
dnia kobiet
13 marca 2016 r.
o godz.13.00
świetlica ckgk
w Zabielu
wstęp wolny!
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