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remonty dróg efektem
współpracy

str. 7

Na dwóch drogach powiatowych
jeszcze w tym roku rozpoczną się
remonty, a na drodze wojewódzkiej nr 647 Zabiele - Kolno remont właśnie
trwa. To efekt starań i dobrej współpracy władz gminy Kolno z samorządem
województwa i powiatu kolneńskiego. Drogi powiatowe, których przebudowę współfinansować będzie Gmina Kolno to droga Nr 1879 B Bialiki
– Górskie i droga Nr 1860B Rudka – Zaskrodzie – Wścieklice.

wydarzenia

delegaci wybrali
nowe władze w osp

str. 8

10 czerwca delegaci na X Zjazd
Oddziału M - G ZOSP RP w Kolnie wybrali nowy zarząd, członków Komisji Rewizyjnej, delegatów na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP w
Kolnie oraz przyjęli sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 26
maja 2011 do 10 czerwca 2016 r.

kultura

noc Świętojańska
w Koźle

str. 10

Tegoroczna Noc Świętojańska
w Koźle była wyjątkowa. Po raz
pierwszy w historii tej imprezy muzyczną oprawę obrzędu sobótkowego
przygotowała specjalnie dla naszej publiczności utalentowana skrzypaczka
pani Marta Nanowska. Układ taneczny pod okiem instruktora z Centrum
Kultury Gminy Kolno przygotowały połączone grupy dzieci i dorosłych z
Czerwonego, Kozła i Lachowa. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się
występ zespołu MEJK. Nie zabrakło konkursów z nagrodami i podziękowań od Wójta Gminy Kolno
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zdjęcie miesiąca
Nowa kosiarka Gminy Kolno już pracuje
gazeta gminna

wydarzenia

udanych wakacji
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Rok szkolny 2015/2016 czas uznać
za zakończony. Uczniowie otrzymali
już świadectwa. Wpisane tam oceny
dowodzą o zdobytej wiedzy, predyspozycjach i intensywnej pracy
Uczniów, ale są też świadectwem
działania Nauczycieli i Rodziców.
Edukacyjny proces to przecież gra
zespołowa, w której sukces można
osiągnąć dzięki współdziałaniu szeroko pojętej społeczności szkolnej.
Samorząd jest jednym z istotnych
elementów tej układanki. Na naszych barkach spoczywa prowadzenie szkół i placówek oświatowych i
jak każdy samorządowiec mógłbym
narzekać, na ciągłe zmiany w systemie oświaty, na niewystarczającą
subwencję, ale dziś chcę podkreślić,
że warto się starać, bo przecież
chodzi o edukację, a tak naprawdę
o przyszłość naszych dzieci. Doceniam wspólny wysiłek jaki wkłada-

my, by zapewnić im edukację w jak
najlepszych warunkach i na jak najwyższym poziomie. Za nami kolejny
rok szkolny, miesiące intensywnej
pracy, tej organizacyjnej i dydaktycznej. W naszych siedmiu szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach 100 nauczycieli wspierało
w rozwoju 926 uczniów wyposażając ich nie tylko w wiedzę, ale też
umiejętności. Dziś każdemu z Was
z osobna Uczniom, Nauczycielom,
Dyrektorom szkół, Pracownikom
oświaty oraz Rodzicom dziękuję za
pracę jaką wykonaliście.
Mam nadzieję, że zarówno w grupie Nauczycieli i Dyrektorów jak i
wśród Uczniów zdecydowana większość powie dziś sobie, że kończy
ten rok szkolny z poczuciem dobrze
wypełnionego obowiązku, że entuzjazm, zaangażowanie i satysfakcja
górować będą nad zniechęceniem,
rozczarowaniem i porażką. Pamiętajcie, jeśli tegoroczne świadectwo,

w skrócie
Wyróżnienie dla szkoły
SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem otrzymała
wyróżnienie konkursie „W barwach
biało - czerwonych”., który Podlaski
Kurator Oświaty i Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki
o Niepodległość Rzeczypospolitej zorganizowali po raz pierwszy.
Podsumowanie konkursu odbyło się
w Białymstoku. Wyróżnienie z rąk
pani Jadwigi Szczypiń, Podlaskiego
Kuratora Oświaty odebrał dyrektor
Jacek Bagiński. Do udziału w konkursie przygotowała się również SP
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Do konkursu zgłosiło
się 79 szkół i przedszkoli z wojegazeta gminna

czy zawodowe osiągnięcia nie są
szczytem Waszych marzeń i możliwości, to po wakacjach macie szansę rozpocząć nowy rozdział, dać z
siebie znacznie więcej. Rodzicom
gratuluję, że towarzyszycie swoim
pociechom w tym ważnym dniu, kiedy zamykają się jedne, a otwierają drugie drzwi na ich edukacyjnej
ścieżce. Patrzeć na rozwój dziecka, wspierać go w tym marszu, to
ogromna radość i przywilej.

Szanowni
Uczniowie

Państwo,

Drodzy

Przed Wami zasłużony odpoczynek, upragnione wakacje. Wykorzystajcie intensywnie i mądrze ten
czas, byście powrócili w szkolne
mury z bagażem pełnym niezwykłych wspomnień i zapasem energii
niezbędnej do działania w nowym
roku szkolnym.
Do zobaczenia we wrześniu!

Wójt Gminy Kolno
wództwa podlaskiego. Przyznano 6
nagród i 20 wyróżnień. SP w Czerwonem to jedyna szkoła z powiatu
kolneńskiego z wyróżnieniem

Znamy władze Stowarzyszenia
Łomżyńskie Forum Samorządowe
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno został wybrany na jednego z 9
członków zarządu Łomżyńskiego
Forum Samorządowego. W zebraniu
wyborczym 6 czerwca uczestniczyło
38 delegatów samorządów wchodzących w skład stowarzyszenia.
Prezesem została pani Agnieszka
Muzyk, zastępca prezydenta Łomży.

Józef Bogdan Wiśniewski
składa serdeczne
podziękowania
wszystkim strażakom,
którzy uczestniczyli w
działaniach związanych
z usuwaniem skutków
nawałnicy z 17 czerwca
br. w naszej gminie

3

4

wydarzenia

o 120 ton azbestu mniej w gminie
Joanna Gromadzka
Urząd gminy kolno

W czerwcu na terenie Naszej
Gminy odbył się odbiór wyrobów
zawierających azbest.
Usługę odbioru, transportu i oddania do utylizacji tego odpadu
wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zambrowie. Na ten cel Gmina Kolno
pozyskała dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku
w wysokości 31 804,92 zł i w ramach tej pomocy zostało odebrane
120,02 tony zgromadzonych płyt
eternitowych na posesjach naszych
Mieszkańców.
Uprzejmie informujemy, że odbiór
wyrobów zawierających azbest odbywa się zgodnie z kolejnością złożonych wniosków przez właścicieli
posesji.
W bieżącym roku w ramach otrzymanej dotacji zostało zrealizowanych 29 wniosków ze 154 złożonych
do rozpatrzenia.
Pozostałe wnioski zgodnie z ko-

dzięki dotacji pozyskanej przez gminę kolno azbest odebrano od 29 wnioskodawców z naszej gminy

lejnością będą realizowane w następnych latach, po otrzymaniu nowego dofinansowania.
Gmina Kolno po raz pierwszy
skorzystała z dofinansowania na
tego typu działanie, i co roku będzie ubiegać się o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku na ten cel.

Mamy nowy pług i kosiarkę

symbolicznego
posadzenia
oraz odsłonięcia
kamienia z tablica
dokonali i
nowy
pług tylno
- czołowy dębu
do ciągnika
będzie wykorzystywany
do żwirowania
Proboszcz
parafii
w Zabielu,
wójt Gminy kolno, radni, sołtysi i strażacy
do odśnieżania
dróg
gminnych

Pług tylno - czołowy oraz kosiarka bijakowa (na zdj. na str. 2) to kolejne nowe sprzęty o które powiększył się gminny park maszyn.
Pług wykorzystywany jest do
rozgarniania żwiru przy żwirowaniu dróg gminnych, co jest szczególnie istotne przy realizacji zadań
w ramach funduszu sołeckiego, oraz
przy bieżącym utrzymaniu dróg
gminnych. Zimą pług będzie służył
do odśnieżania dróg .
Kosiarka bijakowa natomiast wykorzystywana jest do wykaszania
poboczy.
Zakup pługa tylno - czołowego
oraz kosiarki bijakowej sprawi, że
gminny ciągnik będzie jeszcze lepiej i w większym zakresie wykorzystywany.
gazeta gminna
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Radni udzielili absolutorium
wójtowi gminy kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Najważniejszym punktem XVII
sesji Rady Gminy Kolno było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Kolno z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r. W gronie 15
radnych nie było ani jednego głosu przeciw, nikt też nie wstrzymał
się od głosu, wszyscy zdecydowanie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium wójtowi Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu.
Po przegłosowaniu uchwały Wójt
otrzymał mnóstwo gratulacji i pochwał nie tylko od przedstawicieli
Gminy Kolno, ale też od władz Powiatu Kolneńskiego.
Zanim doszło do głosowania nad
udzieleniem absolutorium radni zapoznali się z informacją wójta z prac
między sesjami oraz przegłosowali
uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za
rok 2015 instytucji kultury, dla których Gmina Kolno jest organizatorem
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Kolno za 2015 r.
Przed głosowaniem nad absolutorium radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania
budżetu za 2015 r., pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu gminy za 2015 r., wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Kolno oraz opinią RIO w sprawie
wniosku Komisji Rewizyjnej.
Wójt Józef Bogdan Wiśniewski
przedstawił radnym prezentację
dotyczącą najważniejszych zadań
inwestycyjnych wykonanych w
2015 r. oraz przypomniał kilka strategicznych dokumentów i decyzji
gazeta gminna

po udzielonym absolutorium wójt józef wiśniewski przyjmuje gratulacje

podjętych w ubiegłym roku, w tym
m.in. program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kolno na lata 2015-2020, dzięki któremu gmina po raz pierwszy
mogła starać się o dofinansowanie
do usuwania azbestu, czy o decyzji
związanej z realizacją funduszu sołeckiego w naszej gminie.
Po jednogłośnym przegłosowaniu
uchwały o udzieleniu absolutorium
kwiaty wraz z gratulacjami wręczyli Wójtowi Gminy Kolno pani Halina Boryszewska, skarbnik gminy,
Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno oraz Adam Masłowski, sekretarz gminy.
Na sesji Rady Gminy Kolno
obecna była reprezentacja władz
Powiatu Kolneńskiego. Pan Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński
na samym początku sesji poinformował zgromadzonych o kondycji
Szpitala Ogólnego w Kolnie oraz
podkreślił bardzo dobrą współpracę
między Gminą Kolno, a Powiatem
Kolneński w zakresie inwestycji
drogowych.
Natomiast pod koniec sesji głos
zabrali pan Robert Nadara, wicestarosta kolneński i pan Andrzej
Mieczkowski, przewodniczący Rady
Powiatu Kolneńskiego zgodnie gra-

tulując udzielonego absolutorium i
podkreślając zasługi wójta Józefa
Wiśniewskiego oraz Rady Gminy
Kolno. W obradach uczestniczył
również pan Wiesław Dąbrowski,
wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Kolneńskiego.
Wójt Józef Bogdan Wiśniewski
dziękując za udzielenie absolutorium i słowa uznania podkreślił,
że tylko współpracując można wiele osiągnąć i dziękował za dobrą
pracę i współpracę kierownikom i
pracownikom referatów w Urzędzie
Gminy Kolno, dyrektorom jednostek
i ich pracownikom, radnym, sołtysom oraz wszystkim samorządom i
instytucjom z którymi Gmina Kolno
współpracuje.
Wójt Józef Bogdan Wiśniewski przedstawił zebranym na
sesji prezentację dotyczącą
najważniejszych
inwestycji zrealizowanych w Gminie
Kolno w 2015 r., Na zadania
inwestycje w 2015 r. z budżetu Gminy Kolno wydatkowano
kwotę w wyoskości 3 057 431,
36 zł
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600 lecie starego gromadzyna
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Mieszkańcy Starego Gromadzyna zorganizowali uroczystość z
okazji 600 lecia istnienia tej miejscowości. 18 czerwca w remizie
odbyła się uroczysta msza św. a
następnie odsłonięcie i poświęcenie kamienia z pamiątkową tablicą.
Po mszy św. odprawionej przez
Ks. kanonika Stanisława Uradzińskiego, dziekana kolneńskiego
zgromadzeni udali się na plac przy
remizie. Tu uroczystość rozpoczęto
od wspólnego odśpiewano hymnu.
Po powitaniu gości nastąpiło odsłonięcie tablicy, którego dokonali
ks. kanonik Stanisław Uradziński
– Dziekan Kolneński i proboszcz
parafii św. Anny w Kolnie, Józef
Bogdan Wiśniewski – wójt Gminy
Kolno i Grzegorz Filipkowski – sołtys Starego Gromadzyna. Na czarnej granitowej tablicy wyryto napis:
„Pozostańcie wierni doświadczeniu
pokoleń, które żyły na tej ziemi z
Bogiem w sercu i z modlitwą na
ustach (…) Zachowajcie jako skarb
największy to, co było źródłem du-

z okazji 600 lecia starego gromadzyna mieszkańcy ufundowali pamiątkową
tablicę zamontowaną na polnym kamieniu pod którą złożyli wiązankę kwiatów

chowej siły naszych ojców” - Z okazji Jubileuszu 600-lecia powstania
Starego Gromadzyna w roku 1050
rocznicy Chrztu Polski Mieszkańcy
wsi A.D. 2016”. Po złożeniu przez
mieszkańców Starego Gromadzyna
kwiatów pod tablicą, okolicznościowe przemówienia wygłosili wójt
Józef Wiśniewski i Robert Nadara,

w sołectwie

w gromadzynie wykno w ramach funduszu sołeckiego
wymieniono okna i drzwi w świetlicy wiejskiej

wicestarosta kolneński. Obaj panowie z okazji tego wyjątkowego
jubileuszu przekazali mieszkańcom
pamiątkowe grawertony. Głos zabrał również pan Józef Filipkowski,
jeden z najstarszych mieszkańców
Starego Gromadzyna.
Po oficjalnej części odbył się festyn rodzinny.

dzień dziecka

z okazji dnia dziecka wójt józef wiśniewski zaprosi do swojego gabinetu uczniów ze szkoły podstawowej w Lachowie.
Dzieci zadawały mnóstwo pytań i na każde otrzymały odpowiedź. Uczniowie zwiedzili też urząd gminy Kolno.
gazeta gminna
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drogowe inwestycje efektem
dobrej współpracy
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Na dwóch drogach powiatowych
jeszcze w tym roku rozpoczną się
remonty, a na drodze wojewódzkiej nr 647 Zabiele - Kolno remont właśnie trwa. To efekt starań
i dobrej współpracy władz gminy
Kolno z samorządem województwa
i powiatu kolneńskiego.

Współpraca z powiatem
W połowie czerwca wójt Józef
Bogdan Wiśniewski podpisał umowę ze Stanisławem Wiszowatym
starostą kolneńskim i Robertem
Nadarą - wicestarostą kolneńskim
na przebudowę drogi powiatowej
Nr 1879 B Bialiki – Górskie. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kolno
na ten cel wyniesie nie więcej niż
251 tys. zł.
Drugą poważną inwestycją, która
zrealizowana zostanie jeszcze w tym
roku jest przebudowa mostu na rzece Skroda wraz z drogą dojazdową.
Dla mieszkańców okolicy to bardzo
dobra wiadomość, bo tym mostem i
tą drogą dojeżdżają m.in. do parafii. Dotacja celowa z budżetu Gminy Kolno na tą inwestycję wynosi
200 tys. zł. Starostwo Powiatowe
w Kolnie na realizację projektu pod
nazwą „Przebudowa mostu wraz z
dojazdami na rzece Skroda w ciągu
drogi powiatowej nr 1860B Rudka –
Zaskrodzie – Wścieklice” otrzymało

trwa remont odcinka drogi wojewódzkiej nr nr 647 Zabiele – Kolno , o który
wójt gminy józef wiśniewski zabiegał od dawna

dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na 2016 rok w wysokości
488 292,00 zł. Szacowana wartość
inwestycji to ok. 1 mln zł. Powiatowy Zarząd Dróg już ogłosił przetarg na przebudowę tego mostu
wraz z dojazdami. Inwestycja ma
zostać zrealizowana do października 2016 r.
– To dla nas bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców Zaskrodzia i Wścieklic oraz
wszystkich przejeżdżających mostem na Skrodzie – podkreśla Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –
Podjęliśmy współpracę z Powiatem
Kolneńskim w zakresie tej inwestycji, właśnie dlatego, że od lat zabiegali o to mieszkańcy okolicy.
Obok współpracy przy dużych
projektach Gmina Kolno wspólnie z
Powiatem realizuje również mniejsze inwestycje jak np. poszerzenie

drogi powiatowej w Danowie ( 11
tys. zł dofinansowania z Gminy
Kolno).

Współpraca z województwem
Dużo starań trzeba było włożyć,
by ruszył remont kolejnego odcinka
drogi wojewódzkiej nr 647 Zabiele - Kolno. W jak opłakanym stanie
była, wie każdy, kto chociaż raz jechał tą trasą. Wójt Józef Wiśniewski
wielokrotnie pisemnie i osobiście
interweniował w tej sprawie, i udało się. W ub. roku wyremontowano
odcinek od Kolna do Starego Gromadzyna. W tym roku remontowany
jest odcinek od Zabiela w stronę
Kolna.
Dodatkowo również w tym roku
przy drodze wojewódzkiej nr 647
wyremontowane zostaną chodniki w
Pachuczynie i Czernicach.

fot. arch. Starostwa Powiatowego w Kolnie

most na skrodzie zostanie wyremontowany z drogą dojazdową
gazeta gminna

wójt j. wiśniewski podpisał umowę na dotację na remont drogi powiatowej
Bialiki - górskie ze starostą kolneńskim s. wiszowatym i wicestarostą r. nadarą
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nowe władze wybrane
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

10 czerwca delegaci na X Zjazd
Oddziału M - G ZOSP RP w Kolnie wybrali nowy zarząd, członków
Komisji Rewizyjnej, delegatów
na zjazd oddziału powiatowego
ZOSP RP w Kolnie oraz przyjęli
sprawozdanie z działalności zarządu za okres od 26 maja 2011
do 10 czerwca 2016 r.
Zanim druhowie rozpoczęli obrady minutą ciszy uczcili pamięć tych
druhów, którzy w minionej kadencji odeszli z szeregów. Po wyborze
przewodniczącego i prezydium oraz
członków komisji zjazdowych druh
Antoni Lewandowski, komendant
M-G ZOSP RP w Kolnie, przedstawił sprawozdanie z działań w minionej kadencji. Z danych wynika, że w
ostatnich latach znacznie poprawił
się stan wyposażenia jednostek
OSP. Zakupiono dwa nowe samochody pożarnicze dla OSP Lachowo i OSP Kumelsk oraz inny sprzęt
ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie dla naszych jednostek pozyskując na ten cel środki z różnych
instytucji. Nasi druhowie są dobrze
wyszkoleni, a nasze drużyny z sukcesami startowały w gminnych i
powiatowych zawodach strażackich
wykazując wysoki poziom przygo-

obrady x zjazdju m-g zops rp w kolnie poprowadził druh krzysztof kajko,
prezes banku spółdzielczego w kolnie

towania. Nie udałoby się osiągnąć
tak wiele, gdyby nie dobra współpraca z władzami Gminy Kolno,
Komendą Powiatową i Wojewódzką
PSP i sponsorami, którym dziękował druh A. Lewandowski. Szczególne podziękowania skierowane
zostały do strażaków i ich rodzin.
Wiele serdecznych słów strażakom
przekazali Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno oraz mł. brygadier Leszek Kowalczyk, komendant powiatowy PSP w Kolnie.
Członkami zarządu oddziału M-G
ZOSP RP w Kolnie na nową kadencję zostali: Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, prezes;
Andrzej Duda, burmistrz Kolna,
wiceprezes; Antoni Lewandowski,
wiceprezes i komendant; Andrzej

Sekściński, sekretarz; Grzegorz
Okurowski, skarbnik; Krzysztof
Kajko, członek prezydium; Lech
Kowalczyk, członek prezydium;
Jerzy Wacław Jabłoński, członek
prezydium; oraz członkowie zarządu: Władysław Kowalczyk, Janusz
Wielbut, Leszek Kordal, Wojciech
Bajno, Mariusz Mieczkowski, Henryk Hermanowski, Leszek Andrzej
Góralczyk.
Skład Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Przybylski, Ireneusz Romatowski, Alfred Święczkowski.
Przedstawiciele do zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP:
wójt Józef Wiśniewski, Antoni Lewandowski, Andrzej Sekściński, Andrzej Duda, Krzysztof Kajko, Lech
Kowalczyk.

dotacja na sprzęt dla osp

wójt józef bogdan Wiśniewski z marszałkiem jerzym leszczyńskim i stefanem
krajewskim członkiem zarządu województwa podlaskiego

Gmina Kolno otrzymała dotację
na zakup sprzętu dla OSP Czerwone. 7 czerwca wójt Józef Bogdan Wiśniewski podpisał stosowną
umowę w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podlaskiego w Białymstoku.
W spotkaniu z marszałkiem Jerzym Leszczyńskim i Stefanem
Krajewskim, członkiem zarządu
uczestniczyli przedstawiciele 62
samorządów, których wnioski o dofinansowanie zostały rozpatrzone
pozytywnie.
gazeta gminna

nasza rozmowa

wiedza i doświadczenie
z sekretarzem gminy adamem małsowskim
rozmawia aleksandra szyc - kaczyńska

Od 1 czerwca bieżącego roku
pełni Pan obowiązki Sekretarza
Gminy w Urzędzie Gminy Kolno,
proszę opowiedzieć o swoim dotychczasowym doświadczeniu zawodowym
Z pracą w samorządzie jestem
związany już od 12 lat. Dotychczas
pracowałem w Urzędzie Miejskim
w Piszu na stanowisku audytora wewnętrznego. Do moich zadań
należała ocena całej sfery funkcjonowania samorządu terytorialnego
poczynając od urzędu poprzez jednostki organizacyjne, szkoły, instytucje kultury, po ocenę nadzoru
nad funkcjonowaniem spółek komunalnych. Dzięki tej pracy bardzo
dobrze poznałem wszystkie aspekty
funkcjonowania samorządu terytorialnego, praktycznie w każdej sferze. Posiadam również wieloletnie
doświadczenie zawodowe w pracy w organach podatkowych tj. w
Urzędzie Skarbowym w Kolnie oraz
Izbie Skarbowej w Białymstoku, jestem również doradcą podatkowym.
Swoją wiedzę w zakresie znajomości przepisów prawa podatkowego
wykorzystałem w pracy w poprzednim samorządzie odzyskując podatek VAT z tytułu zrealizowanych
inwestycji komunalnych na kwotę
ponad 7 milionów złotych. Posiadam również pewne doświadczenie
w zakresie pozyskiwania funduszy
unijnych, koordynowałem projekty
rewitalizacji zabytkowych budynków przy Pl. Daszyńskiego w Piszu.
Z wykształcenia jestem prawnikiem,
skończyłem też studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów.
Co Pana skłoniło, by zawodowo
związać się z Gminą Kolno?
Zdecydowałem się na udział w
konkursie na stanowisko sekretarza gminy i zmianę miejsca pracy,
bo czuję sentyment do tej gminy.
Stąd pochodzi moja rodzina i wciąż
częściowo mieszkam w rodzinnych
stronach. Prawdopodobnie nie zdecydowałbym się na zmianę dotychgazeta gminna

pan adam masłowski funkcję sekretarza gminy Kolno pełni od 1 czerwca 2016 r.

czasowej pracy, gdyby chodziło o
inną gminę. Istotny wpływ na moją
decyzję miała również postawa
Wójta Gminy Kolno. Dotychczas
nie mieliśmy okazji współpracować
z panem Józefem Wiśniewskim, ale
słyszałem o nim same dobre opinie.
Pod względem zawodowym objęcie przeze mnie funkcji sekretarza
gminy jest dla mnie nowym wyzwaniem. Gmina Kolno ma inny charakter, niż miasto Pisz, inny jest zakres
realizowanych zadań, inne sprawy
i problemy dotyczą mieszkańców
gminy. Są też obszary, z którymi będę musiał się zapoznać. Jak
wspomniałem Gmina Kolno to moje
rodzinne strony i mam nadzieję, że
uda mi się wnieść coś pozytywnego
w jej rozwój.
Za Panem trzy tygodnie pracy,
jak wypadł Urząd Gminy Kolno w
oczach doświadczonego audytora?
Nie robiłem oficjalnego audytu, ale oczywiście przyjrzałem się
funkcjonowaniu urzędu i na swoje
potrzeby zrobiłem wstępną ocenę
w zakresie jego organizacji. Urząd
funkcjonuje dobrze, ale widzę, że
jest potrzeba wprowadzenia pewnych zmian. Nie będą to zmiany
rewolucyjne, raczej usprawnienie,
uzupełnienie niewielkich braków

proceduralnych i niewielkie zmiany w strukturze organizacyjnej, a
wszystko w kierunku oczywiście takim, by urząd lepiej funkcjonował.
Organizacja pracy urzędu to
główne, ale nie jedyne zadanie,
jakie stawia przed Panem Wójt
Gminy Kolno?
Zadania, jakie mam do wykonania
określa zakres obowiązków, podobny do zakresu mojej poprzedniczki pani Danuty Siwik. W zasadzie
większość swojej pracy poświęcę
na sprawy związane z organizacją
funkcjonowania urzędu, bo to podstawowe zadanie, jakie zlecił mi
Wójt. Dodatkowo będę się również
zajmował sprawami związanymi z
rozwojem gospodarczym, funduszami unijnymi oraz wszystkimi zadaniami zleconymi przez Wójta.
Współpracujemy z Panem Wójtem
krótko, ale widzę, jak bardzo zaangażowany jest w sprawy gminy,
jak stara się ją rozwijać i aktywnie
poszukuje różnych dróg dotarcia
do rozwoju, czy pozyskania środków zewnętrznych, które mają temu
służyć. Ta otwartość na współpracę
bardzo mi się podoba i cieszę się,
że ze swoją wiedzą i doświadczeniem będę aktywnie wspierał w
działaniach Wójta Gminy Kolno.
Dziękuję za rozmowę

9

10

kultura

noc świętojańska w koźle
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Tegoroczna Noc Świętojańska
w Koźle była wyjątkowa. Po raz
pierwszy w historii tej imprezy muzyczną oprawę obrzędu sobótkowego przygotowała specjalnie dla
naszej publiczności utalentowana
skrzypaczka pani Marta Nanowska. Układ taneczny pod okiem instruktora z Centrum Kultury Gminy Kolno przygotowały połączone
grupy dzieci i dorosłych z Czerwonego, Kozła i Lachowa. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się występ zespołu MEJK. Nie zabrakło
konkursów z nagrodami i podziękowań od Wójta Gminy Kolno.
Noc Świętojańską rozpoczęła
msza św. odprawiona przez ks. Jarosława Gołaszewskiego, proboszcza Parafii pw. NSJ w Koźle. Kiedy
korowód z kościoła doszedł na plac
nad Pisą rozpoczął się rodzinny festyn. Na wstępie Józef Wiśniewski,
wójt gminy Kolno oraz Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego życzyli wszystkim
zgromadzonym udanej zabawy. W
części artystycznej na scenie zaprezentowały się gminne zespoły:
Zespół Ludowy Czerwieniacy, Zabielanki, Magnum Noli z Lachowa
i Dożynkersi. Gościnnie wystąpił
Ireneusz Rosołowski z zespołem.
Obrzęd sobótkowy poprzedził mini

marta nanowska

fot. S. nicewicz

gwiazda wieczoru zespół mejk i tłum publiczności na nocy świętojańskiej

recital w wykonaniu skrzypaczki
pani Marty Nanowskiej. Gwiazda
wieczoru zespół MEJK bawił gości
aż do zakończenia festynu.
Na placu nad rzeką nie zabrakło atrakcji dla dzieci w tym m.in.:
dmuchanych zjeżdżalni, zabaw z
animatorem, strzelania z łuku, malowania twarzy, a nawet nauki
lepienia z gliny na kole. Po raz
pierwszy gościliśmy stoisko z rękodziełem z kurpiowszczyzny, gdzie
zaopatrzyć się można było m.in. w
wyroby z bursztynu, miód czy przetwory. Swoje rzeźby zaprezentował
pan Bernard Ferenc z Czerwonego,
a zdjęcia pan Sylwester Nicewicz
z Kozła. Panie z Kozła, oraz z Kół
Gospodyń Wiejskich z Borkowa i
Zabiela przygotowały pyszne ciasta i swojskie dania, a panie ze
szkolnej kuchni w Glinkach pyszny
żurek. Nadleśnictwo Nowogród zapewniło drewno na ognisko i efektowne płonące bale.
Po raz pierwszy Noc Świętojańska
w Koźle miała też charakter podsumowania minionego i rozpoczęcia
kolejnego sezonu artystycznego w
naszej gminie. Z tej okazji wszystkie nasze zespoły, koła gospodyń,
stowarzyszenia oraz pan Bernard
Ferenc, Sylwester Nicewicz i najmłodsza Ola Rydzewska z zespołu
Czerwieniacy otrzymali statuetki
od Wójta Gminy Kolno za wkład w

rozwój kultury w naszej gminie w
sezonie 2015/2016. Podziękowania
wręczali wspólnie pan Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno,
Stefan Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego oraz
Wojciech Jermacz, przewodniczący
Rady Gminy Kolno.
W trakcie festynu nie zabrakło
konkursów z nagrodami w tym m.in.
na najpiękniejszy wianek, w którym
pierwszą nagrodę zdobyły panie z
zespołu Zabielanki.
W trakcie tegorocznej Nocy
Świętojańskiej w Koźle gościliśmy
również studio terenowe Radia Nadzieja.
Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle składa serdeczne podziękowania gminnym zespołom, Kołom Gospodyń Wiejskich z Borkowa
i Zabiela, paniom z Kozła,
paniom z kuchni szkolnej w
Glinkach, Nadleśnictwu Nowogród, strażakom ochotnikom z Czerwonego i Zabiela,
sołtysowi Kozła, właścicielom
Dworu Rogiński w Zabielu,
oraz pracownikom brygady
remontowej z Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Kolno

gazeta gminna

kultura

1050. rocznica chrztu polski
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Uroczystość z okazji 1050.
Rocznicy Chrztu Polski zorganizowana przez Gminę Kolno, Dziekana Kolneńskiego, Parafię pw.
NSJ w Koźle oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
Integracja była podsumowaniem
gminnych obchodów tego ważnego
jubileuszu.
W niedzielę 5 czerwca mszy św.
przy Górze św. Brunona przewodniczył ks. Infułat Jan Sołowianiuk,
który dokładnie 25 lat temu prowadził w Łomży uroczystości związane
z wizytą Papieża Jana Pawła II.
Zaproszenie do uczestnictwa w
obchodach przy Górze św. Brunona,
głównego patrona Diecezji Łomżyńskiej, przyjęli m.in. samorządowcy
z regionu, proboszczowie z parafii
Dekanatu Kolno, przedstawiciele
służb i instytucji oraz wielu mieszkańców gminy. Uroczystość rozpoczęła procesja z krzyżem i pocztami
sztandarowymi na czele, do miejsca,
w którym, po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, odprawiona została msza św. oraz odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.
Szczególnego charakteru uroczystości nadawały proporce z wizerunka-

Wójt Józef Wiśniewski i ks. infułat jan sołowianiuk wręczali nagrody uczestnikom konkursów wiedzy i plastycznego zorganizowanych w naszej gminie

mi Orła Białego w okresie istnienia
państwa polskiego rozwieszone na
scenie i wokół niej.
- Gdyby tysiąc pięćdziesiąt lat
temu Mieszko I nie przyjął chrztu,
nie byłoby Polski – podkreślił rozpoczynając przemówienie Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Po przemówieniu wójt wraz z ks.
kan. Stanisławem Uradzińskim,
Dziekanem Kolneńskim, przekazali
zaproszonym gościom marmurowe
pamiątkowe tablice. Po części oficjalnej na scenie zaprezentowali się
uczniowie SP im. Marszałka Józefa

Piłsudskiego w Czerwonem w widowisku historycznym pt. „Chrzest
Mieszka I”. Następnie wójt Józef
Bogdan Wiśniewski wraz z ks. Infułatem Janem Sołowianiukiem wręczali nagrody najlepszym uczestnikom konkursów zorganizowanych
przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Czerwonem, Centrum Kultury
Gminy Kolno i Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” z okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polski. Oprawę muzyczną
mszy św. i całej uroczystości zapewnił Zespół Ludowy Czerwieniacy.

wyśpiewane sukcesy

I miejsce dla katarzyny kosk
gazeta gminna

„Śpiewamy i żeglujemy nad Pisą”to motto IX otwartego Konkursu
Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej,
który odbył się 30 maja w Piszu.
Organizatorem tej ciekawej imprezy
jest PMOS w Piszu. W konkursie
wzięło udział ok.30 osób - zespoły i
soliści w trzech kategoriach - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne.
Szkołę Podstawową z Lachowa
reprezentowały : Wiktoria Boryszewska i Julia Wyka kl. II – zespół „Słoneczka”, Oliwia Borawska

i Wiktoria Kamińska kl. II – zespół
„Diamenty”, soliści : Marta Kosk kl.
IV, Katarzyna Kosk kl. V, Kamila
Wyka kl. VI.
Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody za uczestnictwo. Wiktoria
Boryszewska otrzymała wyróżnienie – jako najmłodszy uczestnik.
Pierwsze miejsce w kategorii
szkół podstawowych otrzymała Katarzyna Kosk, która piosenką pt.
„Morze moje morze” zapewniła sobie sukces – gratulujemy!
Leszek Pogorzelski
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szkoły

morskie podróże
małgorzata zduńczyk
gimnazjum w lachowie

„Morskie podróże” - pod takim
hasłem, 8 marca 2016 r. w Gimnazjum w Lachowie odbył się VIII
Gminny Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski.
W konkursie wzięło udział 33
uczniów ze Szkoły Podstawowej z
Lachowa, Wykowa, Janowa, Czerwonego oraz Gimnazjum z Zabiela
i Lachowa.
Konkurs podzielony był na trzy
kategorie wiekowe: I kategoria klasy I-III (szkoła podstawowa), II
kategoria - klasy IV-VI (szkoła podstawowa) i III kategoria - gimnazjum.
Jury w składzie: Bogumiła Ranik,
Krystyna Bazydło, Teresa Skrodzka
i Kazimierz Koter ogłosiło następujące wyniki:
w kategorii klas I-III
I miejsce - Kalina Chmielewska
II miejsce - Weronika Kiełczewska

„morskie podróże” - to hasło VIII edycji Gminnego konkursu recytatorskiego

III miejsce - Zuzanna Nadara
w kategorii klas IV-VI
I miejsce - Katarzyna Kosk
II miejsce - Julia Filipkowska
III miejsce - Bartek Góralczyk
Wyróżnienie: Marta Kosk
w kategorii gimnazjum
I miejsce - Oliwia Bogdańska
II miejsce - Julia Rakowska

III miejsce - Paulina Truszkowska
Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,
na zakup których środki finansowe przeznaczył Wójt Gminy Kolno
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Serdecznie dziękujemy.

gminny przegląd teatrów
15 czerwca 2016 roku w Szkole
Podstawowej w Lachowie odbył
się VIII Gminny Przegląd Teatrów
Szkolnych. W tegorocznym przeglądzie udział wzięły następujące
zespoły: Atena ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II,
Mali aktorzy ze Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz zespół Farsa z
Gimnazjum w Lachowie. Wszystkie
przedstawienia wzbudziły wśród
zaproszonych gości oraz uczniów
ogromne zainteresowanie. Na twarzach królował uśmiech, radość i
ciekawość. Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz
długopisy. Nagrody zostały ufundowane przez Wójta Gminy Kolno ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

gminny przegląd teatrów szkolnych w lachowie odbył się już po raz 8.

(tekst i fot. SP Lachowo)

gazeta gminna

szkoły

szkolne dni rodziny
w janowie
aneta roman
sp w janowie

Przełom maja i czerwca w naszej
szkole obfitował w wiele atrakcji.
Obchodziliśmy Szkolne Dni Rodziny.

więcej zdjęć z dni rodziny w janowie na http://janowo.edupage.org/

Pierwszym z nich był 30 maja
- niezwykle świąteczny dzień w
tegorocznym kalendarzu naszej
szkoły. Rozpoczęliśmy go mszą św.
w kościele p.w. NSJ w Łosewie w intencji beatyfikacji Kardynała
Stefana Wyszyńskiego - naszego
patrona. 28 maja minęła 35 rocznica
jego śmierci. W tym dniu uczniowie
ze sztandarem szkoły wraz z panią
dyrektor uczestniczyli gościnnie w
uroczystościach związanych z patronem w Szkole Podstawowej im.
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu. Po uroczystości
w kościele tego dnia w naszej szkole
gościła autorka książek dla dzieci i
młodzieży, laureatka wielu nagród
literackich - pani Renata Piątkowska z Bielsko - Białej. Towarzyszyła jej lektorka i pracownik książnicy
Podlaskiej oraz pani dyrektor GBP
p. Teresa Skrodzka. Podczas spotkania autorka w niezwykle interesujący sposób przedstawiła koleje
swych losów, począwszy od wyjazdu za granicę i związanego z tym
przypadkowego pisarstwa. Opowieści literatki przeplatane były
czytaniem fragmentów jej utworów
przez lektorkę - panią Malwinę Kożurno, która odpowiednią modulacją głosem zachęcała najmłodszych
do dialogu. Po spotkaniu z pisarką
oddaliśmy cześć naszemu patronowi
poprzez montaż słowno - muzyczgazeta gminna

ny, w którym przypomniano nauki
Prymasa Tysiąclecia. Pani dyrektor
Bożena Duda przypomniała, że w
swych działaniach wychowawczych
promujemy dziedzictwo Patrona,
stanowiące dla nas skarbnicę mądrości życiowej. Następnie dzieci
młodsze w inscenizacji „Sercem za
serce” podziękowały swoim rodzicom - słowem, piosenką z humorem,
tańcem - za trud wychowywania.
Życzenia przekazano też w formie
laurek oraz tradycyjnie zaśpiewanego „Sto lat”. Po części artystycznej rodzice z pracownikami szkoły
udali się na wspólny poczęstunek w
tle muzyki.
31 maja uczniowie klas I - VI
brali udział w festynie zorganizowanym już po raz siódmy przez
Spółdzielnię Mleczarską „Mlekpol”
z okazji Dnia Dziecka. Impreza, jak
co roku, odbyła się na stadionie
miejskim w Kolnie. Organizatorzy
zadbali o bezpieczeństwo uczestników i zapewnienie im wielu atrakcji.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie
- dmuchańce, trampoliny, warsztaty kulinarne, artystyczne, zawody
sportowe, w których dzieci chętnie
brały udział, zdobywając wiele nagród. „Mlekpol” przygotował również degustację swoich produktów.
Ostatnią atrakcją naszych Szkolnych Dni Rodziny był Piknik Rodzinny w dniu 2 czerwca, na którego
realizację pozyskano środki z „Podlaskiego Pozarządowego Funduszu
Mikrodotacji” w ramach Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Mieliśmy zaszczyt gościć wówczas
księdza proboszcza Andrzeja Stypułkowskiego, dyrektora ZOPO p.
Stanisława Szymańczyka, przewodniczącego Rady Gminy Kolno
p. Wojciecha Jermacza, radnych,
sołtysów, prezesa BS p. Krzysztofa Kajko, Prezesa Stowarzyszenia
„Integracja” p. Jacka Bagińskiego,
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonym - p. Teresę

Obchody Szkolnych Dni Rodziny
przebiegały w radosnej atmosferze
wzajemnej życzliwości, towarzyszyła
nam słoneczna pogoda oraz motto z
programu wychowawczego „Z drobiazgów życiowych wykonywanych
wielkim sercem powstaje wielkość
człowieka”. Składamy serdeczne
podziękowania sponsorom, którzy
wsparli nasze przedsięwzięcie. Państwa pomoc finansowa sprawiła radość uczestnikom naszego pikniku.
Serdecznie dziękujemy: - Wójtowi
Gminy Kolno p. Józefowi Bogdanowi Wiśniewskimu za środki na zakup
nagród w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. - Prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie
– p. Krzysztofowi Kajko, - Właścicielowi galerii handlowej w Kolnie – p.
Piotrowi Trzcince, - Właścicielowi
firmy Agropasze – p. Zbigniewowi
Szymańskiemu, - Agencji Ubezpieczeniowej WARTA - p. Franciszkowi
Długozimie. Serdecznie dziękujemy
również rodzicom za przygotowanie
atrakcji kulinarnych i wspólną zabawę podczas pikniku. Podziękowania
kierujemy również do Kolneńskiej
Grupy Pierwszej Pomocy za pieczę
nad medycznym bezpieczeństwem.
Dyrektor Szkoły, Bożena
Duda

Skrodzką oraz bardzo liczne grono
Rodziców i dzieci, które jeszcze nie
uczęszczają do naszej szkoły i ich
opiekunów.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję
wziąć udział w zabawach integracyjnych prowadzonych przez zespół
Marco Band, konkursach muzycznych, jak karaoke, w sportowym
turnieju rodzinnym prowadzonym
przez p. Marka Szymańskiego. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody
ufundowane przez sponsorów. Dzieci cieszyły harce na dmuchanych
zabawkach. Nie zabrakło wspólnego poczęstunku, grilla. Ostatnim
punktem programu był niezwykle
ciekawy pokaz grupy artystycznej
„Rewita” z Lublina, dotyczący średniowiecza.
Nad bezpiecznym przebiegiem
imprezy czuwała Kolneńska Grupa
Pierwszej Pomocy.
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nie czas na spanie,
czas na bibliotekowanie
Bożena kowalewska
dyrektor pbp w kolnie

4 czerwca w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej było dynamicznie i wesoło; naturalnie
uczestników prowokowało do działań i aktywności hasło – Nie czas
na spanie, czas na bibliotekowanie. Program, II Ogólnopolskiej
Nocy Bibliotek 2016 WOLNO
CZYTAĆ, rozpoczęliśmy o godz.
18.00. Równolegle realizowany
był projekt dla dzieci pt. Witajcie
w naszej bajce oraz dla młodzieży
i dorosłych pt. Gorączka sobotniej
nocy.
Mali uczestnicy, po odebraniu nagród z Konkursu plastycznego „Baśnie i bajki oczami dziecięcej wyobraźni”, słuchali tekstów z Księgi
czarów i Smokologii, ilustrowali wysłuchane bajki i opowiadania, stworzyli bajecznie kolorową wystawę
prac. Pełni werwy i temperamentu
brali udział w czytelniczych grach i
zabawach, ekspresowo odgadywali
zagadki literackie. Było naturalnie
dużo nagród i niespodzianek.
Po zabawach, w rytmie piosenki
„Witajcie naszej bajce[…]” młodzi
goście ochoczo, nieustępliwie i żywiołowo angażowali się w rozgrywkach sprawnościowych z Xbox-em.
Niektórzy odchodzili z gry bardzo
zmęczeni, a nawet wyczerpani. Na
pewno w tej części Nocy Biblioteki, grill był niezłą pociechą dla
zgłodniałych i wyeksploatowanych
uczestników. Po uczcie dla ciała
dzieciaki wróciły na baśniowy seans magicznego teatru Kamishibai..
Program dla młodzieży i dorosłych rozpoczął się również o godz.
18.00; trwał do rana w rytmie i nastroju „Gorączki sobotniej nocy”. Na
początek dorośli uczestnicy Nocy
wysłuchali wykładu - historyka literatury, krytyka, eseisty, tłumacza
- P. Waldemara Smaszcza na temat
„Henryk Sienkiewicz – poeta miłości”. Po prelekcji intrygujący temat
zabrzmiał wiarygodnie. Jednak w
momencie nastąpił zwrot akcji, z

Powiatowa biblioteka pedagogiczna od lat organizuje również cykl „Kolneńskie
VIP-y czytają dzieciom”, oraz inne akcje czytelnicze, jak ta z 1 czerwca, kiedy to
wójt józef wiśniewski czytał uczniom z lachowa

poważnego w bardzo rozrywkowy;
bowiem dorośli uczestnicy Nocy
musieli zmierzyć się z nie lada wyzwaniem. Otóż podjęli się trudnego
zadania BIBLIOTECZNYCH TROPICIELI. Pełni inicjatywy i zapału wyruszyli na detektywistyczną
rozgrywkę. W serdecznej i życzliwej
atmosferze trwały zmagania graczy, którzy intensywnie poszukiwali informacji - między książkami w
wypożyczalni, czytelni, pod komputerami, na boisku, pod ławeczkami,
przy pomniku, na szkolnym parkingu
a także innych, zaskakujących miejscach. Dorośli, którzy zostali w Bibliotece flirtowali, przy pomocy kart
do gry literackiej, z dziełami Henryka Sienkiewicza. Po tych, delikatnie
swawolnych, zadaniach i zajęciach,
wszyscy wspomogli się posiłkiem
z grilla. Następnie zainteresowani
obejrzeli skecz na motywach „Snu
nocy letniej” W. Szekspira pt. Miłosne pląsy. Spektakl zaprezentowali uczniowie II LO w Kolnie Julita
Filipkowska, Aleksandra Cudnik,
Kamila Paliwoda, Karolina Duda,
Kamila Banach, Paweł Pikuliński i
Bartosz Bikowski. Aktorzy wyzwolili w widzach moc pozytywnych
emocji. Na tym nie skończyło się
spotkanie z repertuarem angielskiego poety i dramaturga, którego
w bieżącym roku, obchodzimy 400.
rocz. śm. Wstępne „pląsy” rozbu-

dziły ochotę w aktorach do udziału
w warsztatach teatralnych prowadzonych przez P. Kazimierza Kotra.
Warsztaty i profesjonalny instruktaż
zaowocował wystawieniem „Hamleta”, w wersji Teatrzyku Zielona Gęś.
Kilka minut po godz. 21.00 odbył
się grupowy spacer i uchwycenie
najlepszych kadrów nocnego życia
miasta pod hasłem Noc w obiektywie. Na interesujący fotograficzny
spacer, uczestników Nocy, zaprosił
pasjonat fotografowania P. Sylwester Nicewicz. Efekty edukacyjnej
wycieczki, naturalnie można zobaczyć na zdjęciach P. S. Nicewicza;
wypadły fantastycznie. Wszyscy
zgodnie twierdzili, że był to niezapomniany spacer.Bardzo
Serdecznie dziękujemy sponsorom, dzięki którym mogliśmy sprawić radość i zapewnić miłe wrażenia
naszym gościom. W imieniu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w
Kolnie dziękujemy Wójtowi Gminy
Kolno – P. Józefowi Wiśniewskiemu
za ufundowanie nagród w Konkursie
plastycznym „Baśnie i bajki oczami
dziecięcej wyobraźni”, Prezesowi
Banku Spółdzielczego w Kolnie –
P. Krzysztofowi Kajko za dofinansowanie poczęstunku grillowego,
Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego
JBB w Łysych za kiełbaski grillowe.
gazeta gminna
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nowe eksponaty w sali patrona
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Sztandar, mundur, odznaki i dokumenty - swoiste archiwum Narodowych Sił Zbrojnych w Kolnie
wzbogaciło Salę Patrona w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. Pamiątki po Weteranie Walk o Wolnośc i Niepodległość Zygmuncie
Muzyku przekazał szkole jego
zięć pan Marek Szymański, , nauczyciel Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie.
Na piętrze Szkoły Podstawowej
w Czerwonem jest Sala Patrona, w
której od lat gromadzone są ważne dokumenty, pamiątki, eksponaty
związane nie tylko z Marszałkiem
Józefem Piłsudskim, ale też z historią regionu. Zobaczymy tu m.in.:
zdjęcia z życia, działalności konspiracyjnej, wojskowej i politycznej
oraz pogrzebu marszałka, zdjęcia z
uroczystości nadania imienia i przekazania sztandaru szkole, kroniki
szkolne, dokumenty m.in. z czasów
II wojny światowej, guziki, orzełki
medale, dawne pieniądze.
W Sali Patrona znajduje się
również, w specjalnie wykonananej
gablotce ziemia przywieziona przez
uczniów z Zułowa pod Wilnem, miejsca urodzenia Józefa Piłsudskiego
- Nowe eksponaty, są wyjątkowe, to pamiątki po żołnierzu niezłomnym, walczącym z okupantami
niemieckim i sowieckim w czasie II
wojny światowej oraz z polskimi komunistami o wolną Polskę - mówi
Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem. - Jesteśmy wdzięczni, że trafiły właśnie
do nas.
Przypomnijmy, że Zygmunt Muzyk
w partyzantce służył do 1945 r. Nosił pseudonim „Kanarek”. Dowódcą
jego oddziału był kapitan Antoni
Kozłowski, pseudonim „Biały”, a
szefem pododdziału kapitan Hieronim Rogiński, pseudonim „Róg”.
Zugmunt Muzyk uczestniczył w kilku akcjach przeciw Niemcom. Opogazeta gminna

wiedział o tym redaktorowi Miesięcznika Kolneńskiego w styczniu
2008 r.: „Chrzest bojowy przeszedłem w akcji pod Cydzynem. Data
ta na zawsze utkwiła mi w pamięci.
Było to dokładnie 13 czerwca 1944
roku. Odbiliśmy wtedy z transportu 30 ludzi, których Niemcy wieźli
furmankami do Łomży. Najbardziej
jednak wymierny efekt przyniosła
akcja przeprowadzona na drodze
Rydzewo – Lachowo. Porwaliśmy
wtedy bardzo ważnego Niemca
– Piwkę, który był gospodarzem
wielkiego majątku w Lachowie. Za
jego uwolnienie Niemcy wypuścili na wolność 300 naszych. Akcję
niesłusznie przypisuje sobie Armia
Krajowa. Ostatnim zadaniem, w
którym brałem udział w czasie okupacji niemieckiej, było odbicie 15
więźniów z kolejki wąskotorowej w
miejscowości Dęby. Potem nastąpiła okupacja sowiecka i niezliczone
potyczki z funkcjonariuszami UB.”
W 1949 r. Zygmunt Muzyk został
aresztowany przez UB i skazany na
5 lat więzienia. Zwolniono go w lutym 1952 r. Przez wiele lat pełnił
funkcję Prezesa Koła w Kolnie w
Okręgu Łomżyńskim Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Zmarł w 2015 r. w wieku 88 lat.
W przekazanych szkole doku-

mentach jest m.in. patent nr 29224
nadany w 2001 r. przez ówczesnego Premiera Rady Ministrów i oraz
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
ktory potiwerdza, że: „pan Zygmunt
Muzyk w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do
zaszczytnego tytułu: Weteran Walk
o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. w 2007 roku Zygmunt Muzyk
został odznaczony p Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta
(drugie pod względem precedencji
polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego).
Pamiątki po NSZ wzbogaciły
Salę Patrona, co daje gwarancje,
że będa nie tylko należycie przechowywane i ekponowane, ale też
udostępniane. Z uwagi na fakt, iż
w Kolnie istnieje koło Narodowych
Sił Zbrojnych, sztandar, który otrzymała szkoła będzie uczestniczył w
patriotycznych uroczystościach.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonemzaprasza do współpracy wszystkich
tych, którzy w domowych archiwach
posiadają pamiątki, dokumenty,
zdjęcia i zechcą je udostępnić do
zeskanowania, bądź przekazać do
Sali Patrona.

nowe eksponaty godnie prezentują się w sali patrona w szkole w czerwonem
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gminny turniej mini piłki nożnej
o puchar wójta gminy kolno
andrzej ałajko
prezes gzlzs w kolnie

12 czerwca na boisku w Lachowie rozegrany został Turniej Mini
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kolno. Był to pierwszy turniej
w kalendarzu imprez organizoawanych przez Gminne Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych w
Kolnie w ramach zadania pn. „Turnieje piłki nożnej i siatkowej”, na
którego realizację GZLZS zdobył
dotację z budżetu Gminy Kolno w
ramach otwartego konkursu ofert.
Do rywalizacji zgłosiło się dziewięć drużyn: Czerwone, Kozioł, Zabiele, Janowo, Kumelsk, Borkowo,
Lachowo, Gromadzyn Wykno i Zabiele - Zakaleń.
Po losowaniu zostały utworzone
trzy grupy:
1 grupa:
Zabiele - Zakaleń, Borkowo, Lachowo
2 grupa:
Kozioł, Kumelsk, Zabiele
3 grupa:
Czerwone, Gromadzyn Wykno,
Janowo
Po ciężkich bojach w swoich gru-

najlepsza drużyna turnieju - zawodnicy z janowa

pach do gier finałowych awansowały zespoły: Zabiela - Zakaleń,
Kozła i Janowa.
W finale te zespoły grały każdy
z każdym:
Zabiele - Zakaleń - Kozioł 1:1
Kozioł - Janowo 1:1
Zabiele - Zakaleń - Janowo 1:2
Ostateczna klasyfikacja to:
1 Janowo

2. Kozioł
3. Zabiele - Zkaleń
Dla wszystkich tych zespołów zostały wręczone medale, a za pierwsze miejsce także puchar.
Swą
obecnością
zaszczycił
wszystkich Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski, który jeszcze przed
rozpoczęciem rywalizacji przekazał
nowy komplet strojów piłkarskich
dla drużyny z Kumelska.

piłkarze z kumelska w nowych strojach na zdjęciu z wójtem józefem wiśniewskim i opiekunami drużyny
gazeta gminna
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kajakowa wyprawa
uczniowie V klasy
szkoły podstawowej w lachowie

W dniach 09-10.06.2016 nasza
klasa (piąta Szkoły Podstawowej
w Lachowie) pojechała na wycieczkę do Krutyni.
Odległość ok. 70 km pokonaliśmy
wygodnym busem. Po zakwaterowaniu i poznaniu regulaminu pięknie
położonego ośrodka wypoczynkowego w Krutyni rozegraliśmy mecz
w siatkówkę plażową – pod fachowym okiem Pani Kasi ( nauczyciel
w-f). Godzinna rekreacja na piasku
wzmogła uczucie głodu. Przy ognisku pieczone kiełbaski smakowały
jak nigdy. Wspólne śpiewanie i muzykowanie podkreślało wspaniały
nastrój.
Po tak aktywnym popołudniu i
wieczorze mogliśmy odpocząć w
czteroosobowych domkach. Nie
mogliśmy doczekać się następnego dnia – pierwszego kajakowania. Pobudka, poranna gimnastyka,
smaczne śniadanie to nasz poranek.
Wizyta w pobliskim Muzeum Przyrodniczym okazała się bardzo ciekawym punktem naszej wycieczki.
Mogliśmy z bliska obejrzeć zwie-

pamiątkowe zdjęcie uczestników wycieczki - uczniów klasy V sp w lachowie

rzęta i ptaki, które zamieszkują Mazurski Park Krajobrazowy – było co
fotografować!
Nareszcie doczekaliśmy się – mogliśmy się przygotować do kajakowania. Odpowiedni strój, obuwie,
kapoki, wiosła, fachowy instruktarz
dwóch ratowników WOPR i mogliśmy wyruszyć na dwuosobowych
kajakach w dół rzeki Krutynia.
Otaczająca przyroda, przeźroczysta
woda, łabędzie, kaczki…. tego nie
da się opisać – trzeba zobaczyć!
Po niewielkich kłopotach z nawigacją kajaków - pod fachową
opieką ratowników mogliśmy odbyć

niesamowitą wyprawę malowniczą rzeką. Pięć kilometrów minęło
bardzo szybko. Cali i pełni wrażeń
ponownie stanęliśmy na lądzie. Nasze zmagania z kajakowaniem na
długo zostaną w pamięci. Smaczny
obiad i pyszny deser, pożegnanie
z ośrodkiem, podróż do szkoły w
Lachowie to ostatnie miłe akcenty
naszej wycieczki. Mamy nadzieję,
że to pierwsza ale nie ostatnia nasza wyprawa na krutyńskim szlaku.
Dziękujemy rodzicom Pani Monice i
Panu Stanisławowi oraz Pani Kasi
( nauczyciel w-f ) i wychowawcy za
zorganizowanie wycieczki.

nowości w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem otrzymała dotację
z Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona w kwocie 1000,00 zł.
Otrzymaną kwotę w całości przeznaczyliśmy na zakup nowości
książkowych dla czytelnika dorosłego. Wśród zakupionych książek
znajduje się m.in. literatura faktu,
literatura wojenna, wspomnienia
oraz literatura obyczajowa.

nowości już do wypożyczenia w gminnej bibliotece publicznej
gazeta gminna
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VI rajd rowerowy za nami
gbp w czerwonem
stowarzyszenie kafcuki

Już po raz szósty Stowarzyszenie KaFCuki i Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem zaprosiła
amatorów aktywnego spędzania
czasu wolnego na rajd rowerowy.
Na parkingu przy bibliotece zebrało się ponad 100 osób.
Rowerzyści w asyście Policji wyruszyli spod budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem
przemierzając trasę do Kozła, w kierunku Wincenty i dalej przez kolonie Czerwonego docierając na plac
przy bibliotece. Po przejechaniu ok.
15-kilomertowej trasy na rowerzystów czekał piknik przygotowany
przez członków Stowarzyszenia.
Uczestnicy rajdu mogli zjeść kiełbaskę z grilla, spróbować ciasta i
wypić ciepłe lub zimne napoje. Jak
co roku na pikniku obecni byli leśnicy z Nadleśnictwa Nowogród,
którzy przygotowali wiele atrakcji
dla najmłodszych uczestników rajdu. W rajdzie uczestniczyli również Harcerze z Koźleńskiej Grupy „Cień”. Na pikniku obecny był

VI rajd rowerowy uwiecznił na zdjęciach pan sylwester nicewicz z kozła, galeria zdjęć dostępna jest na stronie internetowej www.foto.nicewicz.pl

także Wójt Gminy Kolno pan Józef
Wiśniewski.
Na realizację zadania publicznego
pod nazwą „VI Rajd Rowerowy dla
dzieci i młodzieży szkolnej szlakiem
ścieżki edukacyjno - rowerowej w
Koźle” stowarzyszenie KaFCuki
otrzymało dotację z budżetu gminy
Kolno w ramach otwartego konkursu ofert.

Dodatkowo wsparcie finansowe
zaoferował Bank Spółdzielczy w
Kolnie.
Partnerami akcji było Nadleśnictwo Nowogród, ZHP Hufiec Kolno,
Powiatowa Komenda Policji oraz
Pan Sylwester Nicewicz.
Wszystkim sponsorom i partnerom
serdecznie dziękujemy i zapraszamy
za rok.

przybliżył zebranym gościom w remizie OSP w Borkowie „Różne oblicza miłości występujące w utworach H. Sienkiewicza”. Spotkanie
oraz tematyka idealnie wpisuje się
w obchodzony w tym roku – Rok
Henryka Sienkiewicza, upamiętniający 100 rocznicę śmierci pisarza.

wieku. Firma AIMCONTROLLERS
M. Góralczyk z Zabiela ufundowała
nagrody dla uczestników konkursów. Panie z KGW przygotowały
pyszne ciasta. Strażacy i instruktorzy CKGK przeprowadzili konkursy.
Słodycze zapewnił radny J. Pieklik,
a napoje radny M. Bazydło. Gmina
Kolno zapewniła dmuchaną zjeżdżalnię.

w skrócie
Waldemar Smaszcz o miłości

GBP w Czerwonem

Niezwykłe spotkanie autorskie
z historykiem literatury, krytykiem
literackim, eseistą – Waldemarem
Smaszczem, zostało zorganizowane
4 czerwca przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem oraz Koło
Gospodyń Wiejskich w Borkowie.
Wybitny znawca dzieł polskiego
Wieszcza, w fascynujący sposób

Dni Rodziny w Zabielu
12 czerwca w Zabielu odbyły się
Dni Rodziny zorganizowane przez
KGW w Zabielu, strażaków z OSP
Zabiele, sołtysa wsi Zabiele, Zabiele Zakaleń i Kolimagi oraz radnuch
gminy Kolno z Zabiela. Nie zabrakło atrakcji dla gości w każdym

gazeta gminna

ciekawostki

bijemy rekord

w skrócie

katarzyna kalinowska
zss zabiele

10 czerwca o godzinie 10.00
uczniowie i nauczyciele włączyli
się w ogólnopolską akcję „Jak nie
czytam jak czytam”, która miała na
celu ustanowienie rekordu masowego czytania w jednym momencie
w całej Polsce.
Uczestnicy zgromadzili się w sali
gimnastycznej ze swoimi ulubionymi
książkami i w ciszy oraz skupieniu
oddali się lekturze. Była to akcja
podsumowująca wcześniejsze działania czytelnicze w ZZS w Zabielu,
związane z realizacją Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa w
ramach projektu „Książki naszych

marzeń”. Wcześniej w szkole odbywały się konkursy czytelnicze, plastyczne oraz projekty. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Konkurs
Pięknego Czytania”, który rozbudził w uczniach miłość do książek i
umożliwił odkrycie nieujawnionych
talentów.
Efektem konkursów plastycznych
było wykonanie p[rzez uczniów gazetek i wystaw tematycznych. Projekt przyczynił się do popularyzacji
czytania wśród społeczności szkolnej.
Wszyscy uczestnicy konkursów
otrzymali dyplomy, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

uczniowie i nauczyciele zss w zabielu włączyli się w akcję „Jak nie czytam jak
czytam”

Zespół Ludowy Czerwieniacy po
raz kolejny został zaproszony na
majówkę do Raczek. Spotkanie odbyło się 28 maja br. Na „Majówce
z Raczkowiakami”, nasz zespół reprezentował Gminę Kolno wykonując utwory ludowe, patriotyczne
i biesiadne. Zostaliśmy serdecznie
i gromkimi brawami przyjęci przez
publiczność. Po koncercie gospodarze zaprosili zaprzyjaźnione zespoły
z Olecka, Wieliczek i Czerwonego
na wspólne biesiadowanie. Śpiewom i tańcom nie było końca.
Reasumując, spotkanie było sympatyczne i owocne, gdyż oba zespoły łączy przyjaźń i długotrwała
współpraca. Takie spotkania ludowych zespołów z różnych gmin integrują i są okazją do wymiany doświadczeń w dzialalności na rzecz
kultury.
Tą współpracę i kulturalną wymianę zauważają i doceniają wójtowie obu gmin Kolno i Raczki.

Reklama

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
05.07.2016 r. do dnia 27.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości z zasobu
Gminy przeznaczonych na sprzedaż. Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie
internetowej http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa wsi Stare
Kiełcze.
Wójt Gminy Kolno
gazeta gminna
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zaproszenie

VRSlDnOy

wo

2016

BORKOWO 17–19 lipca (Plac przy Szkole Podstawowej)
WYCHODNE
MAMUSIEK

prawdziweżycie
drew waters

CO M2įE PÓJģý NIE TAK?

bill cobbs

david mann

ali hillis

peter fonda

Są rzeczy ważniejsze niż pieniądze.

Startujemy
godz. 21.00
Ȋ1DG]Z\F]DM]DEDZQDLSRUXV]DMÇFDNRPHGLDGODFDĄHMURG]LQ\ȋ
SHERRY SURRATT, CEO, MOPS International

KINO PLENEROWE
Radia Nadzieja

Reklama
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