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W sobotę 20 sierpnia na terenie parku miejskiego w Kolnie odbył się Podlaski Piknik Rodzinny,
organizatorem tego wydarzenia był Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki. Liczne
atrakcje czekały w tym ciepłym dniu na uczestników pikniku w postaci występów artystycznych,
stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z produktami lokalnymi, gdzie można był skosztować bezpłatnie
smacznych wyrobów. Były sławne w regionie „Sibrzaki” z KGW w Borkowie, przepyszne kotlety
z kaszy KGW z Kruszy, czy „babka ziemniaczana” przygotowana przez laureatów Bitwy
Regio-nów powiatu kolneńskiego KGW Rogienice Wielkie. Grilowanego kurczaka serwował Pan
Łukasz Święczkowski, wyroby mięsne natomiast P. Chludzińscy, popcorn i watę cukrową KGW
z Józe-fowa, a na deser lody tradycyjne w różnych fantastycznych smakach Słodkie Atelier.
Jednym sło-wem prawdziwa kulinarna uczta pt. „Palce lizać”. Oczywiście to nie wszystkie
wymienione po-trawy jakie można było spróbować ale nie sposób z powodu ilości wymienić ten
ogrom smakoły-ków wydawanych całkowicie bezpłatnie uczestnikom pikniku rodzinnego. Bawili
się z nami ra-zem i prezentowali swoje dokonania oraz służbę: Książnica Podlaska, Podlaski
Instytut Kultury, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy,
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Łomży, OSP Kolno, Komenda Powiatowej Policji w Kolnie,
Kolneńska Grupa Pierwsza Pomocy. Popisy artystyczne na scenie i placu przed sceną w tym
dniu to domena dzieci i młodzieży z Gru-py Chorągwiarskiej GOK w Śniadowie, którzy na placu
zaprezentowali się w różnych układach z chorągwiami. Kolorowe widowisko zrobiło olbrzymie
wrażenia na licznej publiczności, dodatko-wego smaku dodał fakt zaproszenia do wspólnej
zabawy i tańca części widzów. Goście ze Śnia-dowa dali też popis wokalno- instrumentalny w
ich wykonaniu usłyszeliśmy znane polskie mu-zyczne przeboje. Następnie wystąpiła urocza
Julita Kaczyńska, uczestniczka ostatniej edycji The Voice of Poland, która stawiała pierwsze
muzyczne kroki w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Spor-tu. Zaśpiewała w swojej interpretacji
znane muzyczne światowe przeboje, a w finale swojego reci-talu wykonała najnowszy autorski
utwór, który niebawem ukaże się na singlu artystki. Oprócz tych wymienionych atrakcji nie
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zabrakło jak zwykle dmuchanych zjeżdżalni, trampoliny, malo-wania na foli, czy konkurencji
sprawnościowych przygotowanych przez instruktorów KOKiS.
Jednocześnie podczas trwania pikniku towarzyszył nam kiermasz charytatywny dla Filipka
No-wackiego na którym zebrano 13 848,99 zł. Wszystkim ofiarodawcom w imieniu małego
Filipka i jego rodziny serdecznie dziękujemy. Dar serca mieszkańcy Kolna zaliczyli jak zwykle
na plus.
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