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noc świętojańska
w koźle

w numerze

wydarzenia

absolutorium
dla wójta gminy kolno

str. 5

W trakcie XXVII sesji Rady Gminy Kolno, 13 czerwca w Czerwonem
radni podjęli 9. uchwał. Jedna z nich dotyczyła udzielenia absolutorium
Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy Kolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Kolno za 2016 r. Wszyscy radni zagłosowali „za”.
Uchwała dotycząca absolutorium była ostatnim punktem porządku obrad
sesji. Wcześniej radni m.in. wysłuchali informacji dotyczącej działalności
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku.

wydarzenia

Nowe asfaltowe drogi w
naszej gminie

str. 7

Na ponad 1,5 kilometrowym odcinku drogi gminnej Borkowo – Zaskrodzie już są położone dwie warstwy masy asfaltowej. – Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem – podkreśla wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
To ważny komunikacyjny trakt, którym między innymi dowożone są dzieci
do szkół gminnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego z Łomży. Kolejne dwie inwestycje drogowe realizowane
są w Czerwonem i Janowie.

wydarzenia

noc świętojańska
w Koźle

str.

11

18 czerwca w Koźle odbyła się
Noc Świętojańska przygotowana
przez Centrum Kultury Gminy Kolno. W programie nie zabrakło atrakcji w
tym m.in. występ nowego zespołu dziecięcego w naszej gminie - Il canto,
10 - lecie zespołu Magnum Noli z Lachowa, gala disco polo, obrzęd sobótkowy, pokaz tańca z ogniem, konkurs na wianek i szereg atrakcji dla
dzieci w tym m.in. zjeżdżalnia i malowanie twarzy czy konkurs na szukanie
kwiatu paproci.
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Gminna kosiarka w akcji. Do utrzymania w dobrym stanie jest między innymi kilka gminnych boisk sportowych
gazeta gminna
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Życzę udanych wakacji
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice
Na progu wakacji chcę serdecznie
podziękować Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Oświaty i
Uczniom za 10 miesięcy intensywnej pracy. Za nami rok, którzy zapisze się w historii oświaty zarówno
na poziomie krajowym, jak i naszym,
gminnym. To rok, w którym zapadły
rządowe decyzje dotyczące reformy
oświaty. Jej wdrożenie wymagało od nas wszystkich dużo pracy,
kompromisów i trudnych decyzji.
Udało się tak przeprowadzić te działania, że w nowym roku szkolnym spotkamy się
we wszystkich naszych szkołach
i ze wszystkimi nauczycielami,
co uważam za nasz duży sukces.
Dwa gminne gimnazja wygaszane
będą do 2019 r., sieć szkół podstawowych nie uległa zmianie.
Rok szkolny 2016/2017 to

również bardzo intensywny czas
pod względem ilości edukacyjnych
projektów realizowanych w naszych
szkołach i przedszkolach. W Czerwonem, Janowie, Zabielu i Lachowie
oraz we wszystkich naszych oddziałach wychowania przedszkolnego i
punktach przedszkolnych zrealizowaliśmy pięć projektów o łącznej
wartości blisko 838 tysięcy złotych,
z czego dofinansowanie wyniosło
od 85 do 95 procent. Ogrom zajęć dodatkowych, wsparcie uczniów
zdolnych, ale też tych z trudnościami w nauce, spotkania z logopedą
czy doradcą zawodowym, organizacja wycieczek, zakup wyposażenia
i pomocy dydaktycznych i szereg
innych projektowych działań jest
naszym wspólnym sukcesem. Wiem,
że bywaliście zmęczeni natłokiem
zadań, zarówno Dyrektorzy, Nauczyciele jak i Uczniowie, ale dziś
możemy wspólnie powiedzieć, że
było warto. Efekty są wymierne i

bardzo ważne, bo dotyczą naszych
dzieci. Wyrównywanie i uzupełnianie oferty edukacyjnej w oparciu
o unijne dofinansowanie jest naszym obowiązkiem i jestem dumny, że udało nam się w tym zakresie tak wiele osiągnąć.
Jeszcze
raz
wszystkim
za to efektywne współdziałanie
przy realizacji projektów serdecznie dziękuję. Dziękuję też za codzienną pracę każdemu Dyrektorowi, Nauczycielom i Uczniom
szkół gminnych, a Rodzicom za
wsparcie procesu edukacyjnego.
Na wakacyjne miesiące życzę Wam wszystkim odpoczynku.
Naładujcie akumulatory tak, by od
września przystąpić do szkolnych
obowiązków z zapałem i energią.
Wypoczywajcie bezpiecznie i mądrze, byśmy wszyscy mogli spotkać
się na rozpoczęciu przyszłego roku
szkolnego bogatsi tylko o dobre doświadczenia. Udanych wakacji!

za nami rok szkolny 2016/2017

uroczysty apel na zakończenie roku szkolnego w zSS w Zabielu
gazeta gminna

23 czerwca w siedmiu szkołach
podstawowych i dwóch gimnazjach
w naszej gminie odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku
szkolnego 2016/2017. Uroczystym
apelom, rozdaniu świadectw, podziękowaniom i pożegnaniom na
dwa miesiące w każdej gminnej
szkole towarzyszyły ogromne emocje. Po 10 miesiącach nauki i pracy
nadszedł czas na zasłużone i wymarzone wakacje.
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno uczestniczył w zakończeniu roku
w Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu i w SP w Lachowie i osobiście życzył wszystkim udanych
wakacji.
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umowa na docieplenie szkół
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

4 czerwca Józef Bogdan Wiśniewski podpisał umowy na wykonanie
pierwszego etapu docieplenia budynków Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem i Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu.
W szkole w Czerwonem wykonawcą prac jest firma Dacholand
– Usługi ogólnobudowlane Marcin
Malinowski , Piotr Sówka s.c. z siedzibą w Kolnie, a w ZSS w Zabielu
- Instalatorstwo Sanitarne i C. O.
Andrzej Banach z siedzibą w Łomży. Obie firmy zostały wyłonione w
trybie zapytania ofertowego.
- Rozpoczynamy realizację ważnych inwestycji, które będą miały
wpływ nie tylko na estetykę, ale też
na kwestie ekonomiczne związane
z utrzymaniem szkół – mówi Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Pierwszy etap prac zaplanowaliśmy na wakacje, by możliwie

wójt gminy kolno, podpisuje umowę na docieplenie szkoły w zabielu

jak najmniej zakłócać tryb pracy
szkół w Czerwonem i Zabielu.
Zakres robót w szkole w Zabielu
obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę dachu w strefie
brzegowej, wymianę rynien, rur
spustowych, obróbek blacharskich,
wymianę balustrad przy pochylni
przy głównym wejściu. W szkole w

Czerwonem natomiast wykonanane
zostanie: ocieplenie ścian zewnętrznych, montaż kratek wentylujących
stropodach, remont loggii - wymiana nawierzchni i balustrady, wymiana podokienników w ścianach
ocieplanych. Na wykonanie prac
określonych w umowach wykonawcy mają czas do 31 sierpnia br.

Ćwiczenia polegały m.in. na
„sprawdzeniu przygotowania sił i
środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia
działań ratowniczych związanych
z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi”. Postawa, zaangażowanie i umiejętności zaprezentowane przez strażaków ochotników z
Gminy Kolno zostały bardzo wysoko ocenione.
Szczegóły ćwiczeń i więcej zdjęć
na stronie www.kolno.straz.bialystok.pl

danach i Poniewieżu. Reprezentacja
Gminy Kolno pojechała na Litwę na
zaproszenie Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. W 15 edycji Dni Kultury Polskiej na Żmudzi w dniach
3 i 4 czerwca uczestniczyły nasze
zespoły, członkowie stowarzyszeń,
grup młodzieżowych działających
przy Centrum Kultury Gminy Kolno,
Rada Programowa CKGK.

w skrócie
Ćwiczenia strażackie
„Powódź 2017” to kryptonim ćwiczeń, które odbyły się w Koźle 12
czerwca. Sprawdzano gotowość nie
tylko naszych gminnych jednostek
OSP, ale też jednostek z Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży

fot. arch KP PSP w Kolnie

Gmina Kolno na Litwie
Pożarnej w Białymstoku, Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, KP
PSP w Grajewie i innych.

Zespół Ludowy Czerwieniacy i
zespół „Zabielanki”w zaśpiewały w
trakcie Dni Kultury Polskiej w Kiejgazeta gminna
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radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie absolutorium
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie XXVII sesji Rady Gminy Kolno, 13 czerwca w Czerwonem radni podjęli 9. uchwał. Jedna
z nich dotyczyła udzielenia absolutorium Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy Kolno
z tytułu wykonania budżetu Gminy
Kolno za 2016 r. Wszyscy radni
zagłosowali „za”.
Uchwała dotycząca absolutorium
była ostatnim punktem porządku obrad sesji. Wcześniej radni
wysłuchali informacji dotyczącej
działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
w Małym Płocku i podjęli uchwały w sprawie: zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2017 - 2027, zmian w
budżecie Gminy Kolno na 2017 r.,
zatwierdzenia rocznych sprawozdań
finansowych za rok 2016 instytucji
kultury, dla których gmina Kolno
jest organizatorem, przystąpienia
do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennegona terenie gminy Kolno w części
obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna, Waszki, przystąpienia do
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części
gminy Kolno dotyczącej terenów wsi

józef Wiśniewski przyjmuje gratulacje z okazji udzielenia absolutorium

Zabiele, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu gminy za 2016
r., udzielenia pomocy Związkowi
Gmin Wiejskich WP na realizację
zadań statutowych, przejęcia prowadzenia zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu
Kolneńskiego.
Zanim doszło do głosowania nad
uchwałą absolutoryjną wójt Józef
Wiśniewski przedstawił w formie
prezentacji multimedialnej najważniejsze zadania zrealizowane
w 2016 r. Na ponad 119 slajdach
znalazły się m.in. zdjęcia z inwestycji drogowych, realizacji zadań
z fudnuszu sołeckiego, zakupów
sprzętu gminnego, nowych działań
podejmowanych przez Gminę Kol-

no czy projektów realizowanych
z dofinansowaniem. Zakończona
brawami prezentacja poprzedziła
przedstawienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu, przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej
i opinii RIO w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej. Radni podjęli
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium jednogłośnie. Następnie
bukietem kwiatów Skarbnik Halina
Boryszewska, Wojciech Jermacz,
przewodniczący Rady Gminy Kolno
i Sekretarz Adam Masłowski pogratulowali Wójtowi Gminy Kolno.
Wójt dziękował za dobrą współpracę z Radą Gminy Kolno, sołtysami,
pracownikami Urzędu Gminy Kolno
i dyrektorami jednostek przy realizacji budżetu za 2016 r.

wszyscy radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy kolno józefowi bogdanowi wiśniewskiemu za 2016 r.
gazeta gminna
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komenda powiatowa psp w kolnie
z nowym sztandarem
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Tegoroczny Powiatowy Dzień
Strażaka zapisze się w historii Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolnie w wyjątkowy sposób.
Tutejszej jednostce PSP nadano
sztandar ufundowany przez komitet społeczny fundacji sztandaru.
Swoją cegiełkę dołożyła również
Gmina Kolno.
W powiatowych obchodach Dnia
Strażaka, które 5 czerwca rozpoczęły się mszą św. w Koście pw. Chrystusa Króla Wszechświata celebrowaną przez J. E. Biskupa Tadeusza
Bronakowskiego w asyście dziekana kolneńskiego ks. kan. Stanisława
Uradzińskiego, ks. Wojciecha Stefaniaka, proboszcza Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
oraz kapelana wojewódzkiego strażaków wyznania rzymsko-katolickiego ks. kpt. Wojciecha Ejsmonta,
uczestniczyli przedstawiciele rządu,
parlamentu, duchowieństwa, władz
samorządowych, władz PSP i OSP
oraz licznie zgromadzeni strażacy
i druhowie z OSP. Nie zabrakło
przedstawicieli Gminy Kolno z wójtem Józefem Wiśniewskim i pocztami sztandarowymi naszych OSP na

wójt józef bogdan wiśniewski odbiera odznakę z rąk sekretarza stanu w mswia
jarosława zielińskiego

czele. Przekazania sztandaru jednostce dokonano w trakcie uroczystości odbywającej się na placu przed
kościołem. Zanim jednak sztandar
został przekazany dokonano symbolicznego wbijania gwoździ w jego
drzewiec. Tego zaszczytu dostąpili
m.in. wójt Józef Wiśniewski i Antoni Lewandowski, komendant M-G

ZOSP RP w Kolnie oraz szereg
innych osób. Uroczystość była też
okazją do wręczenia odznaczeń.
Wójt Józef Wiśniewski został odznaczony Brązowym Medalem „Za
Zasługi dla Pożarnictwa”.
Więcej informacji i zdjęć na stronie internetowej KP PSP w Kolnie
www.kolno.straz.bialystok.pl

powiatowy dzień strażaka 2017 r. przejdzie do historii, Komendzie Powiatowej psp w kolnie nadano sztandar fot. s. nicewicz
gazeta gminna
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coraz więcej asfalt0wych dróg
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Na drodze gminnej Borkowo Zaskrodzie i na dwóch odcinkach
dróg w Czerwonem już jest położony asfalt. Trwają prace przy inwestycji na drodze gminnej w Janowie. W tym roku w naszej gmnie
przybędzie ponad 4,5 kilometra
nowych asfaltowych dróg.

Droga w Borkowie
Na ponad 1,5 kilometrowym odcinku drogi gminnej Borkowo – Zaskrodzie już są położone dwie warstwy masy bitumicznej. – Inwestycja
realizowana jest zgodnie z planem
– podkreśla wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
To ważny komunikacyjny trakt,
którym między innymi dowożone
są dzieci do szkół gminnych. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunikacyjnego z
Łomży. Na modernizowanym odcinku już jest położona nawierzchnia
asfaltowa. Obecnie trwają prace
przy uzupełnianiu poboczy.

kŁadzenie masy bitumicznej na drodze borkowo - zaskrodzie obserwował m.in.
Józef Wiśniewski, wójt gminy kolno

Inwestycje z PROW
Przebudowa dróg w Czerwonem
i przebudowa i rozbudowa drogi
w Janowie to inwestycje, na które
Gmina Kolno uzyskała unijne dofinansowanie z PROW na lata 2014
- 2020. W ramach realizowanych

projektów w Czerwonem już został
położony asfalt i trwają prace wykończeniowe. W Janowie natomiast
zdjęta została warstwa humusu i
budowane są przepusty drogowe
oraz studnie betonowe rewizyjne.
Obie drogi wykonuje PBK spółka
z o. o. z Łomży.

Fundusz sołecki w bialikach

trwa remont wnętrza gminnego budynku w bialikach
gazeta gminna

W budynku gminnym w Bialikach
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej w UG Kolno realizują zadania zaplanowane w ramach
funduszu sołeckiego na 2017 rok.
Wymieniona już została w części
stolarka okienna i drzwiowa, wykonana nowa posadzka cementowa
oraz szpachlowanie ścian i sufitów.
Wykonano nową łazienkę i aneks
kuchenny. Obecnie trają prace nad
ułożeniem terakoty w pomieszczeniach i glazutry w łazience.
Remonty gminych budynków to
zadanie w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. wybrane przez
mieszkańców wsi Bialiki, Filipki
Małe, Gromadzyn Wykno i Janowo.
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wydarzenia
Kolno, 23 czerwca 2017 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w
części obrębów geodezyjnych: Stary
Gromadzyn, Czerwone, Kozioł,
Górszczyzna, Waszki.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie
z art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1
oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.
j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kolno
Uchwały Nr XXVII/167/17
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gminy Kolno w
części obrębów geodezyjnych: Stary Gromadzyn, Czerwone, Kozioł, Górszczyzna,
Waszki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w terminie 25
dni od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać imię i
nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kolno.
Wnioski mogą być składane:
- W formie pisemnej na adres Urzędu
Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18500 Kolno;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego
20, 18-500 Kolno, pokój nr 212;
- w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym na adres e-mail: ugkolno@
gminakolno.pl.
WÓJT GMINY KOLNO

gazeta gminna

wydarzenia
Kolno, dnia 23.06. 2017 r.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele.
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1, w związku
z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 03 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Kolno
Uchwały Nr XXVII/168/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi Zabiele
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kolno w terminie 21 dni
od zamieszczenia niniejszego ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać
imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kolno.
Wnioski mogą być składane:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno;
- w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska
Polskiego 20, 18-500 Kolno, pokój nr 212;
- w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: ugkolno@gminakolno.
pl.
WÓJT GMINY KOLNO

gazeta gminna

w skrócie

Nasi zajęli I miejsce!
Jesteśmy dumni z takiej reprezentacji. Nasza drużyna zdobyła I
miejsce w Międzynarodowym Triathlonie Turystyczno - Intelektualno
- Sprawnościowym Nestorów, który odbył się w miejscowości Kukle.
Konkurencja była duża i międzynarodowa. Gratulacje!

Rodzinne spotkania
Na uczestników imprezy z okazji
Dnia Matki i Dnia Dziecka zorganizowanej w CKGK w Koźle czekała
niespodzianka. W formie multimedialnej prezentacji przedstawione
zostały działania na co dzień podejmowane w świetlicy przez insturktorkę Izę Murawską z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi. Tego dnia
nie zabrakło też smakołyków i dobrej zabawy.
Spotkanie z okazji Dnia Dziecka odbyło się również w świetlicy
CKGK w Lachowie. Relację można
zobaczyć na profilu świetlicy CKGK
w Lachowie na FB.
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wydarzenia

zawody sportowo - pożarnicze
w lachowie
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

11 czerwca na boisku gminnym
w Lachowie odbyły się miejsko gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wystartowało 13
drużyn z jednostek OSP z gminy
Kolno ( 8 jednostek typu S, 4 drużyny młodzieżowe i 1 żeńska) oraz
1 drużyna OSP z Kolna.
Rywalizacja przebiegała w dwóch
konkurencjach: sztafeta pożarnicza i
ćwiczenia bojowe. Zawody oceniała
komisja składająca się z przedstawicieli Komendy Powiatowej PSP
w Kolnie i strażaków ochotników z
naszych jednostek.
W ocenie komisji zawody przebiegły w sposób sprawny i w dobrej
atmosferze.
W klasyfikacji ogólnej jednostek
OSP grupa 3 najlepszymi drużynami okazały się:
I miejsce - OSP Zabiele
II miejsce - OSP Borkowo
III miejsce - OSP Kumelsk
a z miasta Kolno:
I miejsce - OSP Kolno
W grupie 1 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych:
I miejsce - OSP Lachowo

Wśród 4 drużyn młodzieżowych pierwsze miejsce zdobyła drużyna osp lachowo

II miejsce - OSP Zabiele
III miejsce - OSP Czerwone
IV miejsce - OSP Kumelsk
W grupie C - żeńskie drużyny pożarnicze:
I miejsce - OSP Zabiele
Zwycięskie drużyny otrzymały
dyplomy, puchary i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno
i prezesa Banku Spółdzielczego
w Kolnie, a drużyna OSP z Kol-

na otrzymała nagrody ufundowane
przez Burmistrza Miasta Kolno.
Na podsumowanie zawodów Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno
pogratulował wszystkim udziału i
podziękował Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kolnie oraz Antoniemu Lewandowskiemu, komendantowi M-G OSP w
Kolnie za profesjonalne zorganizowanie zawodów.

droga wytyczona i poszerzona

W kozikach olszynach współpraca z mieszkańcami przy realizacji zadania w
ramach funduszu sołeckiego przebiegała wzorowo

W miejscowości Koziki Olszyny w ramach funduszu sołeckiego
wytyczono i przebudowano gminną
drogę. Po wytyczeniu trzeba było
zebrać nadmiar urobku.
- Dzięki pomocy mieszkańców
sołectwa prace przebiegły bardzo
sprawnie - mówi wójt Józef Wiśniewski. - Gminna koparka zbierała nadmiar ziemi, a mieszkańcy ją
wywozili własnymi ciągnikami.
W Kozikach Olszynach w ramach
funduszu zostanie jeszcze wyżwirowana droga gminna o nr ew 98, 99.
gazeta gminna

kultura

noc świętojańska w koźle
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

18 czerwca w Koźle odbyła się
Noc Świętojańska przygotowana przez Centrum Kultury Gminy
Kolno. W programie nie zabrakło
atrakcji w tym m.in.: występ nowego zespołu dziecięcego z naszej
gminy - Il canto, 10 - lecie zespołu Magnum Noli z Lachowa, gala
disco polo, obrzęd sobótkowy, pokaz tańca z ogniem, konkurs na
wianek i szereg atrakcji dla dzieci:
zjeżdżalnia, malowanie twarzy czy
konkurs na szukanie kwiatu paproci.
Nie zabrakło tradycyjnego jadła
przygotowanego przez panie z Kozła, czy stoiska z wyrobami rękodzielniczymi. Licznie zgromadzona
publiczność bawiła się przy muzyce
zespołów: Aga eN, Bonit, Majkiel, i
Karol K. Obrzęd sobótkowy przedstawiła grupa dzieci, która do występu przygotowywała się pod kierunkiem instruktora z CKGK.
Organizatorzy dziękują za wsparcie: Nadleśnictwu Nowogród, Kolneńskiej Grupie Pierwszej Pomocy,
strażakom z OSP w Czerwonem, paniom z Kozła, pracownikom Referatu
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie
Gminy Kolno i sponsorom.

w koźle obchodziliśmy jubileusz 10 lecia istnienia zespołu magnum noli z lachowa. Po wyjątkowym koncercie i podziękowaniach był tort

po raz pierwszy na scenie zaprezentował się zepół il canto z parafii w Łosewie,
który powstał z inicjatywy proboszcza ks. Dariusza wiznera i przy współpracy
z ckgk, gops w kolnie i sp w janowie. Z dziećmi pracowali Anna i Paweł podeszwik

festyn w zaskrodziu

festyn w zaskrodziu zorganizowało koło gospodyń wiejskich przy współpracy
z osp zaskrodzie i z Centrum kultury gminy kolno w koźle
gazeta gminna

Nowe w naszej gminie Koło Gospodyń z Zaskrodzia, działające zaledwie od kilku tygodni, już ma za
sobą organizację pierwszego festynu rodzinnego. Mieszkańców okolicy panie zaprosiły na spotkanie 9
czerwca. Integracyjne, rodzinne zabawy, dmuchane zjeżdżalnie, słodki
poczęstunek, pokaz strażacki OSP
Zaskordzie spodobały się uczestnikom rodzinnego festynu w Zaskrodziu. To pierwsza, ale z pewnością
nie ostatnia inicjatywa pań z Koła
Gospodyń w Zaskrodziu.
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kultura

wyjątkowe koncerty nad pisą
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Takiego koncertu w Koźle jeszcze
nie było. Nad Pisą wystąpił Passion Septet Ensemlbe, który tworzą muzycy Filharmonii Kameralnej
im. W. Lutosławskiego w Łomży.
W mistrzowskim wykonaniu licznie
zgormadzona publiczność usłyszała
szereg dzieł z bogatego repertuaru
zespołu. Ten koncert to pierwszy z
cyklu „Muzyka na fali”, zaplanowanych przez Centrum Kultury Gminy
Kolno. Występ muzyków z Łomży
został zorganizowany w ramach
projektu „Aktywne wsparcie drogą
do zmian”, którego realizatorem jest
GOPS w Kolnie.
Następny koncert z cyklu „Muzyka na fali” już 7 lipca. Wystąpi znana skrzypaczka Marta Nanowska.
Zapraszamy!

muzycy z filharmonii kameralnej w Łomży na scenie nad pisą

w cyklu „muzyka na fali” przy centrum kultury gminy kolno w kożle odbęda się
w tym sezonie cztery koncerty

koncert pani marty nanowskiej już
7 lipca w koźle!

wniosek z dofinansowaniem
Dwa wnioski złożone przez Centrum Kultury Gminy Kolno przeszły przez I etap konkursu „Zapraszamy do gry” realizowanego
w ramach Podlaskiego Pomostu
Kultury, a ogłoszonego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Jeden z nich w
drugim etapie konkursu otrzymał
dofinansowanie.
Na konkurs wpłynęły 53 wnioski.
50 wniosków spełniających formalne wymogi oceniało jury, a tylko 25

przeszło I etap. Nasze wnioski znalazły się na 4. i 14. miejscu listy.
W drugim etapie do dofinansowania wybrano 15 projektów, 3 są na
liście rezerwowej, 7 nie skierowano
do dofinansowania.
Na realizację projektu CKGK pt.
„Historia bliska w czasie i przestrzeni” otrzymaliśmy 6 179,00 zł.
dofinansowania. W ramach działań
młodzież będzie poznawać lokalną
historię i utrwalać wspomnienia
mieszkańców za pomocą zapisu cyfrowego.
gazeta gminna

szkoły

dzień rodziny w szkole w zabielu
Barbara bohuszko
zss w zabielu

Poniedziałek, 5 czerwca 2017.r
w szkole Podstawowej w Zabielu
rozpoczął się inaczej niż zawsze
.Tego dnia uczniowie klas I-VI
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego i ZWP wraz z rodzicami i
wychowawcami nie spotkali się w
szkolnych klasach, lecz w Hotelu
Kozioł. Tam wspólnie świętowali
Dzień Rodziny.
Uroczystość została otwarta prze
panią Dyrektor Ewę Lipnicką i
Dyrektora ZOPO pana Stanisława Szymańczyka, który w imieniu
swoim i Wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego życzył
wszystkim udanej zabawy.
Następnie zebrani zostali podzieleni i ze swoimi animatorami udali
się na zajęcia w grupach. Przedszkolaki rozegrały turniej mini
golfa, klasy I-III uczyły się jazdy
konnej, a na uczniów z kl. IV-VI,
rodziców i n-li czekała kolejka ty-

wspólne świętowanie dnia rodziny szkoły w zabielu odbyło się w hotelu w koźle

rolka. Po wspaniałych zajęciach rodzice i dzieci udali się na wesoły
tor przeszkód. Obserwatorzy głośno
kibicowali zmaganiom uczestników
zawodników. Mimo upadków uśmiechy nie znikły z twarzy zawodników
i kibiców. Na koniec wszyscy zebrali się na posiłku przy ognisku.
W tym dniu nad rzeką Pisą rozbrzmiewały odgłosy zabaw, rado-

snych okrzyków, wesołych nawoływań.
Zabawa była świetna , pogoda
piękna, a uroczystość mogła odbyć
się dzięki dofinansowaniu Wójta
Gminy Kolno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, za co serdecznie dziękujemy.

pierwszy taki tor w naszej gminie
Czegoś takiego w naszej gminie
jeszcze nie było. W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w Czerwonem powstał
„wojskowy” tor przeszkód. Z atrakcji
na szkolnym boisku korzystać będą

pierwszy w gminie tor przeszkód powstał przy szkole w czerwonem
gazeta gminna

mogli starsi uczniowie i uczennice.
Przy budowie toru współpracowali
kadra szkoły, uczniowie i rodzice.
Tor został tak skonstruowany, by
uczniowie w bezpieczny, ale też
atrakcyjny sposób mogli rozwijać
swoją sprawność fizyczną. Do pokonania jest kilka przeszkód w tym
m.in. skoki przez opony, bieg po
kładce, podciąganie się na linie, czy
tunel. Korzystających z toru obowiązuje regulamin, który umieszczony jest w widocznym miejscu.
W przygotowanie toru przeszkód
zaangażowali się chłopcy z klas IVVI, pan Janusz Nowak, konserwator
z SP w Czerwonem, radni Jadwiga
Kołowajtys, Wojciech Jermacz i Tadeusz Połomski mieszkańcy Wincenty: Jan Gers, Dariusz Zajączkowski i Marcin Pisiak oraz Rada
Rodziców.
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szkoły

Przedszkolaki na wycieczce
Aleksandra szyc
Urząd Gminy Kolno

Nasze przedszkolaki – uczestnicy projektu „Rozwój wychowania
przedszkolnego w Gminie Kolno”
w ramach zaplanowanych działań
wyjechały na jednodniową wycieczkę. W programie było zwiedzanie m.in. Jurajskiego Parku
Dinozaurów i zabawa w Parku Dinozaurów oraz spektakl „Królewna
Śnieżka” w Teatrze Dramatycznym
w Białymstoku.
Wycieczka to tylko jeden z elementów projektu, na którego realizację Gmina Kolno zdobyła
dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020.
Od września 2016 r. dzieci we
wszystkich punktach i oddziałach
przedszkolnych ramach projektu
uczestniczą w zajęciach dodatkowych (1152 godziny dla 120 przedszkolaków) dzięki czemu rozwijają
swoje umiejętności m.in. z informatyki, matematyki czy języków obcych. Najmłodsi uczą się też pracy zespołowej. Wartość projektu to
ponad 163 tys. zł. Jego realizacja
potrwa do 30 czerwca br.

na wycieczkę w ramach projektu wyjechały dzieci ze wszystkich gminnych
oddziałów i punktów przedszkolnych.

stanica wędkarska w koźle
Przy trasie gminnej ścieżki edukacyjno - rowerowej „Wyrusz z nami
w Puszczę”, na obrzeżu Puszczy Piskiej, nad rzeką Pisą położona jest
stanica wędkarska PZW w Koźle.
Warto odwiedzić stanicę, która
powstała tu z inicjatywy zarządu
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 85 „Energetyk” w Kolnie.
W stawie z wieloma gatunkami
ryb mogą łowić nie tylko członkowie koła, ale też osoby zainteresowane za opłatą. W pobliżu stawu
jest kapliczka patrona rybaków św. Piotra. Zapraszamy!
gazeta gminna

szkoły

Piosenka żeglarska z lachowa
leszek pogorzelski
nauczyciel muzyki w lachowie

„Śpiewaj i żegluj nad Pisą” to
motto X Otwartego Konkursu Piosenki Turystycznej i Żeglarskiej,
który odbył się 30 maja w Piszu w
pięknym Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportu w Piszu.

W tym roku na scenie prezentowała się społeczność uczniowska ze
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponad gimnazjalnych. Szkołę Podstawową w Lachowie i Gimnazjum w
Lachowie godnie reprezentowały:

uczennice szkoły w lachowie wyśpiewały sukcesy w konkursie w piszu

Julia Wyka, klasa III A, Katarzyna Kosk, klasa VI, Kamila Wyka,
klasa I i Milena Szczech, klasa I
Kamila i Milena prezentując
piosenki: „Ballada o Wikingach”
i „ Oczekiwanie” – przy własnym
akompaniamencie gitarowym – „wyśpiewały” drugie i trzecie miejsce
w kategorii szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych – GRATULUJEMY ! Julia Wyka – najmłodszy
wykonawca – otrzymała honorowy
dyplom za uczestnictwo – GRATULUJEMY ! Kasia Kosk – ubiegłoroczna laureatka tego konkursu,
w tym roku otrzymała specjalną
nagrodę za szczególny wyraz artystyczny w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – GRATULUJEMY !
Mamy nadzieję, że pomyślne wiatry nadal będą sprzyjały na naszym
wokalistkom – ahoj !

uwierzyć w swoje możliwości
W dniach 1 - 2 czerwca br. uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Lachowie mieli okazję w
szczególny sposób podziwiać piękno przyrody Mazurskiego Parku
Krajobrazowego w Krutyni. Główne
cele wycieczki to: spędzenie miło
czasu, propagowanie aktywnej formy wypoczynku, nauka nawigacji
kajakiem, doskonalenie jazdy rowerem w grupie po oznakowanych
szlakach, pokonywanie własnych
słabości, pomaganie innym i integracja klasy. Pogoda i program wycieczki „wystawił” uczestników na
wielką próbę. Mało słońca, zimny
wiatr, spory wysiłek ( 12 km kajakami i następnego dnia 10 km na
rowerach w trudnym terenie) to nie
lada wyzwanie dla uczniów. Wszyscy zdali ten „egzamin” na szóstkę.
Obserwując jak uczniowie: wspierali się, pomagali w trudnych sytugazeta gminna

uczniowie z sp w lachowie m.in. przepłynęli 12 kilometrów kajakami

acjach, pokonywali własne słabości
– mogę powiedzieć, że uczniowie
pokazali się z jak najlepszej strony.
Oczywiście uczniowie mieli czas
na zabawę i relaks. Ciepło ogniska, dyskoteka, siatkówka plażowa,
piękne widoki, wizyta w muzeum
przyrody i smaczne jedzenie – uzu-

pełniają obraz tej wycieczki.
Jestem przekonany, że taka forma
spędzania czasu wolnego jest dobrym sposobem na budowanie wiary w siebie – co we współczesnym
świecie jest bardzo potrzebne.
Leszek Pogorzelski
wychowawca klasy
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edukacyjny projekt „wsparcie
rozwoju - kluczem sukcesu”
bożena duda
dyrektor sp w janowie

2 czerwca realizując w naszej
szkole projekt, pn. „Wsparcie rozwoju – kluczem sukcesu” współfinansowanego ze środków EFS w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi
Priorytetowej III, Priorytet III –
Kompetencje i kwalifikacje, Działanie, 3.1 – Kształcenie i edukacja,
Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie
kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych, byliśmy na zielonej
szkole w Kompleksie Agroturystycznym „Olszynka”, w samym
sercu Zielonych Płuc Polski.
Spotkanie rozpoczęliśmy pysznym, wspólnym obiadem. Następnie opiekun podzielił dzieci na dwie
grupy wiekowe: młodsze i starsze.
Każdy z zespołów pod opieką instruktorów rozpoczął gry i zabawy.
Uczniowie klas I - III podczas
pierwszego zadania mieli „twardy
orzech do zgryzienia”, przed nimi do
pokonania ukazał się sprawnościowy tor przeszkód (wersja dla młodszych dzieci). Opiekun omówił i pokazał wszystkie trudności, po czym
dzieci przeszły do zabawy. Maluchy z wielkim zaangażowaniem pokonywały kolejne przeszkody, wykazując się przy tym sprawnością i
szybkością. Niestety niektóre zadania okazały się zbyt uciążliwe dla
dziewczynek i zrezygnowały z ich
wykonywania.
W tym czasie, kiedy maluchy
walczyły z zasadzkami leśnymi,
starsi chłopcy rozgrywali mecz w

gry i zabawy dla uczniów z janowa w trakcie zielonej szkoły w olszynce

siatkówkę, a dziewczęta próbowały
swoich sił na ściance wspinaczkowej przy asekuracji instruktora. Po
torze przeszkód maluchom zorganizowano konkurencje zespołowe z
wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy, m. in. trzyosobowych spodni,
w których poruszanie się sprawiło
wiele śmiechu i zabawy. Dużo emocji wywołała gra „Megapiłkarzyki”.
Mecz wygrała drużyna zielonych.
Kolejnym punktem przygotowanym dla maluchów były harce na
dmuchanym zamku, skoki na trampolinie, zabawy w bajkowym domku
oraz malowanie twarzy na ulubione
postaci z bajek lub bohaterów filmowych.
Gdy młodsi świetnie się bawili
podczas przeprowadzonych gier i

zabaw integracyjnych, nasza młodzież próbowała swoich sił na „Eurobungee”. Wrażenia były emocjonujące.
Na zakończenie wszyscy piekliśmy kiełbaski przy ognisku i bawiliśmy się przy muzyce disco. Dziewczęta zaprezentowały swój taniec,
który zachęcił do zabawy pozostałych uczestników.
Pogoda była piękna, atrakcji wiele, humory dopisywały – tak więc
pobyt na łonie natury połączony z ciekawymi zadaniami okazał
się świetną zabawą i dobrą formą
wykorzystania umiejętności interpersonalnych w zabawach zespołowych. Pamiątkowe zdjęcia będą
przypominały nam radosne chwile z
pobytu na zielonej szkole.

Projekt „Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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„Flirt z literaturą” w czerwonem
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

26 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprosiła
czytelników i sympatyków biblioteki na „Noc bibliotek”. W bieżącym roku akcja odbywa się pod
hasłem „Czytanie porusza”.
Zabawę rozpoczęła gra terenowa młodzież kontra dorośli „Na
tropie literatury”. W grze wzięło
udział około 80 osób, którzy zostali podzieleni na 4 zespoły. Każda
grupa otrzymała kartę z poleceniami do wykonania na czas, które
sprawdzały nie tylko wiedzę dotyczącą historii literatury, ale także topografię terenu wokół szkoły
oraz biblioteki. Nie zabrakło zadań
sprawnościowych, np. rzutów do
kosza, czy obręczami do celu. Niektóre zadania były ukryte, niektóre
zaś otrzymać można było od agentów ustawionych w poszczególnych
punktach gry.
Finałem wieczoru był turniej wiedzy i sprawności, a w tym kalambury, jaka to melodia, skoki przez skakankę, potyczki językowe, zagadki
literackie i językowe oraz zadania

noc bibliotek w gminnej bibliotece publicznej w czerwonem

dykcyjne. Gra terenowa, quizy i
konkursy literackie przyczyniły się
do budowania partnerstwa i integracji międzypokoleniowej uczestników, a poprzez zabawę utrwalenie
ciekawostek literackich, językowych
oraz poznanie lokalnej tradycji
i kultury. Dobra zabawa, duża
dawka humoru sprawiła, że większość uczestników spędziła noc w
bibliotece do białego rana. Organi-

zatorzy dziękują wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowanie
i przebieg imprezy: dzieciom i młodzieży, Stowarzyszeniu „KaFCuki”,
strażakom z OSP w Czerwonem,
Kołom Gospodyń Wiejskich z Borkowa i Janowa oraz Sylwestrowi
Nicewiczowi za oprawę medialną
spotkania. Już dziś zapraszamy na
kolejną noc z biblioteką, do zobaczenia za rok.

cała polska czyta dzieciom

akcja cała polska czyta dzieciom w szkole w lachowie
gazeta gminna

Pracownicy GBP w Czerwonem
gościli w SP w Lachowie, gdzie
odbyła się akcja Cała Polska czyta
dzieciom. Do wspólnego czytania
zaprosiliśmy Krystynę Kajko, dyrektor GOPS; Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO; Krystynę
Banach, prezesa Stowarzyszenia
KaFCuki; Barbarę Siwik, solistkę
zespołu Czerwieniacy; Kazimierza
Kotra, instruktora CKGK. W związku z obchodami Roku Marszałka
Józefa Piłsudskiego i Roku Wisły
czytaliśmy wiersze o Marszałku i
o Wiśle. Organizatorzy serdecznie
dziękują pani Jadwidze Filipkowskiej, dyrektor SP w Lachowie za
zaproszenie i miłe przyjęcie.
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szkoły

rodzinny piknik w lachowie
b. mikucka
sp w lachowie

Już po raz kolejny, można powiedzieć, że tradycyjnie, odbył się
Rodzinny Piknik zorganizowany
przez nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Lachowie.
Ta niezwykle ciepła, familijna impreza przyciągnęła do szkoły i na
szkolne boisko rzesze uczniów z
rodzicami, młodszym i starszym rodzeństwem.
Na początku Dyrektor naszej szkoły Pani Jadwiga Filipkowska powitała bardzo serdecznie wszystkich
zgromadzonych i w imieniu swoim
oraz uczniów zaprosiła wszystkich
do wspólnej zabawy .
Czas pikniku umilała biesiadna
i nowoczesna muzyka. Tak fantastycznej, rodzinnej atmosferze towarzyszyły nie tylko śmiechy i dobry
humor, ale także piękna, czerwcowa
pogoda.
Tego typu imprezy pokazują, jak
radośnie, pięknie, a do tego rodzinnie można spędzać czas, a piknik
jest dniem spotkań wszystkich ze
wszystkimi.

rodzinny piknik w lachowie to doskonała okazja do integracji

Cała społeczność szkolna Szkoły
Podstawowej w Lachowie pragnie
serdecznie podziękować Wójtowi
Gminy Kolno Józefowi Bogdanowi
Wiśniewskiemu za dofinansowanie imprezy integracyjnej ze środ-

ków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

gimnazjaliści dzieciom

szkolne koło teatralne z zss w zabielu wystąpiło dla przedszkolaków

2 czerwca 2017r. sala gimnastyczna ZSS w Zabielu zamieniła się
w scenę teatralną. Na jej deskach
wystąpili gimnazjaliści ze Szkolnego Koła Teatralnego prowadzonego
przez p. Elżbietę Kalatę. Publicznością zaś zostały przedszkolaki oraz
uczniowie z klas I-IV SP.
Aktorzy zaprezentowali pt. spektakl „Brzechwa dzieciom”, do którego scenariusz na podstawie wierszy brzechwy napisała prowadząca
koło. W scenariuszu wykorzystano
m.in. wiersze „Na straganie”, „Pali
się”, „Mucha”, „Katar”.
Spektakl powstał we współpracy
z p. Kazimierzem Kotrem z CKGK.
Serdecznie dziękujemy za pomoc.
ZSS Zabiele
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„Największa nadzieja to matka”
aneta roman
sp w janowie

29 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona oraz Dzień
Matki i Ojca.
Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w intencji beatyfikacji Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza dra Dariusza
Wiznera w Kościele Najświętszego
Serca Jezusowego w Łosewie. Udział
w nabożeństwie wzięli przedstawiciele naszej szkolnej społeczności.
Akademii towarzyszyło motto:
„Największa nadzieja to matka”.
Gościliśmy proboszcza parafii Łosewo, radnego gminy Kolno – p.
Alfreda Samula, dyrektora ZOPO
w Kolnie – p. Stanisława Szymańczyk, który w imieniu wójta i własnym przekazał najserdeczniejsze
życzenia mamom z okazji ich święta. Licznie przybyli również rodzice
naszych uczniów, a w szczególności
mamy.
Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor szkoły – Bożena Duda, która w
swoim przemówieniu nawiązywała do życia patrona i Jego nauk.
Wskazywała na niezwykłą rolę
rodziców w procesie kształtowania
młodych ludzi za słowami Wyszyńskiego: „W domu rodzinnym uczcie
się przede wszystkim miłości społecznej, której nam tak bardzo potrzeba dla życia naszego narodu.

akademia z okazji dnia patrona i dnia matki i ojca w szkole w janowie

Nie ma lepszej szkoły jak miłości w
rodzinie.” Zwróciła się do rodziców,
by w dzisiejszych czasach rozwoju
wszelakich technologii, rozmawiać
z dziećmi, nie uciekając w świat portali społecznościowych, Internetu.
Kolejnym elementem była inscenizacja uczniów klas IV – V dotycząca
życia naszego patrona, począwszy
od okresu Jego dzieciństwa, po czasy kapłaństwa, trudny okres więzienia Prymasa aż do Jego śmierci.
Ukazano, jakimi wartościami kierował się w życiu, jak istotną rolę w
trudnych losach odegrała Matka
Boża, której zawierzył swe życie.
Ta część przeplatana była wspólnie
śpiewanymi pieśniami Maryjnymi.
Następnie uczniowie młodsi z klas

I – III w montażu słowno – muzycznym podziękowali swoim rodzicom
za trud wychowania, przeprosili za
niewłaściwe zachowania w humorystycznej piosence o mamie, w wierszach. Wręczyli laurki w formie oryginalnych kwiatów. Mamy miały też
niełatwe zadanie – w konkursie należało wybrać portret sporządzony
przez swoje dziecko. Na zakończenie najmłodsi – z oddziału przedszkolnego przenieśli zebranych w
region Śląska, pięknie prezentując
taniec do piosenki „Zasiali górale”.
Podsumowaniem
uroczystości
było wyróżnienie laureatów konkursów wiedzy historycznej oraz
literackich - krzewiących idee Patrona naszej szkoły.

licznie przybyli goście i uczniowie w trakcie szkolnych uroczystości w szkole podstawowej w janowie
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