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Place zabaw w 12 miejscowościach oraz trzy siłownie na wolnym powietrzu powstaną w ramach projektu pt „ Montaż i dostawa placów
zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kolno”. Umowę na dofinansowanie jego realizacji Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno
Integracja podpisało z władzami województwa podlaskiego 5 kwietnia br.
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czołówce!
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„Remont świetlicy wiejskiej” w
Janowie zrealizowany w ramach
funduszu sołeckiego zdobył uznanie w oczach jury pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W województwie podlaskim inicjatywa z Janowa zdobyła pierwsze miejsce i znalazła
się w gronie laureatów etapu ogólnopolskiego. Dyplom i czek na 1 000 zł
trafił do sołectwa w Janowie.
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Relikwie świętej rity
w parafii w łosewie
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Dnia 21 marca 2018 roku, w
czasie rekolekcji Wielkopostnych do naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie Św. Rity z Cascii podarowane przez JE. ks. bp. Ordynariusza
Janusza Stepnowskiego. Ksiądz Biskup dokonał także ich wprowadzenia.
Rekolekcje ze Św. Ritą przybliżając historię jej życia i kultu świętej, prowadził Rektor Wyższego Seminarium w Łomży ks. dr. Jarosław Kotowski.
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uniwersytet trzeciego wieku rusza w naszej gminie - zapraszamy!
gazeta gminna

wydarzenia

nowe inicjatywy
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Jeśli miarą postępu jest to, co robi
się po raz pierwszy, to w ostatnim
czasie mamy się czym pochwalić.
Odważnie wchodzimy w nowe obszary aktywności i w nowe technologie, bo nie stać nas na niewykorzystanie szansy, gdy celem jest
dynamiczny rozwój Gminy Kolno.
Bardzo istotnym obszarem jest
rozwój szeroko rozumianej infrastruktury. Z myślą o mieszkańcach podjęliśmy decyzję o budowie
pierwszego w naszej gminie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, na które to zadanie
pozyskaliśmy blisko milion złotych
dotacji.
Po raz pierwszy w gminie realizujemy też projekt z unijnym dofinansowaniem w ramach którego
powstanie 81 przydomowych mechaniczno - biologicznych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach
w Gminie Kolno. W przypadkach
obu tych proekologicznych unijnych
projektów jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawców inwestycji.

Podpisałem umowę na przebudowę pierwszej drogi gminnej z wykorzystaniem technologii stabilizacji
gruntu. Część drogi gminnej Kiełcze Kopki – Filipki Małe powstanie właśnie w oparciu o to nowe u
nas w regionie rozwiązanie. Przygotowywaliśmy się do tego kroku
już od jakiegoś czasu sprawdzając
m.in. jak wykorzystanie tej technologii sprawdza się w praktyce na
drogach w sąsiednim województwie. Jeśli okaże się, że u nas efekty będą równie dobre, to będziemy
mogli realizować więcej drogowych
inwestycji.
Po raz pierwszy w naszej gminie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja realizować
będzie unijny projekt, który wpisuje
się w działania gminy zmierzające
do rozwoju infrastruktury rekreacyjno - sportowej. Na uprzednio przygotowanych, w większości w ramach
funduszu sołeckiego, placach gminnych powstanie 12 placów zabaw i
trzy siłownie na wolnym powietrzu.
Naszym celem jest nie tylko zachęcenie do aktywnego i zdrowego

ogłoszenie

gmina kolno na FB
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Gminę
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spędzania czasu wolnego, ale również integracja pokoleń dlatego w
planach mamy również doposażenie tych nowych miejsc rekreacji w
drewniane ławy i stoły.
Z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej gminy po raz pierwszy
staramy się o unijne pieniądze na
utworzenie trzech klubów seniora,
które planujemy w Janowie, Wykowie i Zaskrodziu.
Nową w naszej gminie inicjatywą
jest również powołanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Chcemy nie tylko zaproponować starszym osobom
atrakcyjne zajęcia i wycieczki, ale
też czerpać z ich wiedzy i doświadczenia i przekazywać je młodszym
pokoleniom. W zakresie tworzenia i
prowadzenia UTW współpracować
będziemy z Instytutem Działalności
Publicznej i z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży.
Aktualnie prowadzimy nabór i
wszyscy chętni do udziału w zajęciach w ramach UTW mogą zapisywać się na nie w świetlicach Centrum Kultury Gminy Kolno do 26
kwietnia br.

PRZEPROSINY
Ja Radosław Chmielewski przepraszam Komendanta M - G ZOSP w Kolnie Antoniego
Lewandowskiego za pomówienia i oszczerstwa
pisane na forum portalu kolniak24.pl w miesiącu styczniu 2018 r. pod nickiem OSP Borkowo
i OSP Kolno, ponieważ to wszystko była nieprawda.
Radosław Chmielewski
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wydarzenia

z sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Podczas XXXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno, która odbyła się 27 marca w Czerwonem
radni podjęli 10 uchwał. Zanim
doszło do głosowania nad projektami uchwał zgromadzeni na sesji
wysłuchali informacji z prac między sesjami złożonej przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta
gminy Kolno, który poinformował
m.in. o wyłonieniu wykonawcy
projektów technicznych na przebudowę ośmiu odcinków dróg w siedmiu miejscowościach oraz wykonawców na budowę i dowieszanie
oświetlenia ulicznego w Borkowie
i Czerwonem.
W trakcie obrad radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2018 – 2025 – uchwała referowana przez panią skarbnik Halinę Boryszewską
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2018 r. - referowana przez panią skarbnik Halinę
Boryszewską,
- w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kolno w
2018 r. – omawiana przez kierownika Andrzeja Jarzyło,
- w sprawie podziału Gminy Kol-

na ostatniej sesji radni podjęli 10 uchwał

no na okręgi wyborcze – referowana
przez sekretarza Adama Masłowskiego,
- w sprawie podziału Gminy Kolno na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych - referowana przez sekretarza
Adama Masłowskiego,
- uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół prowadzonych przez
Gminę Kolno” – przedstawiana
przez Stanisława Szymańczyka,
dyrektora ZOPO w Kolnie ,
- uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy
Kolno i Nagrody Wójta Gminy Kolno za wybitne osiągnięcia uczniom

sołtysi w trakcie ostatniej sesji rady gminy kolno

szkół prowadzonych przez Gminę
Kolno - przedstawiana przez Stanisława Szymańczyka, dyrektora
ZOPO w Kolnie,
- w sprawie ustalenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowisko kierownicze
w szkołach na terenie Gminy Kolno
oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli, w tym również nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin - przedstawiana przez
Stanisława Szymańczyka, dyrektora ZOPO w Kolnie
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w
szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kolno
- przedstawiana przez Stanisława
Szymańczyka, dyrektora ZOPO w
Kolnie
- w sprawie przyjęcia rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu wspierania rodziny za rok
2017. – referowana przez panią
Krystynę Kajko, dyrektor GOPS w
Kolnie.
Na zakończenie sesji wójt Józef
Bogdan Wiśniewski oraz Wojciech
Jermacz przewodniczący Rady Gminy Kolno złożyli serdeczne życzenia
z okazji zbliżających się świąt.
gazeta gminna

wydarzenia

15 inwestycji za unijną dotację
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Place zabaw w 12 miejscowościach oraz trzy siłownie na wolnym powietrzu powstaną w ramach
projektu pt „ Montaż i dostawa placów zabaw i siłowni zewnętrznych
na terenie Gminy Kolno”. Umowę
na dofinansowanie jego realizacji
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja podpisało
z władzami województwa podlaskiego 5 kwietnia br.
– Ten projekt to zwieńczenie naszych wcześniejszych działań, których celem jest stworzenie nowych
obiektów infrastruktury rekreacyjnej - mówi Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. - Miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, do
rozwoju i integracji powstaną w
większości na placach gminnych
wcześniej do tego przygotowanych
w ramach funduszu sołeckiego.
Zgodnie z projektem place zabaw
powstaną w miejscowościach: Bialiki, Czernice, Filipki Duże, Kiełcze
Kopki, Kowalewo, Kumelsk, Rydzewo Świątki, Stare Kiełcze, Stary

umowa na dotację budowy 12 placów zabaw i trzech siłowni podpisana!
fot. arch. stefan krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego

Gromadzyn, Truszki Zalesie, Tyszki
Łabno i Glinki. Z siłowni na wolnym powietrzu korzystać będą mogli mieszkańcy Borkowa, Lachowa i
Czerwonego.
Dofinansowanie uzyskane zostało za pośrednictwem LGD Kraina
Mlekiem Płynąca w Małym Płocku
w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy

LEADER”. Kwota dofinansowania
to 238 890, 00 zł i dzięki temu,
że wniosek złożyło stowarzyszenie
kwota ta stanowi 100 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.
- Jestem wdzięczny Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno Integracja że podjęło to wyzwanie i zapewniam, że może liczyć
na wsparcie przy jego realizacji –
mówi wójt Józef Wiśniewski.
Zgodnie z umową place zabaw
i siłownie mają powstać do końca
2018 r.

mamy kolejne dofinansowanie!
Gmina Kolno otrzyma blisko 100
tys. zł na realizację projektu pt. „Integracja naszą wartością” w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie. - To kolejny
edukacyjny projekt w naszej gminie,
na realizację którego uzyskaliśmy
unijne dofinansowanie – mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno – Środki te pozwolą między
innymi na wzbogacenie oferty dla
uczniów oraz na zakup wyposażenia.
O dofinansowanie Gmina Kolno
ubiegała się za pośrednictwem LGD
Kraina Mlekiem Płynąca w Małym
Płocku. Decyzję o przyznaniu środków podjął 3 kwietnia 2018 r. Zagazeta gminna

dodatkowe zajęcia na pewno przydadzą się uczniom sp w borkowie. na zdjęciu
uczestnicy kangura matematycznego
fot. arch. sp w borkowie

rząd Województwa Podlaskiego.
W ramach tego projektu 73
uczniów i 4 nauczycieli z SP w
Borkowie będą mogli podnieść swoje kompetencje. Dodatkowe zajęcia
z matematyki, języka angielskiego,
ale też z kreatywności, przedsiębiorczości czy nauki pracy w ze-

spole – to oferta bardzo potrzebna
uczniom. W ramach projektu „Integracja naszą wartością” uczniowie
będą też mogli, wspólnie z nauczycielami, rozwijać swoje kompetencje
cyfrowe w oparciu o nowy sprzęt
informatyczny do pracowni komputerowej.
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wójt podpisał dziewięć umów
z organizacjami pozarządowymi
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

20 tysięcy złotych na realizację
różnorodnych zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej trafi do 9 organizacji pozarządowych działających na
rzecz mieszkańców Gminy Kolno.
29 marca wójt Józef Bogdan Wiśniewski podpisał umowy z przedstawicielami: UKS Arkadia Lachowo, UKS Sprint z Zabiela,
Stowarzyszeniem
Kawaleryjskim
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie, Kolneńską Grupą Pierwszej
Pomocy, Gminne Zrzeszenie LZS w
Kolnie, Towarzystwem Jan z Kolna,
Stowarzyszniem KaFCuki, OSP w
Lachowie i OSP w Zabielu.
Organizacje te o finansowe wsparcie ubiegały się w ramach otwartego konkursu ofert. Zgodnie z podpisanymi umowami w naszej gminie w
tym roku odbędzie się m.in. szereg
sportowych turniejów piłki nożej
i siatkowej, rajd rowerowy, biegi,
zawody kawaleryjskie czy zawody
sportowe z elementami pierwszej
pomocy.

spotkanie wójta z przedstawicielami organizacji pozarządowych było też okazją do podziękowań za ich dotychczasową działalność na rzecz mieszkańców

Spotkanie w Urzędzie Gminy
Kolno w trakcie którego podpisane
zostały umowy było też okazją do
złożenia podziękowań stowarzyszeniom i UKS za dotychczasową działalność.
- Doceniam Wasze zaangażowanie i wkład pracy w budowanie bo-

gatej oferty działań skierowanych
do różnorodnych grup wiekowych i
ludzi o różnorodnych zainteresowaniach w naszej gminie - powiedział
wójt Józef Bogdan Wiśniewski. - To
wasze organizacje są liderami nadającymi ton i mobilizującymi inne
środowiska do aktywności.

wiedzą bardzo dużo o pożarnictwie

powiatowe eliminacje ogólnopolskiego Turnieju wiedzy pożarniczej w kolnie
odbyły się 27 marca w siedzibie psp w kolnie fot. arch. powiatu kolneńskiego

Katarzyna Sekścińska z SP w
Zabielu i Bartosz Góralczyk z SP
w Lachowie znaleźli się w gronie
najlepszych uczestników eliminacji
powiatowych XLI Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod
hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Udział w powiatowych eliminacjach uczniów z naszych szkół był
możliwy, ponieważ reaktywowany
został gminny etap tegoż konkursu.
Katarzyna i Bartek pojadą na etap
wojewódzki konkursu do Ośrodka
szkolenia PSP w Łapach 26 kwietnia br. Trzymamy kciuki!
gazeta gminna
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janowo w krajowej czołówce!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

„Remont świetlicy wiejskiej”
w Janowie zrealizowany w ramach funduszu sołeckiego zdobył
uznanie w oczach jury pierwszej
edycji ogólnopolskiego konkursu
„Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W województwie podlaskim inicjatywa z Janowa zdobyła
pierwsze miejsce i znalazła się w
gronie laureatów etapu ogólnopolskiego. Dyplom i czek na 1 000 zł
trafił do sołectwa w Janowie.
Wyróżnienie odebrali z rąk Józefa
Bogdana Wiśniewskiego pan Jerzy
Samul, sołtys Janowa wraz z członkami Rady Sołeckiej.
– Gratuluję mieszkańcom Janowa mówi wójt Józef Wiśniewski. – Znaleźliśmy się w gronie realizatorów
15 najlepszych krajowych inicjatyw
z funduszu sołeckiego, to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w naszej gminie było bardzo dobrą
decyzją.

pan jerzy samul sołtys janowa i członkowie rady sołeckiej odbierają dyplom i
czek z rąk józefa Bogdana Wiśniewskiego wójta gminy kolno

Ogólnopolski konkurs zorganizowało Krajowe Stowarzyszenie
Sołtysów przy współpracy z samorządami kilku województw. Patronat
medialny nad wydarzeniem objęła
Gazeta Sołecka. W pierwszym etapie konkursu eksperci oceniali pod
względem formalnym i merytorycznym ponad 100 zgłoszonych inicjatyw. Do ogólnopolskiego etapu

zakwalifikowano tylko 15 z nich, w
tym inicjatywę z Janowa – uznaną
za zwycięską w województwie podlaskim.
Podsumowanie finalu konkursu
odbyło się 9 marca w trakcie naukowej konferencji pn.: „Niepodległa i inspirująca wieś polska…”, która odbyła się z okazji Dnia Sołtysa
w Ruścu w gminie Nadarzyn.

ogłoszenie

ważne!

Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we
Mszy św. i ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Władysława Szymańczyk
Księdzu z parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Łosewie,
Przewodniczącemu Rady Gminy Kolno, Wójtowi Gminy Kolno i pracownikom Urzędu Gminy Kolno, Dyrektorom Szkół Gminy Kolno , Radzie Nadzorczej BS Kolno oraz Wszystkim jednostkom organizacyjnym
Gminy Kolno, Zakładom pracy, Przedsiębiorcom, Zakładowi Pogrzebowemu, Druhom z OSP Janowo, Organizacjom Społecznym i Związkowi
Zawodowemu NSZZ „Solidarność, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym
za okazaną pamięć, modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty
serdeczne podziękowania składa pogrążona w żałobie
Rodzina.

gazeta gminna

95 tys. zł na projekt pt. „ Cooltura
Bus - mobilne inspiracje” otrzyma
Centrum Kultury
Gminy Kolno w
ramach
programu „Infrastruktura
Domów Kultury”.
Wniosek złożony
przez CKGK znalazł się na 9 miejscu w kraju! Więcej szczegółów w
kolejnym wydaniu
Gazety Gminnej.
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równamy szanse i działamy!
grupa projektowa
„tu moje miejsce, tu jest mój dom”

Trzynastoosobowa grupa młodzieży z Czerwonego i okolic spotyka się cyklicznie w Gminnej Bibliotece Publicznej, by realizować
projekt, pn. „Tu moje miejsce, tu
jest mój dom”. Dofinasowanie na
ten cel otrzymaliśmy z programu
Równać Szanse.
Od lutego uczestniczymy w warsztatach historycznych, na których
nabywamy wiedzę na temat naszej
małej ojczyzny, poznajemy ciekawe
miejsca, dowiadujemy się o ważnych ludziach i wydarzeniach lokalnych. Przyniesione przez nas stare
zdjęcia i dokumenty segregujemy,
skanujemy, opisujemy i układamy
chronologicznie, by wykorzystać je
do wykonania tablic zewnętrznych
i wyprodukowania folderu o naszej
miejscowości. Starych dokumentów
szukamy również u swoich sąsiadów i mieszkańców Czerwonego.
Na zajęciach nie tylko pracujemy,
ale mamy też przerywniki, czyli wy-

warsztaty historyczne odbywają się w siedzibie gbp w czerwonem

myślamy gry i zabawy integracyjne.
Taki jest zamysł i cel programu, by
w trakcie trwania projektów młodzi
ludzie potrafili ze sobą współpracować tworząc coś pożytecznego.
Przed nami stoi jeszcze wiele zadań, na kolejnym spotkaniu przygotujemy pisma do sponsorów, których
w najbliższym czasie odwiedzimy.
Na przełomie kwietnia i maja wyruszymy w plener, by sfotografować
ciekawe miejsca i zakątki naszej
miejscowości. Podczas warsztatów
dziennikarskich nauczymy się reda-

gować teksty do folderu. Zadbaliśmy także o promocję projektu,
zapraszamy do śledzenia naszych
poczynań na stronie https://www.
facebook.com/Tu-moje-miejsce-tujest-mój-dom.

ruszył fundusz sołecki na 2018 r.

jedną z pierwszych inwestycji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 r. była
budowa zbiornika na ścieki przy świetlicy w filipkach małych

Wraz z wiosną ruszyły prace
związane z realizacją inwestycji
w ramach funduszu sołeckiego na
2018 rok. Jedną z pierwszych była
budowa zbiornika na ścieki przy
wyremotnowanej też z funduszu sołeckiego, ale w ubiegłym roku świetlicy wiejskiej w Filipkach Małych.
Pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
realizują również następujące zadania w ramach funduszu: przebudowa
istniejącego chodnika w Zabielu i
budowa ogrodzenia placu gminnego
w miejscowości Tyszki Łabno.
Na inwestycje w ramach funduszu
sołeckiego na 2018 r. w tegorocznym budżecie Gminy Kolno zarezerwowano kwotę 561 790,98 zł

gazeta gminna

ogłoszenia

gazeta gminna
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zebranie sprawozdawcze w osp
źródło informacji i zdjęć:
www.zabiele.pl

3 marca 2018 roku odbyło się
zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu za
2017 rok.
Na zebranie przybyli:
- Józef Bogdan Wiśniewski - Wójt
Gminy Kolno i Prezes Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w
Kolnie,
- Stefan Krajewski - Członek Zarządu Województwa Podlaskiego,
- Stanisław Derehajło - Doradca Ministra Gowina w Warszawie
i skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku,
- bryg. Paweł Pupek - Komendant
Powiatowy PSP w Kolnie,
- Marek Gruzeł – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Nowogród,
- Magdalena Tymińska – Wiceprezes Zarządu WFOŚ i GW w
Białymstoku,
- Antoni Lewandowski - Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w
Kolnie i Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP w Białymstoku,

wójt józef wiśniewski wręcza druhom świadectwa ukończenia kursu

- Krzysztof Kajko – Prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie i skarbnik
Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Kolnie,
- Marcin Sekściński – Dyrektor
Centrum Kultury Gminy Kolno.
Zebranie rozpoczął prezes OSP
Zabiele, dh. Andrzej Sekściński witając gości i przedstawiając porządek zebrania.
Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki za
rok 2017. Sprawozdania również
przedstawili: naczelnik, skarbnik i

przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
który postawił wniosek o udzielenie
absolutorium Zarządowi OSP za
rok sprawozdawczy. Po odczytaniu
sprawozdań odbyła się nad nimi
dyskusja.
Następnie zarządowi udzielono
absolutorium. Później głos zabrali
przybyli goście.
Na zebraniu uchwalono i przyjęto
plan działania i finansowy na 2018
rok oraz wręczono druhom świadectwa z ukończonych kursów.
Więcej zdjęć na www.zabiele.pl

pamiątkowe zdjęcie uczestników zebrania sprawozdawczego w osp zabiele

gazeta gminna
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List do królowej wielkiej brytanii
Katarzyna Święczkowska
nauczycielka języka angielskiego

Uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej im Papieża Jana
Pawła II w Borkowie w ramach zajęć dodatkowych z języka angielskiego wpadli na pomysł wysłania
listu i kartki z życzeniami Wielkanocnymi do Królowej Wielkiej
Brytanii Elżbiety II.
Uczniowie klasy VI własnoręcznie
wykonali i ozdobili kartkę wielkanocną oraz umieścili w niej świąteczne życzenia – oczywiście w języku angielskim.
Natomiast klasa VII, pod okiem
nauczycielki języka angielskiego
pani Katarzyny Święczkowskiej,
podjęła się napisania listu do Jej
Królewskiej Mości, który zawierał
kilka słów o szkole, uczniach i parę
nurtujących pytań, co nie było łatwe ze względu na dobór odpowiednich dla tak zacnej osoby zwrotów i
słownictwa.
Do życzeń dołączyliśmy również
własnoręcznie wykonane wielkanocne ozdoby – mówi młodzież.
Ku naszemu miłemu zaskoczeniu
na odpowiedź nie czekaliśmy długo.

uczniowie sp w borkowie z dyrektorem dariuszem przestrzelskim
oraz nauczycielką j. ang. Katarzyną Święczkowską, obok list który
otrzymali w odpowiedzi na życzenia
dla królowej elżbiety ii

Około 2 tygodni od nadania listu
otrzymaliśmy odpowiedź. Pomimo
natłoku świątecznej korespondencji w Pałacu Buckingham, królowa
Elżbieta II podziękowała nam za
prezenty, życzenia i list. Jesteśmy
dumni, że naszą niewielką szkołę zaszczycił tak niecodzienny list
opatrzony królewską pieczęcią.

prima aprilis w lachowie

pełne humoru spotkanie odbyło się w lachowie już po raz trzeci
fot. s. nicewicz
gazeta gminna

Połączone Siły Teatrów Szkolnych
z Czerwonego, Wykowa i Lachowa,
Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich
z Bialik i Wesołe Babeczki czyli
Koło Seniorów działające przy GOKiS w Stawiskach - zaprezentowały się w trakcie spotkania z okazji
Prima Aprilis 8 kwietnia w świetlicy
CKGK w Lachowie. Słodki poczęstunek przygotowały panie z Magnum Noli – Joanna Salachowska,
Iza Tyszka i Wanda Wyka. Podziękowania za wsparcie kierujemy do
właścicieli Fermy Drobiu „Banaś” z
Wincenty. Już dziś zapraszamy na
przyszłoroczną edycję Prima Aprilis
w Lachowie.
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specjalistyczne warsztaty
w ramach dobrej współpracy
Agnieszka Magda Bałdyga
Przewodnicząca ZI

Zespół Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonujący przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolnie w ramach współpracy z
Zakładem Karnym w Czerwonym
Borze zorganizował w dniu 16
marca 2018 r. warsztaty pt. „Praca
z trudnym klientem z elementami
samoobrony”. Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni w
służbie i pracy”, która skierowana
jest głównie do pracowników socjalnych, kuratorów i innych pracowników mogących się zetknąć
z zagrożeniami agresji ze strony
klientów.
W warsztatach wzięli udział
członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z
terenu Gminy Kolno i sąsiednich
gmin. Zainteresowanie było tak
duże, żeby pomieścić chętnych
warsztaty odbyły się w Auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie. Szkolenie przeprowadził specjalny zespół
funkcjonariuszy z Zakładu Karnego
w Czerwonym Borze, tj. 2 psychologów oraz 2 funkcjonariuszy Grupy
Interwencyjnej Służby Więziennej
(GISW).

Celem warsztatów było poszerzanie wiedzy uczestników dotyczącej
mechanizmów i zasad skutecznej
komunikacji w odniesieniu do tzw.
„trudnego klienta”, kształtowanie
umiejętności identyfikowania czynników zakłócających w procesie
komunikowania się, zapoznanie się
z zasadami efektywnego komunikowania się oraz zapoznanie z zasadami zachowania bezpieczeństwa
własnego i innych osób, podstawowe sposoby reagowania i obrony.
Warsztaty składały się z dwóch
części – praktycznej i teoretycznej.
Na zajęciach praktycznych przedstawiono metody bezpiecznego organizowania miejsca pracy. Funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej
Służby Więziennej zaprezentowali
proste techniki uzyskiwania przewagi nad agresorem i sposoby bezpiecznego wyjścia z takich sytuacji.
W części teoretycznej zostali zapoznani ze sposobami prowadzenia
rozmów oraz negocjacji z trudnymi
klientami w sytuacjach kryzysowych.
Uczestnicy warsztatów przyznali,
że w pracy często zdarzają im się
sytuacje mogące zagrażać ich zdrowiu bądź życiu. Wśród najczęstszych
zagrożeń wymieniali agresywne zachowania ze strony klientów, uza-

leżnienia od alkoholu lub środków
psychoaktywnych, a nie rzadko
także różnego rodzaju choroby i
zaburzenia psychiczne. Uczestnicy
zwracali uwagę, iż podczas pracy
z trudnymi klientami, starają się
ich uspokajać, załagadzać sytuacje
konfliktowe oraz uświadamiać im
konsekwencje ich zachowań. Przyznają jednak, że w sytuacjach potencjalnego zagrożenia własnego
zdrowia czy nawet życia nie łatwo
jest zachować spokój. Zapytani o
to, czego oczekują od szkolących
zgodnie odpowiedzieli, że przede
wszystkim zależy im na poznaniu
wybranych technik samoobrony,
ale także sposobów panowania nad
stresem w sytuacjach potencjalnie
niebezpiecznych. Mają nadzieję, że
udział w takich warsztatach przyczyni się do wzmocnienia poczucia
bezpieczeństwa i pewności siebie
podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie składa serdeczne
podziękowania dyrektorowi oraz
pracownikom Zakładu Karnego w
Czerwonym Borze za profesjonalnie przeprowadzone warsztaty oraz
owocną współpracę w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

warsztaty poprowadzili funkcjonariusze z zakładu karnego w czerwonym borze
gazeta gminna

szkoły

Zdrowo, sportowo i bezpiecznie
szkoła podstawowa
w zabielu

21 marca w Szkole Podstawowej w Zabielu obchodzono I Dzień
Wiosny. Aby uczcić to niewątpliwie radosne święto, Samorząd
Uczniowski pod kierownictwem
pani Ewy Kiełczewskiej zorganizował wiele atrakcji dla uczniów,
którzy tego dnia przyszli do szkoły.
Pierwszym punktem programu
było jednak wystąpienie przygotowane przez panią Ewę Leszczyńską
z Fundacji „Zwierzęca Polana”. Zaproszony gość opowiadał o sprawach
dotyczących pomocy niechcianym,
przeznaczonym na rzeź zwierzętom
oraz o problemach, z którymi na co
dzień boryka się fundacja. Wystąpienie to rozpoczyna akcję pomocy
podopiecznym Fundacji prowadzoną
przez gimnazjalistów z klasy IIa pod
opieką wychowawczyni – Elżbiety
Kalaty - w ramach organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kolnie konkursu pod
hasłem „Jesteś mocny? Bądź po-

dzień wiosny w szkole podstawowej w zabielu

mocny!”
Kolejne punkty programu to konkurencje międzyklasowe, w których uczestniczyli też wychowawcy.
Większość z konkurencji inspirowana była znanymi programami telewizyjnymi. Były więc: „Jeden z pięciu”, „Jak to leciało?” i „Kalambury”.
Wychowawcy zaś musieli namalo-

wać własny portret z zawiązanymi
oczami. Zadaniem pani wicedyrektor było odgadnięcie, do kogo owe
dzieło należy. Zwycięzcą turnieju
została klasa IIIb. Świetnie spisali się jednak wszyscy. Dzień można
uznać za bardzo udany, bo edukacja
przez zabawę to coś, co uczniowie
lubią najbardziej.

dzień kobiet w sp w Zabielu
08.03.2018 r w Szkole Podstawowej w Zabielu rodzice dzieci z
przedszkolaków i młodszych klas
(I – III) zorganizowali Kawiarenkę z
okazji Dnia Kobiet.
Mamy własnoręcznie przygotowały menu szkolnej mini kawiarenki.
W tym dniu uczniowie na przerwach
i lekcjach z wychowawcami poczuli
się wyjątkowo zamawiając różnorodne pyszności: gofry, sandwicze,
watę cukrową, ciasto, a nawet gorącą czekoladę. Atmosfera była świąteczna, bardzo miła.
Chłopcy uczcili 8 marca zapraszając koleżanki na degustację. Maluchy nie posiadały się z radości
kosztując smakołyki przygotowane
gazeta gminna

przez rodziców. Towarzyskie rozmowy, śmiechy i miłe gesty świadczyły o tym, że wszystkim podobał się
pomysł i wspólnie spędzony czas
na długo zachowa się w pamięci
społeczności szkolnej.
Imprezę wsparła w postaci firmowych produktów Spółdzielnia Mleczarska „Mlekpol” w Grajewie , której bardzo dziękuje Rada Rodziców.
Pozyskane fundusze pozwolą dofinansować wycieczkę dla przedszkolaków i młodszych uczniów SP
w Zabielu.
Brawo Rodzice i czekamy na więcej takich wspaniałych działań.
Szkoła Podstawowa
w Zabielu

szkolna mini kawiarenka w zabielu
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warsztaty rękodzieła
nie tylko w centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Organizacja warsztatów jest jednym z ważnych zadań Centrum Kultury Gminy Kolno. Z roku na rok
cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Szczególnie te dotyczące rękodzieła i to bez względu
na wiek uczestników. Iza Murawska
intruktor z CKGK poprowadziła w
tym roku szereg warsztatów rękodzieła wielkanocnego. Zajęcia dla
najmłodszych w CKGK w Koźle
połączone były z elementami zabawy i przyjemności, było i malowanie twarzy i słodka wata cukrowa.
Przedszkolaki, zarówno te z Zabiela, jak i z Łomży, wracały z zajęć
z własnymi palemkami i mnóstwem
wrażeń. Nieco inny przebieg mają
warsztaty dla dorosłych, jest więcej
skupienia, nauki i pracy. W świetlicy
w Bialikach Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich zrobiły kilkanaście palm
wielkanocnych i jak można było
przeczytać w artykule o KGW w
Bialikach w Gazecie Współczesnej
były bardzo zadowolone z efektów.
Zapraszamy na kolejne warsztaty.
Szczegóły na ck.gminakolno.pl

warsztaty rękodzieła wielkanocnego w świetlicy w bialikach
zdjęcie poniżej warsztaty w świetlicy ckgk w koźle

udany dzień kobiet

tort i kwiaty rozdawane przez druhów z osp zabiele to stały element dnia
kobiet w ckgk w zabielu

Około 130 pań z gminy Kolno
wzięło udział w zorganizowanej w
niedzielę 11 marca uroczystości z
okazji Dnia Kobiet. Świętowanie
w świetlicy CKGK było bardzo kobiece ale też rodzinne. Dla pań i
wszystkich uczestników wydarzenia
wystąpiły młodzieżowe grupy wokalne, wykonując zestaw znanych
piosenek rozrywkowych oraz zespoły teatralne działające przy naszym
centrum. Były owacje na stojąco
i bisy. Strażacy ochotnicy, każdą
panią obdarowali symbolicznym
kwiatkiem, były życzenia i okolicznościowy tort oraz słodki stół.
gazeta gminna
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bawimy się i pomagamy
E. Ossowska i A. Lipka
szkoła podstawowa w lachowie

Mając na uwadze ciągłe zainteresowanie i rozwój uczniów w
zakresie wiedzy o krajach anglojęzycznych w dniu 19 marca 2018
roku obchodzony był w SP i Gimnazjum Dzień Św. Patryka – patrona Irlandii. Uroczystość miała
charakter nie tylko edukacyjny ale
też dobroczynny.
Obchody dnia Św. Patryka zostały połączone z wycieczką po
krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Podczas wycieczki
uczniowie mogli poznać smaki potraw prezentowanych krajów. Zwiedzający czyli uczniowie SP i Gimnazjum dowiedzieli się od uczniów,
którzy reprezentowali kraje m. in.
dlaczego symbolem Irlandii jest
koniczyna, jakie miasto jest stolicą
„Szmaragdowej Wyspy”, jak wyglądają flagi, symbole, pieniądze
i jakie są stolice prezentowanych
krajów. Ponadto, poznali wiele innych ciekawostek i anegdot na temat Walii, Szkocji, Irlandii, Kanady,
Anglii, Stanów Zjednoczonych oraz
Niemiec przy wspaniałej Irlandzkiej
muzyce. Obchody dnia Świętego
Patryka przybliżyły całej społeczności uczniowskiej kulturę i obycza-

dzień św. patryka w szkole podstawowej w lachowie

je Irlandii. Dzieci w tym dniu miały
na sobie zielone elementy ubrania
oraz przypięte koniczynki - symbole Zielonej Wyspy. Atrakcją tego
dnia był konkurs plastyczny oraz
konkurs na najciekawszy kostium,
które odbyły się według kategorii
wiekowych. Uczniowie przebrani
byli głównie za irlandzkie skrzaty,
chochliki i wróżki. Uczestnicy konkursów spisali się na medal, zaprezentowali stroje i prace unikatowe
na wysokim poziomie. Autorom najciekawszych prac i kostiumów zostały przyznane nagrody rzeczowe,
a pozostali uczestnicy otrzymali dyplom uczestnictwa. Cały dochód ze
sprzedaży potraw został przekaza-

ny na cel charytatywny – fundację
„Kawałek Nieba”, której podopieczną jest Oliwia Trzcinka. Oliwia choruje na wiotkie porażenie kończyn
dolnych, zespół ogona końskiego,
polineuropatię nieokreśloną oraz
obniżoną siłę mięśniową kończyn
dolnych. Uczniowie SP i Gimnazjum zdecydowali się wesprzeć finansowo Oliwię.
Wszystkim uczniom i rodzicom,
którzy mocno wspierali i zaangażowali się w akcję wspomagając nauczycieli języka angielskiego, szkołę oraz promując dobro i pomaganie
innym składamy serdeczne podziękowania i zachęcamy do dalszej
współpracy.

powitanie wiosny w borkowie

społeczność sP w borkowie pożegnała zimę - zobacz więcej zdjęć na fb
fot. arch. sp borkowo
gazeta gminna

„Ponieważ Ci, którzy szukali wiosny 21 marca zrobili to „mało skutecznie” uczniowie SP w Borkowie
postanowili wziąć sprawę w swoje
ręce. Dzisiaj definitywnie pożegnaliśmy Panią Zimę... pożegnaliśmy
bardzo ekologicznie - dematerializując Ją. A moc mamy dzisiaj nieziemską, bo wsparci jesteśmy słowem naszego Księdza Proboszcza
i Księdza Rekolekcjonisty. Efektów
wypatrujmy za oknem.” - relacjonowała wydarzenie na FB społeczność SP w Borkowie.
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służył tylko bogu i ojczyźnie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Roku Niepodległej warto przypominać losy tych, którzy walczyli
o wolną Polskę. Jedną z takich postaci był pan Władysław Heretyk.
Niesamowitą historię człowieka,
który m.in. walczył w Legionach w
czasie I wojny światowej, pracował
w wywiadzie, w 1939 r. realizował
misję wywiezienia Rządu Polskiego do Rumunii, współpracował w
Hieronimem „Rogiem” Rogińskim,
a w Kolnie zakładał Komunikację
Samochodową opisuje w biografii
rodziny jego córka pani Jadwiga
Matys, która opowiedziała nam
o ukochanym Tacie, który „służył
tylko Bogu, Ojczyźnie i więcej nikomu”
Urodził się w 1894 r. W wieku 21
lat wraz z młodszym bratem wstąpił
do Legionów w Wadowicach, bo z
tamtych stron pochodził. W I wojnę
światową walczył w całej Europie.
Jako drugi w Polsce miał prawo jazdy. Był oficerem.
- Józef Piłsudski chciał powierzyć
Tacie funkcję osobistego kierowcy,
ale Tata odmówił mówiąc, że służy
Bogu, Ojczyźnie i więcej nikomu –
mówi pani Jadwiga.
Gdy jego pułk stacjonował na
Wileńszczyźnie w Lidzie poznał
swoją przyszłą żonę. Pobrali się w
Ostrej Bramie. Przez rok mieszkali
w Wilnie. Pan Władysław na prośbę żony chciał zdjąć mundur, ale do
tej prośby nie przychylił się Józef
Piłsudski. W Legionach służył więc
do 1921 r. do czasu, gdy dostał od
Marszałka ultimatum, że mundur
zdejmie pod warunkiem, że wstąpi
do wywiadu.
- Tata kończył szkoły w języku
niemieckim, biegłe nim władał, więc
dostał placówkę Jeże, tam wtedy
były piękne restauracje niemieckie
– mówi pani Jadwiga. – Sprowadzili
się tu do Kolna, gdzie Tata między
innymi zakładał Komunikację Samochodową. Pracował w wywiadzie
do 1939 roku, kiedy został powołany.

pani jadwiga matys opowiedziała nam historię swojego taty władysława heretyka, spisuje również dzieje swojej rodziny

Pani Jadwiga wspomina, że miała
trzy latka, kiedy Tata swoim samochodem wyruszył do Warszawy, by
wywieźć Polski Rząd do Rumunii.
Po spełnieniu tej misji wrócił do
domu na chwilę, by uciec.
- Mama płakała, jak ja z czwórką
dzieci zostanę sama, a tata jej tłumaczył, że chyba lepiej tak, niżby
miał w Katyniu zginąć - wspomina
pani Jadwiga. - Tatuś rano poszedł
pieszo na granicę na Kurpiach i tam
się ukrywał, a zaraz za dzień czasu
przyszedł enkawudzista z Żydem i
chcieli Tatę aresztować.
Pan Władysław przeprawił się do
Warszawy, a jego żona radziła sobie jak mogła z dziećmi w Kolnie.
- Do domu Tatuś powrócił w 1944
roku i zaczęło się życie na nowo,
ale co z tego, jak dwóch moich braci
do obozu koncentracyjnego trafiło
– mówi pani Jadwiga. – Jeden brat
trzy lata w Oświęcimiu był, a drugi,
co do AK należał, w Gross Rosen,
gdzie został zamordowany. Ten z
Oświęcimia cudem uniknął śmierci,
bo uciekł w góry, kiedy ewakuowali
obóz z Oświęcimia do Drezna. Pięć
dni w tych górach spędził z innym
więźniem, któremu uratował życie.
Pół roku w szpitalu za granicą dochodzili do siebie, zanim brat wrócił

do domu.
Jak opowiada pani Jadwiga jej
Tata cały czas był zaangażowany
w politykę. Działał w NSZ. Współpracował też z Hieronimem „Rogiem” Rogińskim.
- Przed wojną to moi rodzice
przyjaźnili się z teściami „Roga”
państwem Wyrwas, a jego żona
z moim bratem, tym co zginął w
obozie, do szkoły chodziła - mówi
pani Jadwiga. – Przychodzili bliscy
„Roga” do nas do domu, nie raz się
podsłuchało co trzeba i nie trzeba,
a ja już byłam wtedy w liceum, to
pamiętam.
Pani Jadwiga opowiada jak jej
Tata sprawdzał czy bunkier w Czerwonem, w którym ukrywał się Róg
był dobrze wykonany i zabezpieczony, jak nosił np. leki jego żonie,
gdy potrzebowała, bo urodziła tam
dwójkę dzieci, jak załatwił radio od
księdza dla „Roga”, bo pracował
wtedy jako technik dentystyczny
i miał wiele różnych znajomości.
„Róg” zwierzył się panu Władysławowi, że kolega, z którym ukrywali
się w tym bunkrze, chciał się ujawnić. Pan Władysław doradzał, by
zmienił miejsce kryjówki, ale stało
się inaczej. Kiedy Hieronim „Róg”
Rogiński zabił się w tym bunkrze,
gazeta gminna

ciekawostki
by nie oddać się w ręce UB, funkcjonariusze ścigali wszystkich tych,
którzy mu pomagali.
- Mojego brata zamknęli, bo się
pomylili, zamiast Ojca go wzięli na
UB na ulicę Kopernika w Białymstoku – mówi pani Jadwiga. – Dostał cięgi straszne, z pięć tygodni
go tam trzymali. Jak wrócił to powiedział, że dobrze, że taty nie
zgarnęli, bo by nie przeżył, mieli
go oskarżyć o to, że był osobistym
doradcą „Roga”. Z Zabiela, tych co
„Rogowi” pomagali też aresztowali,
panią Szymańską np., co dzieci z
tego bunkra od nich odbierała.
Pan Władysław Heretyk znów
musiał uciekać. Wyjechał do Goleniowa, pracował tam na lewych papierach jako Kazimierz Brzeziński
przez 3,5 roku.
- Prawdopodobnie w każdym województwie był wysłannik UB, żeby
Ojca śledzić. Wrócił do domu dopiero w 1956 roku jak ogłoszono

amnestię, wtedy Tatuś się ujawnił
– wspomina pani Jadwiga. - Kiedy
w Łomży u prokuratora załatwiliśmy
wszystkie formalności i wracaliśmy
do Kolna to już na naszej ulicy, przy
domu dalszych kuzynów, gdzie Tata
ukrywał się kilka dni zanim poszedł
pieszo na pociąg do Warszawy, to
przy tym domu pękła nam opona
w aucie. Stąd uciekł i w to miejsce
wrócił.
Pani Jadwiga opowiada, jak działalność Taty wpłynęła na całą rodzinę. O tym jak wielokrotnie była
wyrzucana z pracy, jak często wzywana była do Urzędu Bezpieczeństwa, jak jej córka miała problem
z dostaniem się na studia, chociaż
była prymuską, jak w wielu miejscach niektórzy nazywali ją bandytką i o strachu kiedy Tata musiał
uciekać, albo kiedy UB wpadało do
domu na rewizje. Nie było łatwo,
ale Ojciec był wzorem.
- On zawsze żył dla ludzi, dla poli-

władysław heretyk

tyki. Polska to był świecznik, to był
cud. Nie znosił partyjniaków. Nie
myślał o rodzinie, dla niego sprawy
państwa były najważniejsze – przyznaje córka. – Szczycę się swoim
Ojcem, jemu zawdzięczam swoje
wychowanie, miłość do Ojczyzny,
do pracy. Zmarł w 1974 roku. Ciągle opowiadam Jego historię, piszę
też biografię naszej rodziny.

relikwie św. rity w Łosewie
Dnia 21 marca 2018 roku, w czasie rekolekcji Wielkopostnych do
naszego kościoła zostały wprowadzone relikwie Św. Rity z Cascii
podarowane przez JE. ks. bp. Ordynariusza Janusza Stepnowskiego.
Ksiądz Biskup dokonał także ich
wprowadzenia.

Rekolekcje ze Św. Ritą przybliżając historię jej życia i kultu świętej,
prowadził Rektor Wyższego Seminarium w Łomży ks. dr. Jarosław
Kotowski.
Zapraszamy wszystkich z bliższych i dalszych okolic, chcących
powierzyć swoje troski, problemy i

szukających wsparcia, do modlitw,
do Św. Rity w naszym kościele.
Niech pomoc i opieka Św. Rity
przez jej relikwie z Łosewskiego kościoła promieniuje jak najdalej.
ks. Dariusz Wizner
Proboszcz Parafii pw. NSJ w Łosewie
www..parafialosewo.pl

J.E. ks. bp. janusz stepnowski wprowadził do kościoła w Łoserwie relikwie św. rity z cascii
gazeta gminna
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szkoły

słodka lekcja dobroczynności
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kolejny „słodki czwartek” zbiegł
się w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem z Dniem Kobiet.
Sprzedając raz w miesiącu ciasta
społeczność szkoły zbiera środki,
by pomagać Alice Nguango – piętnastolatce pochodzącej z Kamerunu. Zbiórka z Dnia Kobiet również
przeznaczona zostanie na ten cel.
Kontakt z potrzebującą wsparcia
dziewczynką to zasługa kontaktów
szkoły z ks. Dr Charlsem Tanke,
który przyjeżdża z posługą do Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie. To dzięki uprzejmości księdza społeczność szkoły
w Czerwonem mogła w ub. roku
szkolnym przekazać Alice uzbieraną
ofiarę pieniężną.
Dziewczynka mieszkająca w miejscowości Yokadouma jest w trudnej
sytuacji. Jej tata nie żyje, a mama
jest ciężko chora. Alice uczęszcza do
II klasy gimnazjum, a kontynuować
naukę może tylko dzięki wsparciu
finansowemu.
Akcję pomocy dziewczynce koordynuje nauczycielka SP w Czerwonem pani Alicja Piekarska. „Słodkie
czwartki” na stałe wpisały się już w
kalendarz szkolnych wydarzeń. Rodzice pieką ciasta raz w miesiącu, a
wszyscy z niecierpliwością czekają

kolejny „słodki czwartek” w sp w
czerwonem

na możliwość zakupienia pysznego
kawałka. Fakt, że kupując słodycz
pomaga się komuś, kto tego potrzebuje, ma niezwykły wymiar, szczególnie w okresie Wielkiego Postu.
Nierzadko uczniowie wielkopostną
jałmużnę także przekazują na ten
cel.
Dlaczego warto pomagać? Niech
świadczą o tym słowa samej Alice,
która w liście do szkolnej społeczności z Czerwonego w lipcu 2017 r.
napisała:
„(…)Pragnę serdecznie podziękować za wsparcie finansowe, które pozwala mi się uczyć i rozwijać
talenty w szkole. Ta pomoc jest mi
bardzo potrzebna bo w tej chwili

alice z kamerunu
fot. z arch. ch. tanke

mama Teresa jest chora.
Na koniec pragnę serdecznie pozdrowić polecając się waszym modlitwom i ja również zapewniam o
modlitwie (…)”

gmina kolno - historia pogranicza
W ramach obchodów 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości zapraszamy uczniów szkół
gminnych do udziału w konkursie
wiedzy historycznej „Gmina Kolno - historia pogranicza” . Konkurs
odbędzie się pod Patronatem Wójta
Gminy Kolno.
Organizatorami Konkursu są: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie, Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „In-

tegracja” i Szkoła Podstawowa w
Lachowie
Celem Konkursu jest zdobycie
wiedzy o Małej Ojczyźnie Gminie
Kolno w roku Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego (przeprowadzonego i zorganizowanego w szkołach
macierzystych przez nauczycieli),
i gminnego (przeprowadzonego w

Szkole Podstawowej w Lachowie
w oparciu o test opracowany przez
Komisję).
Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem
jego zwycięzców kieruje Komisja.
Regulamin konkursu odstępny jest
na stronie www.gminakolno.pl
Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się w maju 2018, w
miejscowości Filipki Małe.
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