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Takiego edukacyjnego projektu
jeszcze w Gminie Kolno nie było. Dzięki partnerstwu z Wyższą Szkołą
Menedżerską w Warszawie uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz
3 gimnazjów będą mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów
oraz rozwój kompetencji kluczowych. Ważne jest to, że po raz pierwszy
w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany
właśnie do tych konkretnych uczniów.
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nowa metoda i stawki
za odpady komunalne
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Od 1 marca zmieni się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Kolno. Taką decyzję jednomyślnie podjęła
Rada Gminy Kolno na sesji 16 stycznia. – Gospodarka odpadami to jest
nasza wspólna działalność, wszyscy mieszkańcy gminy Kolno ponoszą tego
koszty wobec czego apeluję abyśmy wszyscy czuli się odpowiedzialni –
mówił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
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Budynek remizy osp w
wincencie zostanie przebudowany

str.

7

Podupadająca remiza w Wincencie dzięki unijnej dotacji zmieni się w funkcjonalną wiejska świetlicę zachowując wyjątkowy urok budynku z charakterystyczną wieżą. Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno podpisał już umowę z wykonawcą.
Przebudowę budynku w Wincencie wykona IN-KOL spółka z o. o. z Kolna.
To będzie pierwsza inwestycja realizowana z tych wpisanych do Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2023.
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Minutą ciszy rozpoczęła się iv sesja Rady Gminy Kolno w związku z tragiczną
śmiercią Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska. o uczczenie pamięci Prezydenta, który zginął od ran zadanych nożem podczas „światełka do nieba” WOŚp
w gdańsku, poprosił zgromadzonych na sesji pan anastazy jan kalinowski,
przewodniczący rady gminy kolno. ten gest był również wyrazem solidarności
z bliskimi oraz wyrazem sprzeciwu wobec przemocy.
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Budżet gminy na 2019 rok
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo
W trakcie III zwyczajnej sesji
Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kolno na 2019 rok. Przed
nami kolejny rok intensywnego rozwoju poprzez realizowanie inwestycji i unijnych projektów.
Budżet na bieżący rok to wypadkowa naszych dotychczasowych
działań i planów na przyszłość, bo
określając wydatki i dochody na
dany rok musimy brać pod uwagę
szerszą perspektywę.
Ponad 7,7 mln zł w budżecie
Gminy Kolno na 2019 r. to wydatki
majątkowe. W wykazie zadań inwestycyjnych znalazło się szereg
przedsięwzięć w tym między innymi
rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Lachowie o przedszkole w ramach
projektu pn. „Wzrost dostępności
do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie Kolno”
na którego realizację pozyskaliśmy
środki z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 oraz
„Przebudowa świetlicy w Wincencie” realizowana również w ramach
dofinansowania z RPO WP na lata
2014 - 2020.
W planach jest przebudowa dróg
(Brzózki, Bialiki, Kozioł - Szabla-

ki) oraz przebudowa i rozbudowa
sieci wodociągowej (Bialiki, Kozioł,
Stary Gromadzyn). Zamontujemy
instalacje do pozyskiwania energii
słonecznej na Stacjach Uzdatniania Wody co w świetle podwyżek
cen energii elektrycznej jest bardzo
istotne. W tym roku zakończymy
docieplanie budynku szkoły w Zabielu oraz wykonamy kolejny etap
docieplenia szkoły w Borkowie.
W wykazie zadań inwestycyjnych
znalazło się również opracowanie
dokumentacji technicznych m.in.
przebudowy dróg w Glinkach, Wykowie, Rupinie, Czerwonem, Kumelsku, Zaskrodziu, Starym Gromadzynie, Lachowo - Kossaki, Czerwone
- Bialiki, Kozioł - Szablaki) oraz
odwodnienia drogowego w Czerwonem i oświetlenia drogowego w
Janowie i Zabielu.
W ramach zakupów inwestycyjnych chcemy kupić ciągnik przyczepę, koparkę lub koparko - ładowarkę do gminnego parku maszyn, dwa
busy bądź autobusy do dowożenia
uczniów do szkół, planujemy dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Czerwone.
Budżet gminy to także wydatki
bieżące w tym m.in. zadania dotyczące oświaty i prowadzenia szkół,
kwestie związane z utrzymaniem
sieci wodociągowej i infrastruktu-

życzenia

Z okazji dnia Babci i Dnia Dziadka
najserdeczniejsze podziękowania
za serce, doświadczenie i życiową mądrość
przekazywaną młodszym pokoleniom
oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
składa
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski
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ry drogowej, działalność urzędu,
Rady Gminy Kolno, diety sołtysów,
zadania realizowane przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, zadania związane z bezpieczeństwem i
ochroną przeciwpożarową.
W budżecie zaplanowaliśmy też
dotacje m.in. dla gminnych instytucji kultury i dla Powiatu Kolneńskiego na inwestycje drogowe.
Rok 2019 będzie kolejnym rokiem
w którym realizować będziemy zadania w ramach funduszu sołeckiego. W tym roku w budżecie wyodrębniliśmy na ten cel kwotę ponad
577 tys. zł. Pieniądze te, zgodnie
z wolą mieszkańców, przeznaczone zostaną głównie na poszerzanie
poboczy, przebudowę i żwirowanie
dróg, opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudowę dróg,
zagospodarowanie działek gminnych poprzez budowę ogrodzeń, zakup elementów placów zabaw, czy
remonty i wyposażenie świetlic.
Dobra kondycja finansów Gminy
Kolno pozwala nam na inwestowanie, czy ubieganie się o dofinansowanie, gdzie potrzebny jest wkład
własny gminy, dlatego nie wykluczam, że w trakcie roku pojawią się
na naszej liście nowe inwestycje
i projekty jako efekt skutecznego
ubiegania się Gminy Kolno o środki
zewnętrzne.
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pierwszy edukacyjny projekt
w partnerstwie z uczelnią
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Takiego edukacyjnego projektu jeszcze w Gminie Kolno nie
było. Dzięki partnerstwu z Wyższą
Szkołą Menedżerską w Warszawie
uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 gimnazjów będą
mieli szansę na odkrycie i wzmacnianie swoich talentów oraz rozwój
kompetencji kluczowych.
Ważne jest to, że po raz pierwszy
w ramach projektu opracowany zostanie program warsztatów skierowany właśnie do tych konkretnych
uczniów. Dodatkową atrakcją będą
m.in. zielone szkoły na terenie kampusu WSM w Warszawie.
– To pierwszy edukacyjny projekt
dla naszych uczniów realizowany
w partnerstwie z uczelnią wyższą
– mówi Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno. – Jestem przekonany, że to wyjątkowe doświadczenie wzbogaci i wzmocni naszych
uczniów.
Celem głównym projektu pt. „ Odkrywamy talenty uczniów z Gminy
Kolno” jest opracowanie programów

warsztatów, przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie we
współpracy z Partnerem - Urzędem
Gminy Kolno - działającym na rzecz
edukacji - skierowanych do uczniów
7, 8 klas szkół podstawowych oraz
3 gimnazjów w wieku 13-15 lat,
które zwiększą stopień rozwoju ich
kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy,
gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o
nie cyklu warsztatów dla grupy 240
osób, w okresie od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.
Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez realizację następujących zadań w projekcie:
1. Realizację Zielonych Szkół na
terenie kampusu WSM w Warszawie, które pozwolą na wykrycie i
wzmocnienie naturalnych talentów
dzieci w zakresie kompetencji kluczowych.
2. Realizację dni aktywności poza
Uczelnią, związane z tematyką zajęć
w ramach zielonych szkół, tak aby
każde dziecko mogło odnaleźć się

Łączna
wartość
projektu to 865 525,00 zł.
Projekt dofinansowany jest z
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

i zaangażować w działania umożliwiające praktyczne odwzorowanie
wykrytych wcześniej talentów
3. Kontynuację uprzednio zrealizowanych zajęć w formie kompetencyjnych zajęć grupowych, które
bazować będą na wypracowanych
efektach tj. pogrupowaniu dzieci/
uczniów na 6 grup talentów/ ról
zawodowych najczęściej występujących na rynku pracy u pracodawców.
4. Organizację warsztatów z lokalną społecznością w celu zaangażowania otoczenia dzieci w kwestie
związane z ich prawidłowym rozwojem oraz zapewnieniem możliwości rozwojowych w przyszłości pod
kątem ich predyspozycji psycho-fizycznych.

przedstawiciele gminy kolno z wójtem józefem bogdanem wiśniewskim na czele w trakcie spotkania w wyższej szkole menedżerskiej w warszawie
gazeta gminna
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nowa metoda i stawki za odpady
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Od 1 marca zmieni się wzór deklaracji, metoda naliczania oraz
wysokość opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w Gminie
Kolno. Taką decyzję jednomyślnie podjęła Rada Gminy Kolno na
sesji 16 stycznia. – Gospodarka
odpadami to jest nasza wspólna
działalność, wszyscy mieszkańcy
gminy Kolno ponoszą tego koszty wobec czego apeluję abyśmy
wszyscy czuli się odpowiedzialni –
mówił Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno.
Podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o
wysokości opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości poprzedziły gorące dyskusje na komisjach Rady Gminy Kolno. Uchwalenie nowych stawek wymusiła na
samorządzie podwyżka opłat za
przyjęcie odpadów na RIPOK w
Czartorii, gdzie muszą trafiać śmieci
między innymi z Gminy Kolno. Radni rozważali kilka wariantów metod
i stawek opłat za śmieci. Ostatecznie wybrana została metoda od gospodarstwa domowego i następujące stawki:
- gospodarstwo 1 osobowe w wysokości 14,00 zł
- gospodarstwo 2 osobowe w wysokości 28,00 zł
- gospodarstwo 3 osobowe w wysokości 42,00 zł
- gospodarstwo 4 osobowe w wysokości 56,00 zł
- gospodarstwo 5 osobowe w wysokości 70,00 zł
- gospodarstwo 6 osobowe i więcej w wysokości 84,00 zł.
Stawki w przypadku, gdy odpady
komunalne nie są zbierane w sposób
selektywny są dwa razy wyższe.
Ceny za pojemnik o określonej
pojemności (działalność gospodargazeta gminna

Przy podjęciu Decyzji o nowej metodzie ustalenia opłaty i stawkach opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi radni gminy kolno byli jednomyślni

cza, sklepy, usługi, szkoły, cmentarze) ustalono w wysokości:
- pojemnik 120 l – 28,00 zł
- pojemnik 240 l – 54,00 zł
- pojemnik 1100 l – 126,00 zł
W przypadku, gdy odpady nie
są zbierane w sposób selektywny
stawki za poszczególne pojemniki
będą dwa razy wyższe.
Nowa metoda i stawki wywołały
pytania wśród sołtysów na które
odpowiadał Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie
Gminy Kolno i wójt Józef Bogdan
Wiśniewski.
- Stawka 14 złotych od osoby jest
tylko w naszej gminie, gminie Grabowo i Mały Płock, a w pozostałych
gminach powiatu kolneńskiego jest
wyższa i wynosi od 15 do 16 złotych – wyjaśniał Andrzej Jarzyło.
- Radni i ja byliśmy w bardzo
trudnej sytuacji, ponieważ ta podwyżka została wymuszona podwyżkami na RIPOK-u. Nasza gmina nie
jest samotną wyspą, nie tylko u nas
takie podwyżki zostały poczynione,
ale jesteśmy w grupie tych gmin,
które zaproponowały mieszkańcom
najniższe stawki - mówił wójt Józef Wiśniewski. - Przyjęcie nowej
metody, sprawia, że chronimy gospodarstwa jednoosobowe oraz te,
w których jest sześć i więcej osób.
Fakt, że mamy własny PSZOK jest
dobrodziejstwem, bo skala tych
podwyżek byłaby większa, gdybyśmy tej instalacji nie posiadali.
Warto też podkreślić, że dzięki
sprzeciwowi wójtów i burmistrzów
gmin, z których odpady komunalne
trafiają do RIPOK-u w Czartorii, w

tym Wójta Gminy Kolno, wzrost
cen na tej instalacji wyniósł 40%, a
nie 50% - jak zapowiadano w trakcie spotkania w Czartorii w grudniu
ub. roku.
Głos w sprawie uchwał zabrał
również Anastazy Jan Kalinowski,
przewodniczący Rady Gminy Kolno
i radny Jan Pieklik.
- Uchwalając tą uchwałę wybraliśmy mniejsze zło – powiedział
Przewodniczący Rady Gminy Kolno
i podkreślał, że potrzebny jest czas
na analizę nowej metody i stawek
po złożeniu deklaracji do czego zobowiązał urzędników.
- Były naprawdę burzliwe dyskusje na temat śmieci, wybraliśmy
wariant najbardziej solidarny podkreślał radny Jan Pieklik.
Za podjęciem obu uchwał zagłosowali wszyscy radni.
– Idea tej nowej metody była
taka, że każdy płaci za siebie dlatego apeluję, by deklaracje były
rzetelnie wypełniane, by uwzględniały cały skład osobowy domu,
który jest zamieszkiwany. To bardzo
ważne, bo za osoby niewykazane w
deklaracji, a mieszkające płacimy
wszyscy. Druga kwestia dotyczy
rzetelności segregowania odpadów.
Tylko kiedy te dwa warunki zostaną
spełnione wysokości naszych obciążeń mogą być zmniejszone i do
tego będziemy dążyli - podkreślił
wójt Józef Wiśniewski.
Uchwały wejdą w życie 1 marca br. w związku z czym wszyscy
właściciele nieruchomości będą
zobowiązani do 14 marca br. roku
złożyć nowe deklaracje i uiszczać
opłaty w nowej wysokości.
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z III sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W trakcie III zwyczajnej sesji
Rady Gminy Kolno radni podjęli
12 uchwał, w tym bardzo ważną
uchwałę w sprawie budżetu Gminy
Kolno na 2019 rok. Zanim jednak
odbyły się głosowania nad poszczególnymi projektami uchwał
informację z prac między sesjami przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Sesja
21 grudnia 2018 r. zakończyła się
spotkaniem opłatkowym.
Wójt Józef Bogdan Wiśniewski w
informacji o pracy między sesjami
mówił między innymi o spotkaniu
przedstawicieli samorządów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Czartorii, gdzie poinformowano zebranych
o blisko 50 procentowej podwyżce
za przyjęcie i utylizację śmieci do
tej instalacji. Jak podkreślił wójt
spotkało się to z ostrym sprzeciwem
samorządowców, bo taka podwyżka
oznacza konieczność podwyżek cen
za odbiór odpadów komunalnych
dla mieszkańców.
W trakcie III sesji radni podjęli
następujące uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2018 - 2025
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2018 r.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata
2019 - 2027
- w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Kolno na 2019 rok ( przedstawienie opinii poszczególnych
Komisji Rady Gminy, odczytanie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, głosowanie nad uchwałą budżetową)
- w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie
Kolno
- uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie przystąpienia do zmian
miejscowego planu zagospodaro-

III zwyczajna sesja rady gminy kolno odbyła się w sali konferencyjnej gminnej
biblioteki publicznej w czerwonem 21 grudnia 2018 roku

wania przestrzennego części gminy
Kolno dotyczącej części terenów
wsi Kozioł
- w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody na terenie Gminy Kolno
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania w Gminie Kolno „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019 - 2023.
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego w
postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019 - 2030
- w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”
- w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Gminy Kolno na 2019
r.

- w sprawie uchwalenia planu
pracy Stałych Komisji Rady Gminy
Kolno na 2019 r.
- w sprawie wskazania kandydata
na członka Powiatowej Rady Rynku
Pracy
- w sprawie przystąpienia Gminy
Kolno do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014
- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Po zakończeniu obrad III zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno odbyło
się spotkanie opłatkowe w którym
uczestniczył m.in. ks. Marek Średnicki, proboszcz Parafii pw. NSJ w
Koźle oraz zaproszeni goście.

Sesje Rady Gminy Kolno
zgodnie z obowiązującym
prawem są transmitowane, a
nagrania archiwizowane i dostępne na stronie internetowej
Gminy Kolno www.gminakolno.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce Rada
Gminy Kolno - Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Kolno.
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Budynek remizy osp w wincencie
zostanie przebudowany.
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Podupadająca remiza w Wincencie dzięki unijnej dotacji zmieni
się w funkcjonalną wiejską świetlicę zachowując wyjątkowy urok
budynku z charakterystyczną wieżą. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno podpisał już umowę
z wykonawcą. Przebudowę budynku w Wincencie wykona IN-KOL
spółka z o. o. z Kolna. To będzie
pierwsza inwestycja realizowana z
tych wpisanych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kolno
na lata 2017 - 2023.
Zadanie pn. „Przebudowa budynku OSP w Wincencie na budynek
świetlicy wiejskiej” będzie polegało
m.in. na:
- przebudowie budynku jednokondygnacyjnego z wieżą nieużytkową,
- wykonanie instalacji wod. – kan.,
instalacji elektrycznej, instalacji
odgromowej oraz ogrzewania podłogowego elektrycznego.
- budowie chodników oraz miejsc
postojowych o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
- budowie przyłącza kanalizacji
sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym
- budowie przyłącza wodociągowego.
Zgodnie z umową prace mają potrwać do sierpnia 2019 r.

budynek dawnej remizy osp w wincencie
gazeta gminna

podpisanie umowy na przebudowę remizy osp w wincencie

Dzięki tej przebudowie nie tylko
zmieni się estetyka i bezpieczeństwo, ale też funkcjonalność budynku. Dzięki nowemu podziałowi
wnętrza do dyspozycji mieszkańców
będą dwie sale wielofunkcyjne i łazienka. Wymienione zostaną okna i
drzwi, budynek zostanie docieplony.
Po remoncie świetlica będzie mogła
być wykorzystywana m.in. do działań w zakresie wsparcia społecznego, organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacji czy rekreacji.
- Z uwagi na wyjątkową historię
Wincenty, zarówno miejscowości, jak
i rzeki, która od wieków była grani-

cą, warto stworzyć tu coś w rodzaju
izby pamięci w której eksponować
będziemy to co związane jest z historią Gminy Kolno ze szczególnym
uwzględnieniem właśnie tej fascynującej historii pogranicza - mówi
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Położona przy trasie na
Mazury ma szansę stać się piękną
wizytówką naszej gminy.
Remiza w Wincencie zostanie
przebudowana dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno otrzymała
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020,
Oś priorytetowa Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wartość inwestycji
to 800 tys. zł z czego dofinansowanie wyniesie 735 999,97 zł.
Dofinansowanie jest tak wysokie
dzięki temu, że Gmina Kolno opracowała Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017
- 2023, w którym zapisana była ta
inwestycja. Gdybyśmy takiego dokumentu nie posiadali dofinansowanie byłoby znacznie niższe.
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Dbajmy o to, co wspólne
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Dzięki realizacji projektu „Montaż i dostawa placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy
Kolno”, który był w 100 % sfinansowany był z pieniędzy unijnych
w naszej gminie powstały place
zabaw w 12 miejscowościach, a w
trzech siłownie zewnętrzne.
Atrakcyjne miejsca do rekreacji
wyposażone zostały w odpowiedni
sprzęt. Niestety nie wszyscy potrafią to uszanować. Zdarzyło się już,
że zniszczone elementy trzeba było
wymienić na nowe.
- Nie powinno tak być, bo chcemy,
by ten sprzęt jak najdłużej posłużył
starszym i młodszym mieszkańcom
naszej gminy - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Dlatego zwracam się z apelem do
mieszkańców gminy Kolno, by dbali
o to nasze wspólne dobro.
Należy przestrzegać zapisów regulaminów znajdujących się przy

siłownia w lachowie

placach zabaw i siłowniach zgodnie
z którymi zabrania się w m.in. niszczenia urządzeń, czy zaśmiecania
terenu, a za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego
korzystania z obiektu jego urządzeń
i sprzętu odpowiadają korzystający,
a w przypadku niepełnoletnich ich
rodzice i opiekunowie.

Przypomnijmy, że dofinansowanie na budowę placów zabaw i
siłowni zostało pozyskane za pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem
Płynąca w Małym Płocku. Kwota
dofinansowania to 238 890,00 zł.
Beneficjentem i wnioskodawcą było
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”.

W podziękowaniu za spotkania

opłatkowe spotkanie w zabielu

Koła Gospodyń Wiejskich, członkowie jednostek OSP, zespoły
śpiewacze, Centrum Kultury Gminy
Kolno z przedstawicielami różnych
grup współpracujących z nim na co
dzień, szkoły - organizatorów świątecznych spotkań było bardzo wielu, a kalendarz Wójta Gminy Kolno
wypełniony terminami po brzegi.
- Wszystkim z serca dziękuję za
zaproszenie, chociaż nie wszędzie
mogłem być osobiście - mówi Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Tradycja opłatkowych
spotkań i fakt, że jest ich organizowanych tak wiele i tak wspaniale
przygotowanych to kolejne potwierdzenie tezy, że w Gminie Kolno nie
brakuje ludzi aktywnych, kreatywnych, z pasją i sercem. Doceniam
ten wysiłek i nasze spotkania.
gazeta gminna

wydarzenia

bezpłatne szkolenia dla dorosłych
urząd gminy kolno

W gminie Kolno ruszyły bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach
projektu „Ja w Internecie”. Warto
z nich skorzystać. Zapisy prowadzone są do marca 2019 roku na
te zajęcia, gdzie będą jeszcze wolne miejsca, a do wyboru jest kilka
bloków tematycznych.
Celem programu, skierowanego do
dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich umiejętności poruszania
się w sieci, bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na
rynku pracy. Istotnym elementem
szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie
spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla rolników czy
500+), poruszania się w portalach
społecznościowych czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.
Uczestnicy mogą wybrać interesujący ich obszar tematyczny: Rodzic
w Internecie, Rolnik w sieci, Mój
biznes w sieci, Działanie w sieciach
społecznościowych, Tworzenie wła-

jedno z pierwszych szkoleń w ramach projektu „ja w internecie” odbyło się w
czerwonem

snej strony internetowej (bloga).
Sporym zainteresowaniem cieszył
się temat Kultura w sieci i na te
zajęcia nie ma już miejsc. Uczestnikiem szkolenia mogą być osoby,
które ukończyły 25 lat, w tym osoby
niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie lub bezrobotne.
Na sfinansowanie szkoleń dla dorosłych mieszkańców Gmina Kolno
otrzymała grant w wysokości 150
tys. zł. Program zarządzany przez

Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020, Działanie 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Fundacja Legalna Kultura jest
operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem
merytorycznym i rozliczeniowym
realizację działań szkoleniowych na
terenie gmin.

ekologiczna akcja w szkole

sprzet sportowy zakupiony za
pieniądze za elektrośmieci
gazeta gminna

„Szkole pomagamy i Świat oczyszczamy” to tytuł ogólnopolskiej
kampanii do której przyłączyła się
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
W ramach akcji już udało się zebrać ponad 2 tony elektrośmieci.
Dzięki temu nie tylko mieszkańcy
gminy Kolno mogli pozbyć się m.in.
zużytych sprzętów AGD, ale też
szkoła zyskała nowy sprzęt sportowy.
- Przyłączyliśmy się do tej ogólnopolskiej akcji ponieważ ekologia
i dbanie o środowisko stanowi bardzo ważną część edukacji – mówi
Jacek Bagiński, dyrektor Szkoły

Podstawowej w Czerwonem. – Akcja wciąż trwa, więc elektrośmieci
można przywozić do naszej szkoły
od poniedziałku do piątku do godziny 16.00.
Za zebrane przez miesiąc elektrośmieci szkoła dostała ok. 450 zł za
które zakupiony został sprzęt sportowy w tym m.in. piłki do siatkówki
i gry w „nogę”. W akcję zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale też
rodzice i lokalne społeczeństwo.
Akcja odbywa się pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty, a organizowana
jest przez Green Office Ecologic sp
z o. o. w Warszawie
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Centrum Kultury Gminy
Kolno
zaprasza
3 marca w Koźle
zapisy i szczegóły
na stronie
www.ck.gminakolno.pl

zapraszamy na ferie z kulturą
Jak co roku instytucje kultury Gminy Kolno zapraszają dzieci
i młodzież na atrakcyjne zajęcia i
wyjazdy organizowane w trakcie ferii zimowych.
W tym roku Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem zaprasza:
- 22 stycznia na wycieczkę do
Parku Wodnego „Tropikana” do Mikołajek organizowaną we współpracy z SP w Czerwonem
- 23 stycznia na bal karnawałowy
w godz. 15.00 - 19.00 w bibliotece
w Czerwonem
- 29 stycznia - wyjazd do kina i
na lodowisko w Białymstoku
Szczegółowe informacje pod nr te.
86 262 34 56, 504 187 529

Centrum Kultury Gminy Kolno
W Koźle natomiast zaprasza na
organizowane przez CKGK zajęcia
w czasie ferii zimowych i obiecuje,
że „będzie twórczo, inspirująco, zabawnie”.
Akcja „Ferie zimowe” prowadzona
będzie w dniach od 21 do 25 stycznia. Szczegóły wydarzeń i zapisy
na poszczególne zajęcia odbywać
się będą u instruktorów w świetlicach Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle, Lachowie i Zabielu.
Centrum Kultury Gminy Kolno
zorganizuje również zajęcia w trakcie ferii dla dzieci i młodzieży, które odbywać się będą w świetlicy w
Glinkach.
gazeta gminna

szkoły

edukacja patriotyczna w janowie
szkoła podstawowa im. Kardynała
stefana wyszyńskiego w janowie

Istotne miejsce w założeniach
naszej szkoły od zawsze zajmowała edukacja patriotyczna. W
bieżącym Roku dla Niepodległej
w wyjątkowy sposób pochylamy
się nad historią naszej Ojczyzny.
Podejmujemy szereg działań związanych z upamiętnianiem ważnych
wydarzeń.
Szczególnym wydarzeniem był
uroczysty apel z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. Punktualnie o 11:11 cała
społeczność szkolna wspólnie odśpiewała hymn Polski, włączając
się w akcję Ministerstwa Edukacji
Narodowej „Rekord dla Niepodległej”. Była to bardzo podniosła
chwila. Nawet najmłodsi uczniowie
wyrażali radość poprzez prezentowanie własnoręcznie wykonanych
chorągiewek, symbolizujących nasze barwy narodowe.
Montaż słowno-muzyczny rozpoczął się od inscenizacji symbolicznie ilustrującej utratę niepodległości przez Polskę. Piątoklasistka
odgrywająca rolę Rzeczypospolitej
została pozbawiona korony, w miejsce której przedstawiciele zaborczych państw nałożyli jej koronę
cierniową i skrępowali łańcuchem,
co oznaczało niewolę. Władcy Rosji, Prusów i Austrii mapę Polski

wystawa prac plastycznych
uczniów z sp w janowie
gazeta gminna

inscenizacja utraty niepodległości przez polskę w wykonaniu uczniów

rozdarli na trzy części, dzieląc między sobą naszą ojczystą ziemię – w
tryumfie unosząc ręce do góry. Widowisko przeplatane było recytacją
patriotycznych wierszy i śpiewem
pieśni. Prowadzący przedstawili
czasy, kiedy Polska utraciła niepodległość i na 123 lata zniknęła z
mapy Europy i świata. Opowiadali
o walce z zaborcami, patriotyzmie
naszych przodków, o żołnierzach,
którzy ginęli na polu bitwy o wolny
kraj podczas I wojny światowej, o
podzieleniu „braci” przez zaborców
i zmuszeniu ich do walki przeciw
sobie, a także o chwili, kiedy nasze
państwo odzyskało wolność.
Na scenie pojawiła się także postać Józefa Piłsudskiego, doskonale odegrana przez ucznia klasy VI,
wygłaszającego fragmenty przemówień Naczelnika odradzającego się
państwa. Apel był bardzo wzruszający. Po zakończeniu uroczystości
cała społeczność szkolna śpiewała
wspólnie pieśni patriotyczne, włączając się tym samym w Narodowe
Śpiewanie objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej polskiej Andrzeja Dudy.
W dniu 11 listopada przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli
wraz z panią dyrektor uczestniczyli
w gminnych obchodach Narodowe-

go Święta Niepodległości w Czerwonem, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod pomnikiem Marszałka
Piłsudskiego.
23 listopada 2018 r. zorganizowaliśmy konkurs recytatorski „Poeci o
ojczyźnie”, wcześniej odbył się konkurs plastyczny tematycznie nawiązujący do ostatniego stulecia – to
tylko nieliczne z zadań zaplanowanych w ramach realizacji projektu
„Szkoła Młodych Patriotów”.
Tego samego dnia odbyła się
patriotyczna wieczernica z okazji
obchodów 100- lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę. Podczas tego wyjątkowego wieczoru w
blaskach świec wysłuchaliśmy koncertu grupy Il Canto, która pięknie
zaprezentowała pieśni patriotyczne.
Muzyczny repertuar przeplatany
był recytacją wierszy o naszej Ojczyźnie w wykonaniu zwycięzców i
uczniów wyróżnionych w szkolnym
konkursie recytatorskim.
Po spotkaniu uczniowie z SU
przeprowadzili sondaż wśród gości
na temat „Współczesnych postaw
patriotycznych”.
Wszystkie spotkania upamiętniające wyjątkowy jubileusz naszej Ojczyzny były wzruszające, pełne zadumy i radości. Na długo pozostaną
w sercach i pamięci uczestników.
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Mała szkoła może wiele
Anna Agnieszka Markowska
kl. VIII SP w Borkowie

Niewielka
szkoła,
niewielu
uczniów, Szkoła Podstawowa im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie-to my!
Mała ale czy gorsza? Nie, to
nieprawda, że aktywność zależy od wielkości szkoły! W małych
szkołach też przychodzą do głowy
szalone pomysły. Te szaleństwa to
czasem nasze pomysły, a czasem
pomysły naszych równie szalonych
nauczycieli. Tym niecodziennym poczynaniom patronuje i kibicuje dyrektor szkoły – Pan Dariusz Przestrzelski. Oj dolewają oni oliwy do
ognia i umiejętnie kierują naszą
energią, której jest aż tyle, że przeniosła SP Borkowo za kanał. Jaki
kanał? Ano kanał La Manche.
Od Wielkanocy prowadzimy korespondencję z Królową Wielkiej
Brytanii - Elżbietą II. Rok temu
obecna VII i VIII klasa wpadła na
pomysł napisania listu i zrobienia
kartki Wielkanocnej. Pani Katarzyna Święczkowska pomyślała, że to
świetny pomysł i od tego się zaczęło. Czy to koniec? Nie. Krótko potem dostaliśmy odpowiedź. Wielkie
było nasze zaskoczenie, więc napisaliśmy życzenia z okazji urodzin

nie każda szkoła może się pochwalić takim listem

uczniowie ze szkoły podstawowej w borkowie z pluszakami dla pacjentów

księżniczki Charlotte i narodzin
Księcia Luisa. Ponownie dostaliśmy
odpowiedź. Na tym nasza praca się
nie zakończy. Może kiedyś zostaniemy zaproszeni, kto wie???
Ciekawą
akcją
samorządu
uczniowskiego, którego opiekunem
jest Pani Katarzyna Święczkowska,
był „Dzień pluszowego misia”. Wraz
z Fundacją Mam Marzenie prowadziliśmy zbiórkę misiów, zabawek,
książek i rzeczy papierniczych, po
to żeby uszczęśliwić dzieci z oddziałów onkologicznych. Szpital
staje się ich domem na co dzień.
Dając każdego pluszaka, czy inną

uczniowie z SP w borkowie pomagają psom i kotom ze schroniska

rzecz, myślimy o nich - dzieciach,
które dostając to mogą się uśmiechnąć. Taka myśl czyni nas szczęśliwymi i mamy nadzieję że choć na
chwilę zapomną one o swojej sytuacji i miejscu w którym są.
Kolejną akcję koordynuje Pani
Elżbieta Konstanty. Jest to XIX
edycja „Góry grosza”, akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz
Dom. Dzięki zebranym „groszom”
doposażane są domy dziecka i rodziny zastępcze, tworzone są programy
dla młodzieży, która opuszcza mury
domów dziecka i rozpoczyna samodzielne życie.
Półtora miesiąca mija jak cała
szkoła pod kierunkiem Pani Danuty Markowskiej rozpoczęła zbiórkę
koców, ręczników i karmy dla kotów
i psów. Formalnie akcje zakończyliśmy, ale ciągle jeszcze jakieś dobre serca pytają i przynoszą rzeczy.
Zbieraliśmy dla domu tymczasowego, miejsca dla bezdomnych zwierząt w którym ludzie przygarniają
porzucone zwierzęta bez względu
na ich wiek. Leczą je, uczą życia w
domu, po to by znalazły kochający
dom na zawsze.
Jesteśmy małą szkołą, ale możemy wszystko! Ogranicza nas tylko
nasza wyobraźnia i odwaga ale tej
nam nie brakuje. Jeszcze wiele wyzwań przed nami, wiemy, że im podołamy.
gazeta gminna
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poszukiwacze zaginionych smaków
teresa skrodzka
dyrektor gbp w czerwonem

Realizacja ubiegłorocznego projektu „Tu moje miejsce, tu jest mój
dom” tak spodobała się młodzieży
z Czerwonego i okolic, że na jego
podsumowaniu mieli już gotowy
plan na kolejne przedsięwzięcie.
Dla nas bibliotekarzy był to sygnał
dający siłę i napęd do działania,
w wyniku czego, po raz kolejny
otrzymaliśmy dotację z Programu
PAFW- Równać Szanse.
Biblioteka znów stanie się miejscem spotkań i działań aktywnych
młodych ludzi, którzy chcą zmieniać siebie i swoje środowisko, w
którym żyją Tym razem w ramach
projektu, pn. „Szlakiem podlaskich
smaków” kilkunastoosobowa grupa
osób, w wieku od 13 do 19 lat, będzie zbierać dawne przepisy kulinarne, by poznać regionalne smaki
swoich przodków. Do współpracy
zaproszą starsze pokolenie ze swego najbliższego otoczenia, rodziców,
dziadków i sąsiadów. W celu lepszego pogłębienia sztuki kulinarnej uczestnicy projektu udadzą się
na wyjazd edukacyjny – podlaskim

szlakiem kulinarnym. W Leśnym
Dworku, w Pacowej Chacie i Szlacheckim Przysiółku młodzi ludzie
będą lepić pierogi, wypiekać podpłomyki, uczyć się wyrabiania chleba, czy pieczenia rejbaka. Nabytą
wiedzę i umiejętności oraz zgromadzone przepisy wykorzystają do samodzielnego przygotowania potraw,
które sfotografują, a zdjęcia po odpowiedniej obróbce wykorzystają
do wykonania kalendarza kulinarnego.
Na podsumowanie zadania młodzież zaprosi przedstawicieli samorządu, nauczycieli, rodziców,
dziadków, sąsiadów, by w formie
prezentacji multimedialnej pokazać
swoją półroczną pracę w projekcie.
Przewidziana jest degustacja potraw przygotowanych przez młodzież, każdy z gości otrzyma również kalendarz kulinarny.
Pozyskana dotacja, w kwocie 8
500 zł, zostanie przeznaczona na
przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, fotograficznych, wyjazd
edukacyjny, zakup artykułów spożywczych i aparatu cyfrowego. Za-

łożeniem programu Równać Szanse
jest niwelowanie barier edukacyjnych i rozwojowych młodzieży pochodzącej z małych miejscowości.
Realizując projekt młodzież nauczy
się samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane przez siebie cele,
zintegruje się w grupie i lepiej pozna otaczające je środowisko. Młodzi ludzie po raz kolejny utwierdzą
się w przekonaniu, że dobrze jest
być aktywnym, bo dzięki temu mogą
wpływać na swoje otoczenie, zmieniać je na lepsze, co w rezultacie
przyniesie im wiele satysfakcji i
radości.
Chętnych zapraszamy do udziału
w projekcie.

nagrodzony Film o bohaterze z zabiela

Maciej Bagiński ( w muszce) na gali
konkursu w warszawie
gazeta gminna

W Teatrze Polskim w Warszawie
odbyła się Gala finałowa I edycji
konkursu Instytutu Pamięci Narodowej „Niezwyciężeni 1918-2018.
Pokolenia Niepodległej”. Patronat
nad inicjatywą objął Prezydent RP
Andrzej Duda. W konkursie udział
wzięło ponad 1500 osób. Jedną z
nagród otrzymał Maciej Bagiński
za film o żołnierzu Józefie Modzelewskim z Zabiela, który zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 listopada 1937
roku, odznaczony został Medalem
Niepodległości za pracę w dziele
odzyskania niepodległości.
Nagrodę za II miejsce w kategorii
film (10 - 14 lat) uczeń z SP nr 1 w

Kolnie odebrał z rąk prezesa IPN
dr Jarosława Szarka, przewodniczącego ZHR prof. Grzegorza Nowika
i zastępcy dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN dr Waldemara Brendy. Wcześniej praca, którą
stworzył wspólnie z z Kamilem Jarzyło (prawnukiem bohatera pracy)
została jako jedna z trzech w woj.
podlaskim zakwalifikowana przez
do etapu centralnego.
Nagrodą dla zwycięzców były
również dwudniowe warsztaty filmowe, które odbywały się odbywały się w budynku Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.
Gratulujemy! Film dostępny jest
na www.gminakolno.pl
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kultura

warsztaty przed świętami
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W poprzednim wydaniu Gazety
Gminnej informowaliśmy Państwa
o niezwykłej akcji „Kartka z misją”,
ale to nie jedyne przedświąteczne
wydarzenie w jakie zaangażowane
było Centrum Kultury Gminy Kolno. Instruktor Iza Murawska prowadziła warsztaty rękodzieła m.in.
dla przedszkolaków, uczniów, pań z
kół gospodyń czy członków klubów
seniora.
Satysfakcja z własnoręcznie wykonanej kartki, ozdoby czy świątecznego stroika jest ogromna niezależnie od wieku. Z własnoręcznie
wykonanego stroika, torebki na
prezenty, czy innej ozdoby cieszyły
się w tegoroczne Boże Narodzenie
panie z kół gospodyń w Bialikach,
Janowie i Wykowie, członkowie klubów seniora w Zaskrodziu, Janowie,
Wykowie, przedszkolaki z Zabiela,
z Kolna i z Łomży, uczniowie szkół
podstawowych w Zabielu i Borkowie oraz dzieci i dorośli z Kozła i
okolic, a nawet z Pisza.
Jeśli warsztaty odbywały się w
świetlicy CKGK w Koźle dodatkową atrakcją dla najmłodszych
była możliwość wrzucenia listu
do Mikołaja do specjalnej skrzynki czy pamiątkowe zdjęcie na tle
pięknej dekoracji między innymi z
drogowskazem do pomocnika Elfa,
Świętego Mikołaja, czy na Biegun
Północny.

warsztaty dla członkiń koła gospodyń w bialikach

warsztaty w szkole w zabielu

sesja zdjęciowa po warsztatach w świetlicy centrum kultury gminy kolno w koźle

gazeta gminna

kultura

z teatrem za pan brat
kazimierz koter
ckgk w koźle

Wraz z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego powróciły zajęcia
teatralne dla młodszych i starszych
uczniów. Kazimierz Koter instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno
przygotowuje kilka zaskakujących
premier.
W remizie w Borkowie wraz z
uczniami klas VI i VII szkoły podstawowej trwają prace nad przygotowaniem autorskiego programu
„Dance macabre czyli telewizja XXI
wieku” - utrzymanego w konwencji
teatru ruchu. Uczniowie starszych
klas uczą się tak szybko, że nie wykluczone, że premiera odbędzie się
już w marcu.
W podobnym wieku są członkowie
zespołu działającego w Czerwonem.
Mają oni jednak nieco trudniejsze
zadanie. Pracują nad przygotowaniem musicalu z autorskim tekstem
„Czerwony Kapturek raz jeszcze”.
Połączenie tańca, muzyki, dialogu i
śpiewu wymaga od grupy znacznie
więcej zaangażowania i pracy, więc
na jej efekty będziemy musieli poczekać nieco dłużej.
Warsztaty teatralne odbywają się

warsztaty teatralne w borkowie

również w Szkole Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie. Tu opracowywane są dwie bajki. Starsze
dzieci pracują nad spektaklem lalkowym „Przygody rycerza Szaławiły” według teksu Jana Brzechwy
zaś grupa młodsza uczy się teatralnego fachu na bajce z ekologicznym
morałem.
Brzechwa jest też autorem bajki,
którą przygotowuje młodzież z zespołu działającego w Lachowie. Oni

wzięli na warsztat „Kota w butach”,
Jak pewnie pamiętacie wersję nieco
odbiegającą od standardowych opowieści o tym gadającym zwierzaku.
Należy zauważyć, że praca w zespołach nie polega tylko na uczeniu
się teksu i aktorskiego ustawienia
scen.
We wszystkich zespołach pogłębia się również wiedzę o teatrze i
szlifuje warsztat dykcyjno-impostacyjny.

Zabielanki w wąsewie

zespół zabielanki na scenie w wąsewie

gazeta gminna

Na XI Przeglądzie Pieśni Maryjnych w Wąsewie nie mogło zabraknąć naszego zespołu „Zabielanki”,
który od kilku już lat z powodzeniem prezentuje się na tym muzycznym wydarzeniu.
Przegląd zorganizowany przez
Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska,
Urząd Gminy Wąsewo i Parafia pw.
Narodzenia NMP w Wąsewie odbył się 17 listopada 2018 r. Patronat nad wydarzeniem objął Biskup
Diecezji Łomżyńskiej ks. Biskup Janusz Stepnowski. Wykonawcy prezentowali się w pięciu kategoriach.
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kultura

poezja w interpretacji dorosłych
GBP w Czerwonem

Wzorem lat ubiegłych 18 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem odbyła się kolejna
Edycja Konkursu Recytatorskiego „Jesień w poezji” w kategorii
osoby dorosłe. Organizatorem poetyckich zmagań była Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem.
W konkursie wzięło udział 7 recytatorów z terenu gminy Kolno. Organizatorzy starali się wprowadzić
przyjazną atmosferę, by podczas
występów recytatorzy nie czuli się
skrępowani, lecz dobrze się bawili.
Poziom konkursowych zmagań był
dość wysoki, uczestnicy byli dobrze
przygotowani. Prezentacje oceniała
komisja w składzie: Marzena Góralczyk – pracownik Biblioteki Publicznej Gminy Mały Płock, Bożena
Kowalewska – dyrektor Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie
oraz Beata Zduńczyk – zastępca
Przewodniczącego Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, która ostatecznie

dorośli uczestnicy konkursu recytatorskiego „jesień w poezji”
fot. s. nicewicz

postanowiła przyznać następujące
nagrody:
1 miejsce - Barbara Jackiewicz
1 miejsce - Barbara Siwik
2 miejsce - Stanisława Chmielewska
2 miejsce - Krystyna Piwowarska
3 miejsce - Krystyna Banach
3 miejsce - Zofia Wiśniewska
Jury przyznała wyróżnienie najmłodszej recytatorce - Karolinie
Piwowarskiej, za odwagę podczas wystąpienia publicznego oraz
wdzięczną prezentację wiersza
dziecięcego o tematyce jesiennej.
Wszyscy
laureaci
konkursu

otrzymali nagrody książkowe, które zostały zakupione ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, za które serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy
Kolno.
Organizatorzy dziękują wszystkim
uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie oraz
Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę medialną wydarzenia.
Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
już za rok.

Akcja czytelnicza w gminie Kolno
Wszyscy wiemy jak duże znaczenie ma dla dziecka głośne czytanie
i bliski kontakt z książką. Młody
słuchacz i czytelnik rozwija swoją
wrażliwość, książka rozbudza jego
wyobraźnię, poszerza wiedzę i daje
ogrom satysfakcji.
Istotną rolę w budowaniu nawyku czytania powinien odgrywać
dom, ale przedszkole czy też szkoła
może i powinno uzupełniać domowe
czytanie, a tam, gdzie całkiem go
brak, daje dzieciom jedyną szansę
kontaktu ze słowem czytanym. Dlatego Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem w punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych w Czerwonem,
Borkowie, Lachowie i Zabielu kontynuuje tradycję głośnego czytania dzieciom. Zazwyczaj co tydzień

akcja czytelnicza w gbp w czerwonem

pracownicy biblioteki publicznej
spotykają się z dziećmi, by czytać i
dyskutować o przeczytanych książkach. Wspólnemu czytaniu towarzyszy miła i ciekawa atmosfera, a
po każdym spotkaniu przedszkolaki mają okazję wypożyczać książki
do domu. Czytanie jest przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem i

to chcemy uświadomić dzieciom w
trakcie spotkań. Mamy nadzieję,
że dzięki prowadzonej akcji wyrobimy w dzieciach nawyk sięgania
po książki i wychowamy przyszłych
czytelników. Dziękujemy dyrekcji
szkół i wychowawcom grup przedszkolnych z naszej gminy za otwartość i współpracę.
gazeta gminna

sport

x turniej tenisa stołowego
uks sprint zabiele

25.11.2018r. w Szkole Podstawowej w Zabielu został rozegrany
po raz X turniej tenisa stołowego,
zorganizowany przez UKS Sprint i
pod patronatem Wójta Gminy Kolno.
Rozgrywki prowadzone były systemem do dwóch przegranych. W
turnieju można było wziąć udział w
następujących kategoriach: szkoły
podstawowe IV-VI, szkoły podstawowe VII- VIII i gimnazjum, szkoły
ponadgimnazjalne oraz open.
Każda z kategorii rozgrywana
była z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach
wzieło udział łącznie 51 osób.
Zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zostali:
Szkoły podstawowe IV- VI- chłopcy:
1. Kordal Piotr (Sp Janowo )		
2. Kopciński Krystian (SP Janowo)
3. Kryszajtys Jakub (SP Wykowo)
Szkoły podstawowe VII - VIII i
Gimnazjum- chłopcy:
1. Chrzanowski Patryk (SP nr 2
Kolno )
2. Zagroba Paweł (SP nr 2 Kol-

uczestnicy jednej z kategorii x turnieju tenisa stołowego

no)
3. Prusinowski Szymon (SP nr 2
Kolno)
Szkoły podstawowe VII-VIII i
Gimnazjum- dziewczęta:
1. Bajkowska Natalia ( SP Zabiele )
2. Smaka Wiktoria ( SP Czerwone )				

3.Popielarz Aleksandra ( SPCzerwone )
Szkoły ponadgimnazjalne- chłopcy:
1. Banach Patryk ( ZST Kolno )
2. Dziczek Jakub (ZST Kolno )
3. Jermacz Szymon (ZST Kolno)
Szkoły ponadgimnazjalne- dziewczęta:
1. Grzymała Paulina ( ZST Kolno)
Open- mężczyzn:
1. Gołaś Mirosław
2. Marek Szymański ( Janowo)
3. Marcin Danielewski ( Zabiele)
Open- kobiet:
1. Aleksandra Kowalczyk ( Janowo)

najmłodszy uczestnik turnieju otrzymał puchar

gazeta gminna

Ponadto został wręczony puchar
dla najmłodszego zawodnika, którym był Wróblewski Dawid ( SP nr
2 Kolno).
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i sportową rywalizację.
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