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egzemplarz bezpłatny

mamy dotacje na
kolejne dwa projekty

w numerze

wydarzenia

umowy na dofinansowanie dwóch projektów
podpisane!

str. 4

30 maja w Kolnie wójt Józef Bogdan Wiśniewski podpisał z Arturem Kosickim marszałkiem Województwa
Podlaskiego dwie umowy na dofinansowanie projektów: edukacyjnego pt.
„Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy Kolno” i w obszarze
aktywizacji mieszkańców pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina gminy Kolno”. Łączna wartość środków pozyskanych przez Gminę Kolno z
Regionalnego Programu Operacyjnego na ich realizację wynosi ponad 382
tys. zł.

wydarzenia

pół miliona na drogę
powiatową

str. 5

Do 31 października br. ma zostać
przebudowana droga powiatowa na
odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna. Inwestycja zostanie zrealizowana
m.in. dzięki pomocy finansowej jakiej Powiatowi Kolneńskiemu udzieliła
Gmina Kolno. - Ta droga jest bardzo ważna i od dawna zabiegaliśmy o jej
wyremontowanie - podkreśla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.Wniosek o dofinansowanie jej przebudowy złożył jeszcze poprzedni Zarząd
Powiatu Kolneńskiego i otrzymał wsparcie (...)

wydarzenia

rozmowy o współpracy!

Przedstawicielki Kół Gospodyń
Wiejskich z naszej gminy na zaproszenie Wójta Gminy Kolno spotkały
się 28 maja w Czerwonem, by porozmawiać o współpracy. - Bardzo Wam
dziękuję za aktywność i budowanie różnorodnej oferty dla mieszkańców
gminy. Doceniam zaangażowanie i serce jakie wkładacie w działanie na
rzecz lokalnej społeczności – podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno i zapewniał, że Gmina Kolno będzie tę działalność wspierać.
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Kończymy rok szkolny
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy oświaty, Rodzice i Uczniowie szkół z gminy
Kolno
Już wkrótce w szkołach odbędą
się uroczyste akademie, uczniowie
odbiorą świadectwa i dla wszystkich rozpoczną się upragnione
wakacje. Zakończymy rok szkolny
2018/2019. Rok z wielu powodów
wyjątkowy dla oświaty i w kraju, i
w naszej gminie.
Tegoroczne zakończenie roku
szkolnego jest szczególne dla społeczności gimnazjów, które w skutek
reformy oświatowej właśnie znikają z mapy edukacyjnej kraju i naszej gminy. Żegnamy więc gimnazja
dziękując dyrektorom, nauczycielom
i uczniom za wszystkie wspólnie
spędzone lata. Od kilku lat wiedzieliśmy, że ten etap nastąpi i jako
organ prowadzący dotychczas dwa
gimnazja jesteśmy do tego przygotowani.
Mijający rok szkolny zapisze się
również, jako rok ogólnopolskich
strajków nauczycieli, w którym
uczestniczyli również nauczyciele
szkół z gminy Kolno.
Oprócz ważnych spraw ogólnokra-

jowych mieliśmy w mijającym roku
szkolnym wiele istotnych lokalnych
wydarzeń i inwestycji.
Jedna z najważniejszych to rozpoczęcie rozbudowy szkoły w Lachowie. Po kilku latach czekania na
możliwość pozyskania zewnętrznych
środków finansowych na konieczną
rozbudowę tej szkoły wykorzystaliśmy szansę i dziś trwają już zaawansowane prace budowlane. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem
w nowy rok szkolny wkroczymy już
z otwartym nowym przedszkolem.
W mijającym roku szkolnym zakończyliśmy proces docieplania budynku szkoły w Czerwonem, trwa
ostatni etap termomodernizacji
szkoły w Zabielu oraz kolejny etap
prac w szkole w Brokowie. Kupiliśmy nowszy gimbus do przewozu
uczniów.
Mijający rok szkolny był też wyjątkowy pod względem realizacji
edukacyjnych projektów. Po raz
pierwszy Gmina Kolno w partnerstwie z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie zaproponowała
społecznościom szkół z naszej gminy uczestnictwo w innowacyjnym
projekcie pt. „Odkrywamy talenty
uczniów z Gminy Kolno” (więcej

szczegółów o projekcie na str. 1011 w tym wydaniu Gazety Gminnej).
Ten bardzo duży projekt wymagał
wysiłku i zaangażowania dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów
za co serdecznie dziękuję. Jestem
przekonany, że działania podjęte w
ramach tego projektu przyniosą dobre efekty i pomogą uczniom podjąć mądre decyzje odnośnie dalszej
nauki czy wyboru zawodu. Kolejny
projekt edukacyjny z unijnym dofinansowaniem realizowany był również w mijającym roku szkolnym w
SP Borkowo.
Końcówka tego roku szkolnego,
to również konkursy na pięciu dyrektorów szkół gminnych, którym
gratuluję ponownego wyboru na to
ważne stanowisko.
Trudno w tak krótkim podsumowaniu poruszyć wszystkie kwestie,
którymi byliśmy zaabsorbowani w
miająjcym roku szkolnym. Wspólnym ich mianownikiem zawsze było
dobro ucznia. Za pracę w tym intensywnym, trudnym czasie bardzo
dziękuję wszystkim dyrektorom,
nauczycielom, pracownikom oświaty i uczniom. Wszystkim życzę bezpiecznych, udanych wakacji i do
zobaczenia za dwa miesiące!

Gmina Kolno jest piękna, a
potwierdzeniem mogą być
zdjęcia miejscowości Kozioł
położonej nad malowniczą
Pisą wykonane przez pana
Michała Twarowskiego. Dziękujemy za ich udostępnienie.
Kilka innych ujęć okolic Kozła
zobaczycie Państwo na profilu gminy Kolno na FB - www.
facebook.com/KolnoGmina/

gazeta gminna
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wydarzenia

umowy NA dofinansowanie
dwóch projektów podpisane!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

30 maja w Kolnie wójt Józef
Bogdan Wiśniewski podpisał z
Arturem Kosickim marszałkiem
Województwa Podlaskiego dwie
umowy na dofinansowanie projektów: edukacyjnego pt. „Wsparcie
kompetencji kluczowych w OWP
Gminy Kolno” i w obszarze aktywizacji mieszkańców pt. „Aktywna społeczność, aktywna rodzina
gminy Kolno”. Łączna wartość
środków pozyskanych przez Gminę Kolno z Regionalnego Programu Operacyjnego na ich realizację
wynosi ponad 382 tys. zł.
Projekt edukacyjny to wzbogacenie oferty dla najmłodszych. W
ramach projektu „ Wsparcie kompetencji kluczowych w OWP Gminy
Kolno” dzieci z oddziałów przedszkolnych w Czerwonem, Lachowie
i Zabielu będą miały dodatkowe
zajęcia z języka angielskiego, matematyki, informatyki, przedsiębiorczości, plastyki i muzyki. W ramach
projektu zrealizowane zostaną zajęcia dla dzieci oraz zakupione będą
pomoce dydaktyczne. Wsparcie z

wójt józef wiśniewski podpisuje umowę z marszałkiem arturem kosickim

matematyki i przedsiębiorczości
będzie realizowane z wykorzystaniem technologii informatycznych
i komunikacyjnych. Projekt będzie
realizowany od września 2019 r. do
czerwca 2020 roku. Wartość projektu to 79 520, 40 zł, z czego dofinansowanie wynosi 75 540, 40 zł.
Projekt pt. „„Aktywna społeczność,
aktywna rodzina gminy Kolno” skie-

wójt józef wiśniewski w rozmowie z marszałkiem arturem kosickim przed podpisaniem umów

rowany jest do osób bezrobotnych.
Działaniami projektowymi objętych
zostanie 15 osób nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, które
są jednocześnie wykluczone społecznie i korzystają ze świadczeń
pomocy społecznej oraz członkowie
ich rodzin i osoby z otoczenia.
W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja społeczna i zawodowa oraz praca socjalna. Uczestnicy otrzymają
wsparcie psychologiczne i doradztwo zawodowe, będą uczestniczyć w
warsztatach aktywizacyjnych oraz
kursach i szkoleniach zawodowych:
kurs kucharski, kurs wizażu, szkolenie - pracownik budowlany. W
ramach projektu zawartych zostanie
15 kontraktów socjalnych. Zaplanowana została również aktywizacja
społeczna i działania o charakterze
środowiskowym prowadzone przez
animatorów, które skierowane będą
do uczestników projektu, ale też do
osób z ich otoczenia, w tym w szczególności do dzieci i młodzieży.
Projekt realizowany będzie do
31 sierpnia 2019 r. Całkowita jego
wartość to 340 587,50 zł, z czego
dofinansowanie to 306 487,50 zł.
gazeta gminna
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pół miliona na drogę powiatową
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Do 31 października br. ma zostać przebudowana droga powiatowa na odcinku Janowo – Łosewo
– Niksowizna. Inwestycja zostanie
zrealizowana m.in. dzięki pomocy
finansowej jakiej Powiatowi Kolneńskiemu udzieliła Gmina Kolno. - Ta droga jest bardzo ważna i od dawna zabiegaliśmy o jej
wyremontowanie - podkreśla Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. - Wniosek o dofinansowanie jej przebudowy złożył jeszcze
poprzedni Zarząd Powiatu Kolneńskiego i otrzymał wsparcie,
dlatego na ostatniej sesji przedłożyłem Radzie Gminy Kolno projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Kolneńskiemu z przeznaczeniem
na ten cel i uchwała została podjęta jednogłośnie.
Umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę drogi
powiatowej w kwocie 500 tysięcy
złotych Wójt Gminy Kolno podpisał ze Starostą i Wicestarostą Kol-

podpisanie umowy na udzielenie pomocy finansowej w kwocie 500 tys. zł na przebudowę drogi powiatowej

neńskim 17 maja w Urzędzie Gminy
Kolno. Droga powiatowa Janowo
– Łosewo – Niksowizna zostanie
przebudowana w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Prace prowadzone będą na dwóch odcinkach
drogi o łącznej długości nieco ponad 3,5 km. Asfalt położony będzie
na szerokości 5,5 m. Zakres prac

obejmie: roboty przygotowawcze,
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne,
przepusty, roboty nawierzchniowe,
elementy bezpieczeństwa i organizacja ruchu, roboty wykończeniowe.
Wartość inwestycji to 4 240 934
zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 120 467 zł.

remont mogiły i budowa alejki

rozpoczęły się prace na cmentarzu parafialnym w łosewie realizowane w ramach projektu z unijnym dofinansowaniem
gazeta gminna

Trwa realizacja projektu „Remont
mogiły zbiorowej żołnierzy Armii
Krajowej II wojny światowej usytuowanej na cmentarzu parafialnym
rzymskokatolickim w Łosewie wraz
z wykonaniem utwardzenia alei prowadzącej do pomnika”. Parafia pw.
NSJ w Łosewie na jego realizację
pozyskała unijne dofinansowanie za
pośrednictwem LGD Kraina Mlekiem Płynąca. W ramach projektu
aleja prowadząca do mogiły zostanie utwardzona kostką. Odnowiony
zostanie kamienny krzyż, mosiężna
płyta z napisami i ogrodzenie mogiły. Nowe powstaną fundamenty,
pyty nagrobne, granitowa podstawa
pod krzyż i słupki do ogrodzenia.
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fundusz sołecki 2019
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

We wrześniu ubiegłego roku
mieszkańcy poszczególnych sołectw decydowali, na co przeznaczyć pieniądze w ramach funduszu
sołeckiego na 2019 rok. Obecnie
trwa już realizacja tych planów.
Tradycyjnie już mieszkańcy najczęściej wskazują na potrzebę żwirowania dróg i utwardzania poboczy. W tym roku prace w tym
zakresie rozpoczęły sie trochę później niż zwykle, a to ze względu na
fakt, że przy użyciu nowej gminnej
skrapiarki naprawiane były asfaltowe nawierzchnie dróg gminnych.
Obecnie pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy
Kolno w ramach zadań z funduszu
sołeckiego na 2019 r. wykonali już
utwardzenie poboczy drogi gminnej
w miejscowości Kiełcze Kopki.
W Borkowie natomiast żwirowane
były drogi dojazdowe do pól i łąk.
Jak co roku mieszkańcy aktywnie
zaangażowali się w pomoc przy rozwożeniu żwiru na drogi. W trakcie
tego zadania po raz pierwszy pracowała koparka kołowa zakupiona
do gminnego parku maszyn.

utwARDZANIE pobocza drogi gminnej w miejscowości kieŁcze kopki

żwirowanie dróg dojazdowych do pól w borkowie

termomodernizacja szkoły

ostatni etap prac termomodernizacyjnych budynku szkoły w zabielu

Trwa realizacja trzeciego i ostatniego już etapu docieplania budynku szkoły w Zabielu.
Zakres tego zadania obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych,
przebudowa dachu w strefie brzegowej- przedłużenie dachu celem
stworzenia okapu oraz wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich.
Wykonawcą ostatniego etapu prac
termomodernizacyjnych jest firma
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. z
Łomży, która realizowała również
poprzednie dwa etapy.
gazeta gminna
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rozmowy o współpracy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy na
zaproszenie Wójta Gminy Kolno
spotkały się 28 maja w Czerwonem, by porozmawiać o współpracy. - Bardzo Wam dziękuję za
aktywność i budowanie różnorodnej oferty dla mieszkańców gminy.
Doceniam zaangażowanie i serce
jakie wkładacie w działanie na
rzecz lokalnej społeczności – podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno i zapewniał, że
Gmina Kolno będzie tę działalność
wspierać.
Celem pierwszego tego typu spotkania było omówienie m.in. możliwości pozyskiwania funduszy na
działalność KGW. Jednym ze źródeł
jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O zasadach rejestrowania Kół w
ARiMR i wnioskowania o pieniądze
mówił w trakcie spotkania Mar-

spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń wiejskich odbyło się w czerwonem

cin Sekściński, zastępca dyrektora
Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży.
Wójt Józef Bogdan Wiśniewski
przedstawił zebranym propozycję
finansowej współpracy Gminy Kolno z Kołami.
Omówione zostały też m.in. reguły korzystania z gminnych świetlic
i współpraca z Centrum Kultury
Gminy Kolno. W trakcie rozmów

pojawiło się szereg innych tematów
ważnych dla funkcjonowania Kół.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wójt Józef Wiśniewski zapowiedział zorganizowanie kolejnego roboczego spotkania, a być
może również szkoleń dla przedstawicielek dziesięciu Kół Gospodyń
Wiejskich funkcjonujących obecnie
w gminie Kolno.

równiarka na gminnych drogach

zakupiona przez gminę kolno równiarka po raz pierwszy w terenie pracowała
na drodze obiedzino - rydzewo
gazeta gminna

Nowszy model równiarki zakupionej przez Gminę Kolno rozpoczął
na początku maja pracę w terenie.
– Dzięki tej inwestycji mamy możliwość skuteczniejszego działania na
drogach gminnych, a tego oczekują
mieszkańcy - mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. –
Tylko w ramach funduszu sołeckiego
na ten rok zapisanych jest bardzo
dużo zadań związanych z wytyczaniem i równaniem dróg, a przecież
do tego dochodzą jeszcze zadania w
ramach bieżącego ich utrzymania.
Operator równiarki pracował 8
maja na drodze Obiedzino – Rydzewo i chwalił zakupiony sprzęt. W
planach na najbliższe dni jest równanie tych dróg, którymi dowożone
są dzieci do szkół.
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z vii sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

30 kwietnia w Czerwonem odbyła się VII sesja Rady Gminy
Kolno. Radni podjęli pięć uchwał i
przyjęli cztery sprawozdania. Józef
Bogdan Wiśniewski informację o
działalności między sesjami po raz
pierwszy przedstawił zebranym w
formie multimedialnej prezentacji.
W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2019 r. – projekt
uchwały omawiała pani Halina Boryszewska, skarbnik Gminy Kolno
- w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem – zmiana dotyczy powołania filii GBP w Borkowie, projekt
uchwały przedstawiał pan sekretarz
Adam Masłowski
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019
– 2027 - projekt uchwały omawiała
pani Halina Boryszewska, skarbnik
Gminy Kolno
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
– Gmina Kolno przekaże Powiatowi
Kolneńskiemu 500 tys. zł na budowę
drogi powiatowej na odcinku Janowo – Łosewo – Niksowizna. Projekt

radni gminy kolno zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z działań gminnej biblioteki publicznej w czerwonem za 2018 rok

uchwały przedstawił Robert Nadara kierownik Referatu Inwestycji i
Rozwoju w Urzędzie Gminy Kolno.
- w sprawie przystąpienia Gminy Kolno do realizacji projektu w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego w ramach Osi priorytetowej
IX Rozwój lokalny, Działanie 9.1
Rewitalizacja społeczna i kształ-

sołtysi w trakcie ostatniej sesji rady gminy kolno

towanie kapitału społecznego – o
projekcie pt. „Aktywna społeczność,
aktywna rodzina gminy Kolno”, na
który Gmina Kolno pozyskała ponad 300 tys. zł dofinansowania mówiła pani Krystyna Kajko, dyrektor
GOPS
Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności za 2018 rok
- Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii
- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej
- Centrum Kultury Gminy Kolno
w Koźle.
Po przedstawieniu sprawozdań
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno podziękował dyrektorom
i kierownikom, a za ich pośrednictwem pracownikom jednostek i
urzędu za zaangażowanie w wypełnianie obowiązków i ogrom zrealizowanej pracy.
Relację z sesji można zobaczyć na
www.gminakolno.pl
gazeta gminna
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x jubileuszowa pielgrzymka
szkół prymasowskich
szkoła podstawowa
w janowie

W dniach 14-15 maja 2019 r.
dzieci z klasy trzeciej przygotowujące się do pierwszej Komunii
Świętej, ich rodzice, uczniowie
reprezentujący szkołę w poczcie
sztandarowym nauczyciele oraz
inni chętni uczestniczyli w zlocie
Szkół imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Częstochowie.
Pierwszego dnia po zakwaterowaniu się w Domu Rekolekcjonisty
wybraliśmy się na zwiedzanie okolic klasztoru. Niestety przeszkodził
nam padający deszcz więc zostaliśmy na apelu jasnogórskim w świątyni. Późnym wieczorem zmęczeni
ale uduchowieni udaliśmy się na
spoczynek. Kolejny dzień przywitał
nas również deszczem, ale wspólnie
z rodzicami udaliśmy się na mniejsze zbiórki przy pomniku Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie
pielgrzymów przywitała Pani Iwona Czarcińska - pracownica Instytutu Prymasowskiego. Następnie
wszystkie delegacje szkół i poczty
sztandarowe spotkały się w Sali
Papieskiej, gdzie odbyło się interesujące spotkanie z dominikanami
- uczestnikami wydarzeń zlotu mło-

sztandar szkoły w janowie na zlocie szkół imienia kardynała stefana wyszyńskiego w częstochowie

dzieży w Panamie. Swoimi odczuciami ze spotkania z Wyszyńskim
podzielił się obecny biskup Marek
Solarczyk. Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była Msza święta
w Sanktuarium Maryjnym w intencji
naszych szkół i beatyfikacji naszego
Patrona. Czuliśmy dumę, że wśród
pocztów sztandarowych u stóp obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej
był sztandar naszej społeczności
szkolnej. Po mszy ponownie wróciliśmy do Sali papieskiej, by uczestniczyć w prezentacji szkół na temat
najchętniej realizowanego przesłania do młodych Księdza Prymasa
Wyszyńskiego. Z zaciekawieniem

obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy kilka
występów artystycznych przedstawionych ze szkół prymasowskich w
której pokazaliśmy działania naszej
społeczności szkolnej podejmowane każdego roku szkolnego w celu
wdrażania w życie spuścizny duchowej i wychowawczej naszego Patrona. Tegorocznym mottem naszych
przedsięwzięć były słowa: „Sztuką
jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla
niej”. Po oficjalnym zakończeniu
uroczystości uczestnicy mieli czas
na zakup drobnych upominków.
Pełna relacja i więcej zdjęć na
stronie janowo.edupage.org

w trosce o bezpieczeństwo

w miasteczku ruchu drogowego przy szkole w zabielu przedszkolaki poznawały
znaki drogowe i ćwiczyły prawidłowe zachowanie na przejściach dla pieszych
gazeta gminna

Kolneńscy policjanci odwiedzili
Zespół Wychowania Przedszkolnego w Zabielu. Spotkanie z dziećmi
odbyło się pod hasłem „Bezpieczny
maluch” podczas którego funkcjonariusze uczyli małych słuchaczy podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Maluchy miały okazję porozmawiać
z policjantami o bezpiecznych zabawach oraz jak prawidłowo korzystać
z przejść dla pieszych.
źródło www.kolno.policja.gov.pl
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odkrywamy talenty uczniów
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

240 uczniów z klas 7 i 8 szkół
podstawowych oraz klas 3 gimnazjów uczestniczyło już w zielonych
szkołach zorganizowanych na terenie kampusu Wyższej Szkoły
Menedżerskiej w Warszawie w
ramach projektu pt. „Odkrywamy
talenty uczniów z Gminy Kolno”.
Dzięki zadaniom w których tam
uczestniczyli realizujący zajęcia
konsultanci z firmy TES Change mogli określić predyspozycje
i mocne strony każdego z nich.
Obecnie w szkołach w gminie Kolno prowadzone są spotkania w
trakcie których rodzice i uczniowie
dowiadują się jakie są wyniki dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach tego innowacyjnego edukacyjnego projektu.
– To bardzo ciekawy projekt i jestem przekonany, że ta bezcenna
wiedza przekazywana uczniom i ich
rodzicom bardzo się przyda, szczególnie, gdy w perspektywie jest poważna decyzja dotycząca wyboru
dalszej ścieżki edukacji – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Scenariusz spotkań w każdej
szkole jest podobny. Na początek
kilka słów wstępu o projekcie i o już
zrealizowanych zadaniach, planach
na przyszłość, a potem podział na
grupy według odkrytych u uczniów
talentów i zajęcia oraz poufna rozmowa z każdą z par: rodzic – dziec-

spotkanie w raMACH PROJEKTU z uczniami i rodzicami w sP w lachowie

ko
- Talenty swoimi drogami chodzą
i nie ma to nic wspólnego z płcią,
miastem czy wsią z której się pochodzi, czy też wiekiem. Talent się
po prostu ma, tylko każdy ma różny – mówił w Lachowie Krzysztof
Tarka, wspólnik w TES. - Czasem
tak jest, że sobie z naszych talentów nie zdajemy sprawy, a czasem
tak, że w jednej grupie nasze kompetencje są cenione, a w innej niekoniecznie. Dlatego warto je znać.
Chcemy umożliwić wam odkrycie
własnych talentów, potencjału, czegoś, w czym jesteście najlepsi. A , z
czego być może nie zdajecie sobie
sprawy. Niech będzie to również
dla was i rodziców pomocą w wyborze szkoły średniej czy waszego
przyszłego zawodu.
W ramach Sesji DiagnostycznoRozwojowych
przeprowadzonych
przez konsultantów TES w Warszawie każde dziecko było bacznie
obserwowane pod kątem tego, jak
radzi sobie w grupie i samodziel-

uczniowie z sp w borkowie na zielonej szkole w warszawie

nie, przy rozwiązywaniu problemów
i w aktywności fizycznej, w trakcie
rywalizacji i podczas współpracy.
Zasada, że nikogo się nie krytykuje przyniosła pozytywne efekty. Konsultanci nie raz zaskoczeni
byli niespotykanymi i wspaniałymi
postawami i zachowaniami naszej
młodzieży. Uczniowie, nauczyciele i
dyrektorzy z każdej szkoły musieli
stawić czoła wyzwaniom ukrytym
za zagadkowo brzmiącymi nazwami zadań: „Przesłuchanie”, „Piękny
dom”, „Nagła szansa”, „Pomocna
dłoń”, „Asteroida”, „W labiryncie”,
„Zbyt dużo na głowie” czy „Celny
strzał”.
- Wyjazd na zieloną szkołę był
bardzo ciekawy pod względem
wspólnej zabawy – mówi Łukasz –
uczeń z SP w Lachowie. - W poszczególnych ćwiczeniach, w których
każdy z nas miał możliwość wykazania się najbardziej podobało mi
się zadanie o nazwie „Piękny dom”,
ponieważ można było się wykazać
umiejętnościami zaprojektowania i
sprzedaży luksusowych domów.
Rodzice uczniów uczestniczących
w projekcie, w trakcie spotkań w
szkołach, dowiedzieć się mogą, że
w każdym z nich udało się odkryć
coś fascynującego, jakiś talent, naturalne predyspozycje.
- Konsultanci zasugerowali inwestowanie w talent mojego syna
do wymiany informacji. Myślę, że
w życiu pragnienie dowiedzenia się
więcej, jak i przekazania otoczeniu
informacji na temat ludzi, rzeczy,
zjawisk i problemów jest ważne,
bo opiera się na tym cały świat, a
może będzie sławnym reporterem
gazeta gminna
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:-) Ta kompetencja na pewno mu się
przyda w wielu rolach i zawodach
– mówi Izabela Tyszka, mama Łukasza.- Poza tym mój syn ujawnił
również tendencję do analizy, koncepcji, determinacji oraz troski o porządek i ta cecha nie jest dla mnie
nowością, ponieważ od dziecka taki
był, że zwracał uwagę na drobne
szczegóły, więc na pewno odnajdzie
się w zawodzie księgowego. Projekt
oceniam bardzo dobrze i myślę, że
pomoże to synowi w przyszłości w
osiągnięciu założonych celów.
Po przekazaniu informacji zwrotnych w ramach projektu odbędą
się jeszcze Kompetencyjne Zajęcia
Grupowe dla uczniów, Kompetencyjne Zajęcia Grupowe dla rodziców i nauczycieli oraz warsztaty
„Nasz talent i przyszły zawód”. Te
ostatnie to warsztaty z lokalną społecznością. Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2019 r. Liderem
Projektu jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, a Partnerem
Urząd Gminy Kolno. Projekt oparty
jest o modele, metody i narzędzie
TES Łączna wartość projektu to
865 525,00 zł. Projekt dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Założenia projektu „Odkrywamy talenty w Gminie
Kolno”:

„Aktywna tablica”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Każda z siedmiu szkół podstawowych z gminy Kolno otrzyma
po 14 tys. zł w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” .
Gmina Kolno znalazła się w gronie
55 organów prowadzących szkoły
w województwie podlaskim do których trafi to wsparcie. Kwalifikacji
wniosków dokonał zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego.
– W trosce o jak najlepszą ofertę
edukacyjną dla uczniów i możliwości rozwoju dla nauczycieli ubiegamy się nie tylko o dofinansowanie
unijne, ale skutecznie sięgamy też
po wsparcie w ramach rządowych
programów – mówi Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
„Aktywna tablica” to rządowy
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno - komunikacyjnych realizowany w latach 2017 – 2019.
Jego celem jest: „Umożliwienie
wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy
dydaktycznych, wybranych przez

szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez
zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych
technologii.”
W ramach otrzymanego wsparcia
szkoły będą mogły zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne takie
jak: tablice interaktywne, projektor,
głośniki, czy interaktywny monitor
dotykowy spełniające warunki określone w Uchwale Rady Ministrów w
sprawie ustanowienia Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na
lata 2017-2019-”Aktywna tablica”.
Z nowoczesnych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach
programu „Aktywna szkoła” korzystać będą mogli uczniowie i nauczyciele szkól podstawowych w
Borkowie, Czerwonem, Janowie,
Lachowie, Wykowie, Zaskrodziu i
Zabielu. Ogólna kwota wsparcia o
którą wnioskowała Gmina Kolno
dla naszych szkół to 98 tys. zł.

- Każdy człowiek ma unikalny talent i potencjał
- Często nie zdajemy sobie z
niego sprawy
- Ten talent/potencjał decyduje o naszym sukcesie (lub
porażce) w grupie, szkole,
społeczności, a nie nasze
przygotowanie i wykształcenie techniczne/zawodowe
- Chcemy umożliwić uczniom,
by zaprezentowali i poznali
swój talent/potencjał
- Jak również, by wybrali
szkoły średnie i dalsza ścieżkę edukacji, a nawet zawód
zgodnie z ich talentem/potencjałem
gazeta gminna

Nowoczesne pomoce dydaktyczne są potrzebne. na zdjęciu zajęcia związane z
projektem „Razem odkryjmy świat programowania” w SP Borkowo
fot. arch. sp borkowo
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akcja młodzi głosują
ewa kiełczewska
nauczyciel

Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marszała Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie
i Szkoły Podstawowej w Zabielu
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji
Młodzi głosują organizowanej przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Celem akcji Młodzi głosują było
zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w
tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Uczniowie
mieli możliwość wzięcia udziału w
wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze.
Projekt Młodzi głosują dostarczył
uczniom informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia
wyborów. W młodzieżowych wyborach wzięli udział uczniowie i
uczennice klas podstawowych i gimnazjalnych. Młodzi ludzie – także
niepełnoletni – mają swoje zdanie
i poglądy. Program Młodzi głosują dał im możliwość wypowiedzenia
się w ważnych sprawach dla kraju
i wspólnoty europejskiej. Następny
projekt Młodzi głosują odbędzie się
jesienią- podczas wyborów parlamentarnych, w których na pewno
weźmiemy udział.

akcja młodzi głosują w szkole podstawowej w wykowie

akcja młodzi głosują w szkole
podstawowej w zabielu

akcja młodzi głosują w szkole
podstawowej w czerwonem

święto patrona szkoły
Święto Patrona Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem to zawsze duże
wydarzenie dla społeczności szkoły.
W tym roku odbyło się patriotyczne śpiewanie w leśnej scenerii, a
przed każdą pieśnią omówiona była
jej historia. Jak na święto patrona
przystało nie zabrakło przypomnienia biografii Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tegoroczny program na
Święto Patrona Szkoły powstał pod
kierunkiem nauczycielek pani Ewy
Ciołkowskiej i Joanny Sekścińskiej.
gazeta gminna
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„Bezpieczni w służbie i w pracy”funkcjonariusze służą radą
Agnieszka Magda Bałdyga
Przewodnicząca ZI

Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną trudnych petentów? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Jakie prawa
przysługują funkcjonariuszom publicznym? Na te i wiele innych pytań odpowiadała grupa funkcjonariuszy z Czerwonego Boru, która w
dniu 28 marca 2019 r. spotkała się
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
Kadra Służby Więziennej na co
dzień pracuje z trudnymi osadzonymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych
oraz współosadzonych. Praca z nimi
wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa
się przez lata, dlatego Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze w ramach współpracy
z Zespołem Interdyscyplinarnym ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie funkcjonującym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kolnie postanowili podzielić się
swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z pracownikami tut. Ośrodka, aby mogli bezpiecznej wykonywać swoje obowiązki zawodowe.

„Bezpieczni w służbie i pracy” to w ramach tej kampanii odbyły się warsztaty dla
pracowników gops w kolnie

Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i pracy”.
Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest
wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które
mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym klientem.
Funkcjonariusze w trakcie zajęć
warsztatowych
zademonstrowali
zasady projektowania bezpiecznego
miejsca pracy, usytuowania biurka,

funkcjonariusze z zakładu karnego w czerwonym borze dzielili się wiedzą i
doświadczeniem z pracownikami gops w kolnie
gazeta gminna

komputera, wyposażenia biura, tak
aby tworzyły bezpieczną przestrzeń
dla pracownika, np. w przypadku
nagłego ataku lub innego nieprzewidywalnego zachowania trudnego
podopiecznego.
Zaproponowano też wypracowanie procedur na wypadek realnego
zagrożenia, możliwości zastosowania alarmów przeciw napadowych,
możliwości dyskretnego wezwania
pomocy. Zaprezentowano też techniki obrony przed agresją klienta mające miejsce w małych, wąskich pomieszczeniach, przy użyciu
przedmiotów dostępnych w trakcie
wykonywania pracy.
Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili dużą wagę tego rodzaju
szkolenia, dającego pewność działania i zwiększającego poczucie
bezpieczeństwa co wprost przekłada się na komfort pracy.
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.
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teatralne premiery w gminie
centrum kultury gminy kolno
w koźle

Rok 2019 zaowocował zapowiadanymi jesienią ub. roku premierami teatrów amatorskich działających w świetlicach i szkołach
naszej gminy.
Jako pierwszy swój program zaprezentowali członkowie młodszej
formacji teatralnej działającej w
szkole w Wykowie. Sześć uczennic
klas 4 i 5 28 stycznia, zaprezentowało zebranym widzom proekologiczną wersję, znanej wszystkim
bajki, „Jaś i Małgosia”.
Ten pełen humoru i muzyki minimoralitet nie tylko bawi, ale też
uświadamia, jak ważne jest dbanie
o otaczający nas środowisko. Brzmi
to bardzo poważnie, ale młodym aktorom udało się te, jak by nie było,
ważne problemy, przekazać w sposób dowcipny i lekki. Cieszy fakt,
iż to właśnie najmłodsi dostrzegają
zagrożenia wynikające ze zbyt lekkomyślnego korzystania z tzw. „dobrodziejstw cywilizacji”.
Minęły zaledwie dwa miesiące a
już kolejna grupa, tym razem młodzież z Borkowa, zaprosiła na swój
spektakl. To co zgromadzeni mogli zobaczyć 1 kwietnia w remizie
OSP zaskoczyło chyba wszystkich.
Przez 45 minut spektaklu nie pada

grupa teatralna ze szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie

ani jedno słowo. Tytuł „Décadent
danse macabre” zapowiada raczej
mocne przeżycia, które tłumaczy
podtytuł „czyli media XXI wieku”.
Przemoc wylewająca się z tv, tabletów i smartfonów, niusy medialne,
epatujące gwałtem i nienawiścią. I
o tym właśnie są scenki prezentowane w formule teatru ruchu. Lecz
myli się każdy kto myśli, że była
to współczesna wersja Makbeta lub
Balladyny. Nie. Młodzież z teatru
SibryTeam sprytnie zastosowała
konwencję czarnego humoru, dzięki
czemu uzyskano przejmujący efekt.

Oglądając poszczególne sceny
najpierw czuje się dreszcz niepokoju, a po chwili następuje moment
rozładowania i wybuch śmiechu.
Spektakl zasiewa w widzu ziarno
niepokoju. Czy naprawdę współczesne media, a nawet popkultura
upadły tak nisko, że swoją popularność muszą budować na najniższych
instynktach? To pytanie zostawiają
twórcy bez odpowiedzi. I słusznie,
gdyż każdy z nas musi indywidualnie, jej poszukać. Mam nadzieję, że
spektakl „Décadent danse macabre”
zostanie zaprezentowany, również
w innych ośrodkach naszej gminy i
że jeszcze wiele osób będzie mogło
postawić sobie to pytanie.
P.S. Z dobrze poinformowanych
źródeł wiemy, że na czerwiec dwa
kolejne zespoły szykują swe premiery. Tym razem będą to grupy z
Janowa i Wykowa (starsza grupa).
Szczegółowych informacji szukajcie
na stronach Gminy Kolno i naszego
Centrum oraz w Gazecie Gminnej.

teatr sibry - premierowy spektakl w remizie osp w borkowie

gazeta gminna
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jazzowe nutki z lAchowa
LESZEK POGORZELSKI
NAUCZYCIEL MUZYKI

W dniach 17-18 maja odbył się
w Warszawie VII Międzynarodowy
Konkurs Piosenki Jazzowej Magnolia 2019, organizowany przez
Fundację Diamentowy Głos.
Kwalifikacja polegała na wysłaniu
przygotowanego materiału muzycznego: dwie piosenki – pierwsza jazz
tradycyjny z własną improwizacją i
druga dowolna jazzowa. Komisja w
składzie: Ludmiła Piechocka prezes
fundacji, pedagog wokalu, piosenkarka, promotorka wielu talentów
wokalnych, Krzysztof Sadowski –
kompozytor, muzyk jazzowy, pianista, założyciel Muzeum Jazzu w
Warszawie i Tomasz Lach artysta
plastyk, malarz, autor wspomnień
o Krzysztofie Komedzie (wielkim
kompozytorze jazzowym – 50 rocznica śmierci) – zakwalifikowała do
konkursu w tym roku osiemnastu
młodych wokalistów z całej Polski.
Wśród wybranych młodych talentów jazzowych znalazły się uczennice Szkoły Podstawowej w Lachowie: Katarzyna Kosk, Wiktoria
Kamińska i Gimnazjum w Lachowie

Krzysztof Sadowski, Kamila Wyka, Kasia Kos, Wiktoria Kamińska i Ludmiła Piechowska

Kamila Wyka.
Wszyscy wykonawcy prezentowali w etapie przesłuchań konkursowych zaakceptowany wcześniej
repertuar. Komisja do wielkiego
finału i gali, która odbyła się następnego dnia na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego
zakwalifikowała laureatów miejsc
I-III dwóch kategorii wiekowych.
Na występ galowy została również
zaproszona Katarzyna Kosk, która

otrzymała wyróżnienie za oryginale wykonanie swojego repertuaru.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i płyty
CD z muzyka jazzową. Gratulujemy
Kasi wyróżnienia, Wiktorii i Kamili
występu w tak prestiżowej imprezie
muzycznej.
Dziękujemy Wójtowi Gminy Kolno
Panu Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu za dofinansowanie wyjazdu
młodych talentów wokalnych.

brązowy medal dla patrycji

patrycja korwek z brązowym medalem na bydgoszcz cup 2019

gazeta gminna

27 kwietnia w Bydgoszczy odbył
się międzynarodowy turniej Taekwondo Olimpijskiego Bydgoszcz
Cup. Była to już 12 edycja zawodów, na których w tym roku, na 5
matach, walczyło 292 zawodników
z Europy. Swoje reprezentacje wystawiły kraje takie jak Białoruś,
Czechy, Holandia, Litwa i Ukraina
oraz Rosja. Zawodniczka Kolneńskiego Klubu Taekwondo Patrycja
Korwek w swojej kategorii wagowej
wywalczyła brązowy medal. Był to
debiut 18 letniej Patrycji w kategorii wiekowej seniora.
Tomasz Myśliński, trener
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Spotkanie autorskie
gbp w czerwonem

W czwartek 23 maja w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Czerwonem z czytelnikami i miłośnikami
książek spotkała się Katarzyna
Droga – urodzona w Zambrowie,
absolwentka Wydziału Filologii
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
Bohaterka spotkania w interesujący i urzekający sposób opowiedziała o swojej drodze pisarskiej.
Przełomem w twórczości autorki
okazała się saga rodzinna pt.„Pokolenia. Wiek deszczu, wiek słońca”
i druga część „Pokolenia. Powrót
do domu”. Saga zachwyciła czytelników, bowiem czytelnik odnajduje
w niej bliskie swemu sercu emocje
i historie. Pisarka przybliżyła także
tematykę pozostałych swoich ksią-

żek, pt. „Gospoda pod bocianem”,
„Sekrety przodków”, „Hanka” czy
też powieści „Kobieta, którą pokochał Marszałek. Opowieść o Oli
Piłsudskiej”, w której na tle historycznym przedstawiona została postać nietuzinkowej kobiety: patriotki walczącej o niepodległość Polski,
feministki toczącej bój o prawa
wyborcze kobiet, wieloletniej towarzyszki życia Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie spotkania, słuchacze mieli możliwość porozmawiania z pisarką, wzięcia autografu
i wypożyczenia dostępnych publikacji książkowych autorki w bibliotece. Ponadto Katarzyna Droga
zdradziła plany związane z tematem kolejnej książki, która ukaże
się już w przyszłym roku. Czekamy
z niecierpliwością! Zorganizowanie

katarzyna droga na spotkaniu
autorskim w gbp w czerwonem

wydarzenia literackiego było możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Partnerstwo dla Książki.

gazeta gminna
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rozmowy z czytelnikami
gbp w czerwonem

W ubiegłym roku, Roku Niepodległej, pani Wioletta Piasecka –
autorka baśni i bajek dla dzieci,
biografii, sztuk teatralnych oraz
wielu słuchowisk radiowych była
gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Spotkanie zachwyciło odbiorców do tego
stopnia, że postanowiliśmy po raz
kolejny zaprosić autorkę, by w
równie interesujący i żywiołowy
sposób spotkała się dziś ze swymi
czytelnikami.
W spotkaniu 28 maja uczestniczyli uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem i Szkoły
Podstawowej w Zabielu. Znamienita
pisarka opowiadała o swoich książkach i ich bohaterach. Dzieci nie
tylko z uwagą słuchały bajecznych
opowieści, ale też aktywnie uczestniczyły w zadaniach przygotowanych przez nietuzinkowego gościa.

spotkanie autorskie z wiolettą piasecką w gbp w czerwonem

Wśród nich były zagadki dotyczące
baśni, piłki nożnej, a także teatrzyk
kukiełkowy. Na zakończenie dynamicznego spotkania sympatyczna
pisarka wyczerpująco odpowiadała
na zadawane przez dzieci pytania,
a chętne osoby miały możliwość
zakupu książek pisarki i otrzymania
dedykacji z autografem.
Ciekawe spotkanie jest dowodem
na to, że pisanie książek i rozmowy
z czytelnikami są dla pani Wioletty
Piaseckiej pasją. Spotkanie autor-

skie dostarczyło odbiorcom wiele
niezapomnianych wrażeń i z pewnością na długo pozostanie w ich
pamięci.
Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach działającego przy
bibliotece Dyskusyjnego Klubu
Książki, który finansowany jest
przez Instytut Książki w Krakowie,
zaś opiekę merytoryczną nad klubem sprawuje Książnica Podlaska
w Białymstoku.
Galeria zdjęć na FB: GBPczerwone

wiktoria w konkursie

wiktoria kamińska na scenie w pwsiip w łomży

gazeta gminna

27 V 2019 roku w PWSIiP w
Łomży odbył się konkurs muzyczny ,,Wygraj szansę’’. Uczestnikiem
konkursu była uczennica SP w Lachowie – Wiktoria Kamińska. Atmosfera konkursu była wyjątkowa.
Wiktoria pięknie zaprezentowała
utwór M. Rodowicz pt. ,,Małgośka”.
Dzięki wsparciu Pana Wójta Gminy Kolno i Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Lachowie Wiktorii
towarzyszyła cała klasa V B wraz
z opiekunem. Koleżanki i koledzy
wspaniale dopingowali Wiktorii.
Konkurs był wyjątkowym przeżyciem dla wszystkich uczestników.
Wychowawca oraz uczniowie SP w
Lachowie kierują serdeczne podziękowania za umożliwienie wyjazdu.
Bogumiła Mikucka –wychowawca kl.V
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trwa realizacja projektu
„spotkania z kulturą”
gbp w czerwonem

Gminnna Biblioteka Publiczna
w Czewonem realizuje projekt „
Spotkania z kultura i sztuką” dofiannsowany Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z Programu Kultura Dostępna.

Teatr Maska z Krakowa w gminie Kolno
13 maja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zaprosiła
aktorów z Teatru Maska z Krakowa do SP im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie i do siedziby GBP
w Czerwonem. Odbiorcami sztuki
teatralnej promującej bibliotekę,
książkę i czytelnictwo, byli uczniowie szkół podstawowych z Borkowa,
Czerwonego, Janowa i Wykowa.
Spektakl „Opowieści z teczki profesora Książeczki” opowiadał historię Profesora Książeczki, który
uwielbiał czytać. W leśnej pracowni pan Książeczka tworzył kolejne
opowieści, które następnie chował
do kolorowej teczki. Żywiołowy bohater przeprowadził widownię przez
świat wyobraźni. Każda myśl rodząca się w jego głowie, przeradzała się w realne spotkanie z żywym
bohaterem. W ten sposób widzowie
poznali osobiście Czerwonego Kapturka, Kopciuszka i Misia Chrapcia. Głównym celem wystawionej
sztuki teatralnej było promowanie

teatr maska w sp w borkowie

wycieczka do opery i filharmonii podlaskiej w białymstoku

czytelnictwa, zachęcenie do regularnego odwiedzania biblioteki oraz
wypożyczania książek, rozwijanie
wyobraźni oraz ukazanie, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka pełni czytanie. Dzieci świetnie
się bawiły, nawiązały bardzo dobry kontakt i dialog z aktorami co
świadczy o tym, że ta forma kultury
jest pożądaną wśród młodych osób.
Przedsięwzięcie odbyło się w ramach zadania „Spotkania z kulturą
i sztuką”, realizowane ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z Programu Kultura
Dostępna

Niezapomniane spotkanie z
musicalem „Upiór w operze”
26 maja grupa aktywnych czytel-

ników Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem wybrała się do
Białegostoku, by obejrzeć na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej musical „Upiór w operze” Andrew Lloyda Webbera.
Spektakl realizowany w OiFP jest
produkcją oryginalną Teatru Muzycznego Roma w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego. Ponadczasowa
historia miłości oszpeconego geniusza muzycznego, zwanego Upiorem
do ślicznej śpiewaczki Christine
urzekła każdego z nas. Prezentowane widowisko teatralne na nowoczesnej scenie OiFP zachwyciło
i wzruszyło uczestników wyjazdu
perfekcyjną grą aktorską, niebywale emocjonalną muzyką znakomitej
orkiestry, pięknymi dekoracjami i
kostiumami, bajeczną scenografią
będącą odwzorowaniem miejsca, w
którym rozgrywa się akcja musicalu
– Opera Garnier w Paryżu.
Zorganizowanie wydarzenia było
możliwe dzięki pozyskanej przez
bibliotekę dotacji z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z Programu Kultura Dostępna. Wyjazd do opery to jeden z elementów
realizowanego przez GBP w Czerwonem projektu „Spotkania z kulturą i sztuką”.

więcej zdjęć na stronie biblioteka.
gminakolno.pl
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wydarzenia
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