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egzemplarz bezpłatny

pierwsze publiczne
przedszkole w gminie

w numerze

wydarzenia

prezydent rp w regionie

9 stycznia w Kolnie pan Andrzej
Duda Prezydent RP zainicjował
trzeci cykl konferencji poświęconych polskiej wsi. W Kumelsku Prezydent RP gościł u Państwa Mileny i
Kamila Chodnickich, którzy w ub. roku podczas Gali Agroligi w Blewederze zostali uhonorowani jako Wicemistrzowie Agroligi 2018.
fot. Jakub Szymczuk/KPRP

wydarzenia

publiczne przedszkole
już działa

str. 5

str. 5

Pierwsze w gminie Kolno Publiczne Przedszkole już funkcjonuje! 3 lutego 44 przedszkolaki spędziły w nowej placówce swój pierwszy
dzień. – To dla nas wszystkich ogromne wydarzenie – przyznaje Józef
Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, który tego dnia odwiedził maluchy.

wydarzenia

niezapomniane jasełka

„Przygotuj serce na przyjście
Pana” – pod tym hasłem 19 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej w
Zabielu odbyły się uroczystości wprowadzające nas w okres świąt Bożego
Narodzenia. Na widowni zasiedli wyjątkowi goście w tym m.in. pani Beata
Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty, Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy Kolno.
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mali wykonawcy jasełek w szkole podstawowej im. marszałka józefa Piłsudskiego w czerwonem

gazeta gminna

wydarzenia

intensywny początek roku
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Gazety Gminnej w 2020
roku. Znajdziecie w nim podsumowanie minionego roku oraz relację
z ważnych wydarzeń szkolnych,
kulturalnych, społecznych czy w
obszarze inwestycji. To wydawnictwo tworzymy przy współpracy
ze szkołami, instytucjami kultury,
stowarzyszeniami i grupami nieformalnymi, za co serdecznie dziękuję. Naszym wspólnym celem jest
dzielenie się informacją i tym co w
naszej gminie najlepsze. W styczniowym wydaniu Gazety Gminnej
nie mogło zabraknąć m.in. relacji ze
szkolnych jasełek i akcji charytatywnych podejmowanych w przed-

świątecznym okresie. Jestem dumny,
że w naszych placówkach dzieją się
wydarzenia na tak wysokim poziomie, które z radością można zaprezentować tak wyjątkowym gościom
jak Podlaski Kurator Oświaty. Jestem też pod wrażeniem jak szkolne
społeczności aktywnie działają na
rzecz potrzebujących dzieci i zwierząt. W styczniu obchodziliśmy nie
tylko rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego, ale też dwa bardzo
ważne święta: Dzień Babci i Dzień
Dziadka. Z tej okazji w Borkowie
już po raz 9 odbył się Dzień Seniora, którego celem jest uhonorowanie
naszych Babć i Dziadków. Uhonorowanie Seniorów wspólną zabawa
i tortem to wspaniała inicjatywa
KGW z Borkowa i CKGK.

Początek 2020 roku był bardzo
intensywny pod względem ważnych
wydarzeń. 3 stycznia Marcin Piotr
Sekściński, przez lata zawodowo
związany z naszą gminą, został Wicewojewodą Podlaskim. 9 stycznia
w Kolnie gościliśmy pana Andrzeja
Dudę Prezydenta RP. Ogromnym
wyróżnieniem była prywatna wizyta Prezydenta w gospodarstwie
państwa Mileny i Kamila Chodnickich w Kumelsku. 3 lutego ruszyło
pierwsze w naszej gminie Publiczne
Przedszkole w Lachowie.
Intensywny początek roku niech
będzie dobrym znakiem na następne miesiące. Życzę Państwu, by
2020 rok upłynął przede wszystkim
w zdrowiu i obfitował w ważne, ciekawe wydarzenia.

w hołdzie powstańcom
22 stycznia przypadła 157. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Kwiaty i znicze pod krzyżem
i tablicą w Czerwonem upamięt-

niającą „powstańców styczniowych
- mieszkańców tej ziemi Kajki, Stodupa i Banacha” złożyli: Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno,

kwiaty i znicze pod pomnikiem w czerwonem złożone zostały w hołdzie powstańcom styczniowym
gazeta gminna

sekretarz Adam Masłowski, radni
gminy Tadeusz Połomski i Grzegorz
Okurowski, Jacek Bagiński dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem
oraz Krzysztof Kajko prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie.
– Dziś oddajemy hołd wszystkim
powstańcom styczniowym, którymi byli również mieszkańcy naszej
gminy – powiedział Józef Bogdan
Wiśniewski wójt gminy Kolno.
Przypomnijmy, że miejsce pamięci
w Czerwonem zmieniło się 2013 r.
Z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego odnowiony
został żeliwny krzyż, na kamieniach
zawisła pamiątkowa tablica, a całość otoczona została łańcuchami.
Zmiany zaszły z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno „Integracja” i przy pomocy
m.in. mieszkańców Czerwonego.
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wydarzenia

nowe place zabaw w gminie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pod koniec ubiegłego roku w naszej gminie zamontowane zostały
elementy placów zabaw w czterech
miejscowościach. To realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2019 i poprzedni rok. Nowe
zestawy do zabawy pojawiły się w
Wincencie, Okurowie, Rupinie i Łosewie. Na każdym placu zamotnowano też ławeczkę, kosz na śmieci
i regulamin korzystania z nowych
urzadzeń. Przypomnijmy, że to kolejne już nowe place zabaw w naszej gminie, tylko w ramach unijnego projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja place zabaw powstały w 12 wsiach.

plac zabaw przy świetlicy w wincencie

plac zabaw w rupinie

elementy placu zabaw w okurowie

spotkanie w sprawie oze

spotkanie z mieszkańcami gminy kolno odbyło się w czerwonem

9 stycznia w Czerwonem odbyło
się spotkanie mieszkańców, którzy
złożyli deklarację przystąpienia do
programu grantowego dotyczącego
budowy instalacji OZE. Gmina Kolno będzie składać wniosek na ten
cel w ramach działania 5.1. Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii). Wszelkich informacji
na ten temat udzielali specjalista
przygotowujący projekt i przedstawiciel firmy montującej instalacje.
gazeta gminna

wydarzenia

publiczne przedszkole już działa
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Pierwsze w gminie Kolno Publiczne Przedszkole już funkcjonuje! 3 lutego 44 przedszkolaki
spędziły w nowej placówce swój
pierwszy dzień. – To dla nas
wszystkich ogromne wydarzenie –
przyznaje Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno, który tego
dnia odwiedził maluchy.
Kolorowe przestronne i świetnie
wyposażone sale, sala dla dzieci
ze specjalnymi potrzebami, kuchnia
i stołówka – to wszystko w jednokondygnacyjnym budynku dobudowanym do Szkoły Podstawowej w
Lachowie powstało dzięki unijnemu
dofinansowaniu. Blisko 1,5 mln zł
dotacji Gmina Kolno pozyskała z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020. Projekt pt. „Wzrost
dostępności do wysokiej jakości infrastruktury przedszkolnej w Gminie
Kolno” zakładał nie tylko budowę
przedszkola, ale też zagospodarowanie ternu wokół. Jest wjazd do
przedszkola od drogi powiatowej,

jedna z sal w publicznym przedszkolu w lachowie

chodnik, parkingi. Wszystko z myślą o dzieciach i ich rodzicach.
- Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 16.00 – informuje
Bogumiła Mikucka dyrektor Publicznego Przedszkola w Lachowie.
– Pierwsze maluszki są już u nas
kilka minut po godzinie siódmej.
W trakcie dziewięciogodzinnego
dnia w przedszkolu dzieci mają zapewnione trzy posiłki. Dzieci trzy,
cztero i pięcioletnie podzielone są

na dwie grupy. Bawią się i uczą
w naprawdę komfortowych warunkach.
- Przedszkole jest piękne, warunki
bardzo dobre, cieszę się, że mogę tu
przyprowadzać moje dziecko – mówi
jedna z mam. – Zachęcam do tego
innych rodziców.
W Publicznym Przedszkolu w
Lachowie wciąż jest kilka wolnych
miejsc. Zainteresowanych rodziców
zapraszamy do odwiedzenia nowej
placówki.

prezydent rp w regionie
9 stycznia w Kolnie pan Andrzej
Duda Prezydent RP zainicjował
trzeci cykl konferencji poświęconych

polskiej wsi. W Kumelsku Prezydent RP gościł u Państwa Mileny
i Kamila Chodnickich, którzy w ub.

pan andrzej duda prezydent rp w wizytą w gospodarstwie państwa mileny i
kamila chodnickich w kumelsku
fot. jakub szymczuk /kprp
gazeta gminna

roku podczas Gali Agroligi w Blewederze zostali uhonorowani jako
Wicemistrzowie Agroligi 2018.
Pierwszym punktem wizyty Prezydenta RP w Kolnie było złożenie kwiatów pod pomnikiem żołnierzy poległych pod Lemanem w
1920 roku. Następnie odbyła się
konferencja pt. „Perspektywy dla
mieszkańców obszarów wiejskich”
w której uczestniczył Prezydent RP
oraz pm.in. parlamentarzyści i samorządowcy w tym m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Po konferencji Pan Prezydent RP
odbył wizytę w gospodarstwie Państwa Chodnickich w Kumelsku. Na
zakończenie odbyło się spotkanie z
mieszkańcami powiatu kolneńskiego.
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wydarzenia

projekt „liderzy kooperacji”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Józef Bogdan Wiśniewski wójt
gminy Kolno odebrał podziękowanie za „przystąpienie i aktywne uczestnictwo gminy Kolno
w testach Modelu Kooperacji w
Gminach Wiejskich w ramach II
Kamienia Milowego Projektu pn.
„Liderzy Kooperacji”.
Spotkanie odbyło się 16 grudnia
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w Białymstoku.
W drugim etapie tego ponadregionalnego projektu udział bierze 6
gmin z czterech powiatów naszego
województwa.
– Uczestnictwo w tym innowacyjnym projekcie społecznym to dla
nas duże wyróżnienie – mówi Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Projekt „Liderzy Kooperacji” jest
realizowany w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w Rzeszowie, Białymstoku,
Lublinie, Kielcach oraz Mazowiec-

kim Centrum Polityki Społecznej w
Warszawie. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie
Modelu Kooperacji (modelowego
schematu współpracy) pomiędzy instytucjami. Projekt realizowany jest
w czterech etapach (kamieniach milowych).

Realizacja projektu przyczyni się
do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej która umożliwi
efektywne i profesjonalne postępowanie w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających
w trudnej sytuacji życiowej na terenie naszej gminy i powiatu.

podziękowanie za pracę

odchodząca na emeryturę pani krystyna kajko dyrektor gops w kolnie przyjęła
podziękowania za lata pracy

XIII sesja Rady Gminy Kolno, która odbyła się 20 grudnia 2019 r.
była wyjątkowa z wielu powodów.
Radni podjęli 11 uchwał, w tym
bardzo ważną uchwałę w sprawie
budżetu Gminy Kolno na 2020 rok.
Na sesji miało miejsce uroczyste
podziękowanie za lata pracy odchodzącej na emeryturę pani Krystynie
Kajko dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie. Kwiaty i pamiątkowy kryształ wręczyli
Józef Bogdan Wiśniewksi, wójt gminy Kolno, Anatsazy Jan Kalinowski
przewodniczący Rady Gminy Kolno,
skarbnik Halina Boryszewska i sekretarz Adam Masłowski Natomiast
po zakończeniu obrad obyło się
spotkanie opłatkowe.
Więcej na www.gminakolno.pl
gazeta gminna

wydarzenia

senioriada w borkowie
koło gospodyń wiejskich
w borkowie

Już po raz 9. seniorzy z gminy
Kolno i ich rodziny spotkali się
na Senioriadzie w Borkowie. Ideą
corocznego Dnia Seniora jest integracja międzypokoleniowa środowiska. To ukłon w stronę Babć
i Dziadków oraz podziękowanie za
wypełnianie tych ważnych ról społecznych. Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich
w Borkowie, Szkoła Podstawowa
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Borkowie, sołtys Borkowa Sławomir Cudnik oraz Centrum Kultury Gminy Kolno.
Biesiada
zgromadziła
wielu
mieszkańców Borkowa i nie tylko.
Na sali gimnastycznej SP w Borkowie zasiedli m. in. Józef Bogdan
Wiśniewski - wójt gminy Kolno,
Marcin Piotr Sekściński - wicewojewoda podlaski, Tadeusz Klama - starosta kolneński, ksiądz
proboszcz Krzysztof Wróblewski,
Marek Baczewski - radny gminy
Kolno, Teresa Skrodzka - dyrektor
GBP w Czerwonem oraz przedstawiciele klubów seniora i zespołów

senioriada w borkowie odbyła się już po raz dziewiąty

śpiewaczych z terenu gminy Kolno.
Motywem przewodnim imprezy
był taniec i pieśń ludowa. Sceniczne występy zainaugurowało KGW
w Borkowie, później na scenie zaprezentował się zespół „Borkowiacy”. Niewątpliwą atrakcją były
występy zespołów spoza naszej
gminy. Mistrzowskie występy kapel
‘Przekrój” i „Miód na serce” skradły serca uczestników zabawy. Dopełnieniem spotkania były serdecz-

ne życzenia z okazji Dnia Babci i
Dziadka oraz okolicznościowy tort
ufundowany przez Józefa Bogdana
Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno.
Organizacja imprezy nie byłaby
możliwa bez wsparcia i życzliwości
wielu osób i instytucji, za co serdecznie dziękujemy. Dziękujemy
wszystkim, którzy zechcieli z nami
spędzić ten wyjątkowy wieczór. Do
zobaczenia za rok na X Dniu Seniora!

wicewojewoda z kolna

Wójt józef wiśniewski wręczył list gratulacyjny marcinowi piotrowi sekścińskiemu wicewojewodzie podlaskiemu
gazeta gminna

9 stycznia br. Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno wręczył
list gratulacyjny Panu Marcinowi
Piotrowi Sekścińskiemu w związku
z objęciem stanowiska Wicewojewody Podlaskiego, na które został
powołany przez Premiera RP. Okazją była pierwsza po nominacji wizyta Wicewojewody Podlaskiego w
Urzędzie Gminy Kolno. Marcin Piotr
Sekściński poprzednio był zastępcą
dyrektora Podlaskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restruktuyryzacji i Modernizacji Rolnictwa, a
wcześniej dyrektorem Centrum Kultury Gminy Kolno. Gratulujemy!
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wydarzenia

inwestujemy i zmniejszamy dług
rozmowa Z józefem b.wiśniewskim
wójtem gminy kolno

- Minął już pierwszy miesiąc
2020 roku, ale gdybyśmy mieli
podsumować rok 2019, to co według Pana Wójta było największym sukcesem minionego roku w
Gminie Kolno?
- Największym sukcesem było to,
że przeprowadziliśmy szereg inwestycji i nie zwiększyliśmy, a wręcz
zmniejszyliśmy zadłużenie gminy.
To ważne tym bardziej, że za moment kończą się możliwości korzystania ze środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020. Właśnie
dlatego przez ostatnie lata skutecznie pozyskiwaliśmy środki unijne i
zewnętrzne, przy możliwie małych
wkładach własnych z budżetu Gminy Kolno. Dzięki temu kondycja finansowa naszej gminy jest taka, że
wciąż mamy spore możliwości inwestowania i rozwoju. Nie wszystkie
samorządy są w tak dobrej sytuacji.
- Jakie były te najważniejsze inwestycje w 2019 roku?
- To, co pod względem inwestycyjnym zadziało się w 2019 roku,
a było tego sporo, to efekt realizacji budżetu Gminy Kolno przyjętego przez Radę Gminy Kolno. W
minionym roku w zasadzie w każdym obszarze możemy wskazać pozytywne efekty naszej pracy. Na
przykład na zakup wozu dla OSP
Czerwone i sprzętu dla jednostek
OSP w 2019 r. pozyskaliśmy ponad
919 tys. zł. Na realizację projektów
tzw. miękkich w obszarze integracji,
aktywizacji, edukacji, kultury czy
doposażenia świetlic pozyskaliśmy
ponad 1,5 mln zł. Przy naszym merytorycznym wsparciu dotacje uzyskała też parafia w Łosewie ( 60 tys.
zł). Pieniądze z zewnątrz pozyskują
również nasze instytucje kultury.
Dzięki funduszom zewnętrznym mogliśmy inwestować w drogi, szkoły
czy remont świetlicy w Wincencie.
Nie da się wymienić wszystkich,
ale najważniejsze przedsięwzięcie to oczywiście długo oczekiwana przez mieszkańców rozbudowa

Józef
Bogdan
Wiśniewski
Wójt
Gminy
Kolno

Szkoły Podstawowej w Lachowie.
Kiedy tylko nadarzyła się możliwość skorzystania z dofinansowania na ten cel byliśmy przygotowani i skuteczni. Tu nie było żadnych
opóźnień z naszej strony. Wręcz
przeciwnie, kiedy pozyskaliśmy
dofinansowanie to w ciągu jednego roku budżetowego zdołaliśmy
rozpocząć i zakończyć inwestycję.
Wiosną wkroczyły ekipy budowlane, a już w grudniu 2019 r. mieliśmy
pozwolenie na użytkowanie nowego
przedszkola. Wielkie ukłony należą
się wykonawcy - firmie KolBud z
Kolna, która w sposób profesjonalny, dokładny i rzetelny wykonała
rozbudowę szkoły. Zapisy dzieci w
wieku 3, 4 i 5 lat potwierdzają tylko
jak potrzebna i ważna jest to inwestycja. W tej chwili oferta szkoły w
Lachowie w zupełności wystarczy
do zorganizowania prawidłowego
procesu edukacji dzieci, co było naszym celem.
Kolejne ważne przedsięwzięcie
to remont świetlicy w Wincencie.
W zasadzie uratowaliśmy ten budynek. Trzeba podkreślić, że dzięki
dobremu planowaniu i konsekwentnej realizacji naszych zamierzeń
jego modernizacja odbyła się przy
udziale ponad 90 proc. środków
pozyskanych z UE. Warto było, bo
w tej chwili świetlica tętni życiem.
Odbywa się tu szereg działań prowadzonych przez Koło Gospodyń
Wiejskich Malinka. To kolejny w
naszej gminie przykład inwestycji,
która stwarza mieszkańcom nowe
możliwości. Kluby Seniora w Zaskrodziu, Janowie i Wykowie też
powstały dzięki realizacji unijnego
projektu i jestem pełen uznania dla
ich aktywności. Ogromnie cieszy
kiedy w wyremontowanych świetli-

cach Kluby Seniora, Koła Gospodyń czy jednostki OSP realizują
swoje pomysły i działają na rzecz
mieszkańców.
W 2019 roku realizowaliśmy projekt pt. „Instalacja urządzeń służących do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w
Gminie Kolno”, na który mamy dotację. Dopiero w trzecim przetargu
pod koniec ubiegłego roku wyłoniliśmy wykonawcę. Przedłużaliśmy
termin realizacji projektu, zmienialiśmy parametry paneli fotowoltaicznych, ale efekt jest i w 2020 r.
instalacje na stacjach uzdatniania
wody w Zabielu i Kumelsku zostaną
zrealizowane.
W Koźle nad Pisą oddaliśmy do
użytku Otwartą Strefę Aktywności na którą pozyskaliśmy rządową dotację. To jeden z elementów
szerszego planu na wykorzystanie
potencjału gminy jakim jest położenie nad Pisą. W tym roku podjęliśmy już uchwały o przystąpieniu
do Związku Gmin „Pisa - Narew”
co mam nadzieję ułatwi realizację
naszych zamierzeń.
W 2019 roku zakupiliśmy działkę w Lachowie o powierzchni ponad 1,7 ha. Zrobiliśmy to z myślą
o wykorzystaniu jej w części na
potrzebną nam przestrzeń magazynowo - garażową, a w części na
zwiększenie przestrzeni dla centrum
kultury oraz stworzenie parkingu
przy drodze gminnej. Dziś już widzę
co najmniej cztery funkcje tego terenu, ale jego zagospodarowanie to
działania na lata.
Tak naprawdę inwestowanie w
gminie to ciągły proces. Każdy
kolejny rok jest kontynuacją pewnych działań, realizacją nowych i
planowaniem przyszłych, co ma odzwierciedlenie w uchwałach budżetowych. Podstawą sukcesu jest dobry plan i współpraca z radnymi, za
którą składam Radzie Gminy Kolno
serdeczne podziękowania.
- Każdego roku Gmina Kolno inwestuje w drogi, jaki był miniony
rok pod tym względem?
- Troska o infrastrukturę drogową to szeroki temat. Realizujemy
gazeta gminna

wydarzenia
go wielotorowo. W naszym zakresie
jest przecież i bieżące utrzymanie
dróg gminnych i inwestowanie w
poprawę stanu ich nawierzchni. Zadaniem, które realizujemy kolejny
już rok jest też wytyczanie dróg, co
porządkuje mapę drogową gminy.
W zakresie dróg asfaltowych wykonaliśmy kilkanaście projektów
budowy nowych dróg dzięki czemu
jesteśmy przygotowani do uczestniczenia w naborach na dofinansowanie np. w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. W pierwszym naborze złożyliśmy cztery wnioski i
otrzymaliśmy dofinansowanie na
dwa, które już są w trakcie realizacji. W drugim naborze złożyliśmy
sześć wniosków i czekamy na rozstrzygnięcie.
W 2019 r. oddana została do
użytku zmodernizowana na dwóch
odcinkach droga powiatowa Janowo - Niksowizna. Na przebudowę
tej drogi Gmina Kolno przeznaczyła
pół miliona złotych.
Szereg inwestycji drogowych
zrealizowaliśmy w ramach funduszu sołeckiego - mam tu na myśli
wytyczanie i żwirowanie dróg, czy
utwardzanie poboczy. Do realizacji tych zadań, jak również do
bieżącego utrzymania dróg, wykorzystujemy gminny park maszyn,
który sukcesywnie powiększamy o
nowe niezbędne sprzęty. W minionym roku zakupiliśmy ciągnik i ładowacz, dwie przyczepy, koparkę i
równiarkę. Do naprawiania ubytków
w drogach asfaltowych wykorzystujemy skrapiarkę, którą będziemy też
naprawiać spękania.
Po raz pierwszy w ub. roku pozyskaliśmy kruszywo kamienno - betonowe z materiałów pozyskanych
przez gminę i przez poszczególne
sołectwa. Pokruszyliśmy ok. 3 tys.
ton tego materiału. To pozwoliło
nam na skuteczniejsze działanie
na drogach gminnych, szczególnie
na tych odcinkach, na których tradycyjne żwirowanie nie przynosiło
spodziewanych efektów.
Po raz pierwszy też zbudowaliśmy drogę z kostki brukowej. W
Bialikach to rozwiązanie się sprawdziło bardzo dobrze, więc będziemy
je powielać na innych gminnych
drogach.
- Wspomniana realizacja fundugazeta gminna

szu sołeckiego to nie tylko inwestycje na drogach gminnych, ale
też szereg innych przedsięwzięć
- Główne obszary działania w
ramach funduszu sołeckiego to
wspomniane drogi, ale też remonty świetlic czy zagospodarowywanie placów gminnych i wokół tego
tworzymy harmonogram działań
naszych brygad. Mamy 45 sołectw,
więc pracy jest sporo, a pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej realizują również inne zadania.
W takiej sytuacji bardzo cenne jest
zaangażowanie sołtysów i mieszkańców, bo pozwala nam po prostu skuteczniej działać. Doceniam
wszystkie tego typu przejawy troski o rozwój sołectw i jestem za nie
wdzięczny.
Nie bez znaczenia jest fakt, że
przy realizacji funduszu korzystamy z własnych zasobów ludzkich i
gminnego parku maszyn. Wykonanie
na przykład docieplenia i elewacji
zewnętrznej świetlic w Zaskrodziu,
Bialikach czy Gromadzynie Wykno
zlecone firmom zewnętrznym kosztowałoby nas znacznie więcej i nie
wiem czy byłoby możliwe do przeprowadzenia w tak krótkim czasie.
Fundusz sołecki ma też taką zaletę,
że z budżetu państwa do budżetu
gminy następuje zwrot części poniesionych wydatków.
- Najpoważniejsze wydatki z budżetu gminy idą na oświatę. Miniony rok był bardzo ważny w tym
zakresie
- Rok 2019 to koniec reformy
oświatowej. Nie ma już dwóch naszych gimnazjów, a w nowy etap
wchodzimy z siedmioma szkołami
podstawowymi. Niestety ubolewam
nad demografią. W pięciu szkołach
mamy małą liczbę uczniów - ogółem między 53 a 79, co daje po
kilka, kilkanaście dzieci w oddziałach, a to przekłada się na koszty.
Subwencja oświatowa nie pokrywa
wszystkich wydatków. Na podwyżki
płac dla nauczycieli wprowadzone
we wrześniu 2019 r. też nie otrzymaliśmy wystarczających środków. Pieniądze przekazane gminie
na ten cel to 240 tys. zł, a wydać
musieliśmy ponad 400 tys. zł. Obciążenia dla budżetu gminy są w
obszarze oświaty bardzo duże, to
problem większości samorządów.

Staramy się jednak zapewnić jak
najlepsze warunki do edukacji, bo
przecież chodzi o przyszłość naszych dzieci. Doposażamy szkoły
i organizujemy zajęcia dodatkowe
głównie w ramach projektów z unijnym dofinansowaniem, które realizujemy w zasadzie w każdym roku.
Inwestujemy w remonty. W 2019
roku rozbudowaliśmy szkołę w Lachowie i zakończyliśmy trzyetapowy proces termomodernizacji szkoły
w Zabielu. Rok to nasz sukces jeśli
chodzi o pozyskanie pieniędzy na
bardzo potrzebną modernizację sali
gimnastycznej przy szkole w Borkowie. Otrzymaliśmy ponad 1 mln zł
dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i w tym roku rozpoczniemy
już realizację inwestycji.
- Rok 2019 to pierwszy rok
funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja budziła ogromne
emocje, jeszcze zanim powstała.
- To był intensywny czas tuż
przed wyborami samorządowymi.
Część mieszkańców Czerwonego,
gdzie powstał PSZOK miała obawy
co do tego jak będzie funkcjonował.
Roztaczane były wizje, że miejsce to
będzie nieestetyczne, niehigieniczne, a wręcz niebezpieczne. Dzięki
naszym racjonalnym argumentom i
konsensusowi z mieszkańcami udało sie tą unijną inwestycję zrealizować. PSZOK zaczął funkcjonować
od 1 stycznia 2019 i po roku funkcjonowania widać, że potwierdziły
się moje słowa. To miejsce estetyczne i funkcjonalne dla mieszkańców.
Instalacja w Czerwonem jest bardzo
ważnym elementem gospodarki odpadami w naszej gminie i ma bezpośrednie przełożenie na wysokość
opłat za śmieci.
- Rok 2019 był bardzo intensywny, a jakie są plany na 2020?
W budżecie na ten rok mamy zapisane inwestycje w różnych obszarach. To podstawa naszych działań,
ale równie ważna jak plan jest elastyczność i umiejętność wykorzystywania sprzyjających okoliczności.
Będziemy czujni, by nie zmarnować
żadnej szansy. Chodzi o ciągły,
zrównoważony rozwój gminy realizowany przy współpracy z radnymi,
naszymi sołtysami i mieszkańcami.
Dziękuję za rozmowę
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niezapomniane jasełka
szkoła podstawowa
w zabielu

„Przygotuj serce na przyjście
Pana” – pod tym hasłem 19 grudnia 2019 w Szkole Podstawowej
w Zabielu odbyły się uroczystości
wprowadzające nas w okres świąt
Bożego Narodzenia.
Główną częścią tego dnia było
przedstawienie jasełkowe pt. „Broda Heroda”. To pełna humoru i
wzruszeń niebanalna historia Świąt
Bożego Narodzenia. Obok postaci
Maryi, Józefa, Heroda, pasterzy,
aniołów i diabłów na scenie pojawiły się zwierzęta ze szczególną
rolą pewnej ptasiej rodziny, której losy krzyżują się z przeżyciami Świętej Rodziny w Nazarecie.
Swoje umiejętności aktorskie, taneczne i wokalne zaprezentowały
dzieci oddziału przedszkolnego oraz
klas starszych.
Za sprawą niezwykłej scenografii,
pieczołowicie dobranych strojów i
rekwizytów oraz piosenek, tańców i
przede wszystkim ciekawego scenariusza, zgromadzeni przenieśli się w
czasy narodzin Jezusa. Przedstawienie rozbawiło publiczność, czasami
zaskoczyło, ale przede wszystkim
pobudziło do refleksji nad odwiecz-

honorowi goście na przedświątecznym spotkaniu w szkole w zabielu

ną walką dobra ze złem.
Za swój artystyczny trud wykonawcy i wszyscy ci, dzięki którym
przedstawienie było tak dobrze
przygotowane, otrzymali gromkie
brawa, a dzieci kosz słodyczy od
pani Beaty Pietruszki Podlaskiego
Kuratora Oświaty.
Na widowni zasiedli wyjątkowi
goście: pani Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty, Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno,
Anastazy Jan Kalinowski przewodniczący Rady Gminy Kolno, Witold
Gronostajski dyrektor łomżyńskiej
delegatury Kuratorium Oświaty w

Białymstoku wraz z panią Dorotą
Szymonowicz starszym wizytatorem,
Stanisław Szymańczyk dyrektor
ZOPO w Kolnie, Bogusława Sekścińska radna gminy Kolno, Jacek
Smaka sołtys wsi Kolimagi , pani
Małgorzata Przytuła przewodnicząca Rady Rodziców oraz nauczyciele, rodzice i uczniowie.
Jak na spotkanie opłatkowe przystało były też życzenia i tradycyjne łamanie się opłatkiem. Każdy
uczestnik spotkania otrzymał piernikowe serce, a honorowi goście
świąteczne stroiki przygotowane
przez jedną z mam.

przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w zabielu
gazeta gminna
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jubileusz zespołu czerwieniacy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

„Kochaj muzykę” to hasło gali z
okazji jubileuszu 10 - lecia Zespołu Ludowego Czerwiniacy, która
odbyła się w sali Dworku w Wincencie. W tym wyjątkowym dniu
zespół po raz pierwszy zaprezentował się w nowych strojach zakupionych dzięki projektowi zrealizowanemu przez Centrum Kultury
Gminy Kolno i dofinansowaniu
z Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu EtnoPolska
2019 pozyskanemu na ten cel.
Jak na jubileuszową galę przystało były wspomnienia, podziękowania, gratulacje, prezenty, tort
no i oczywiście śpiew w wykonaniu
członków Zespołu Ludowego Czerwieniacy.
W podziękowaniu za promowanie
Gminy Kolno już od dekady Józef
Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno poza strojami wręczył członkom
zespołu kwiaty, eleganckie okładki

w trakcie jubileuszu zespół ludowy czerwieniacy zaprezentował się w nowych
strojach zakupionych dzięki projektowi centrum kultury gminy kolno dofinansowanemu z Narodowego Centrum Kultury
fot. Sylwester Nicewicz

do nut z logiem zespołu i tort. W
gronie zaproszonych gości znalazł
się m.in. Marcin Sekściński wicewojewoda podlaski, który przez lata
pracował z zespołem z racji pełnienia funkcji dyrektora CKGK.
Gratulacje zespołowi składał też
m.in. Andrzej Szymański prezes
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie od lat współpracujący z

Czerwieniakami.
O organizację i odpowiednie
nagłośnienie wydarzenia zadbali dyrektor Iza Murawska i Marek
Góralczyk z CKGK, a członkowie
zespołu o wspaniały śpiew, zabawę
i nastrój.
Relację fotograficzną i filmową z
jubileuszu przygotował pan Sylwester Nicewicz, a dostępne są one
na stronie www.foto.nicewicz.pl

z sesji rady gminy kolno
16 stycznia odbyła się 14 sesja
Rady Gminy Kolno. W porządku
obrad znalazły się m.in.: podjęcie
uchwały zmieniającej uchwałę w

sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości
opłat za korzystanie z wychowania

informację z działalności między sesjami przedstawił radnym wójt józef
bogdan wiśniewski. nagranie całości obrad rady gminy kolno dostępne jest w
internecie
gazeta gminna

przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w
prowadzonych przez Gminę Kolno
oddziałach i punktach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach
podstawowych, podjęcie uchwały w
sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Czerwone do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu,
podjęcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Kolno na 2020
rok, podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia przez Gminę Kolno
do Związku Gmina „Pisa - Narew”.
W trakcie sesji Józef Bogdan Wiśniewski wójt gminy Kolno przedstawił zebranym nową pełniącą obowiązki dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kolnie, którą
została pani Ewelina Przytuła.
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jasełka „Na czterech Aniołów”
Elżbieta Banachowska
Alina Skrodzka-Zaleśna

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie
bardziej życzliwi i zapominają o
wszelkich sporach i waśniach. Aby
podkreślić wyjątkowy charakter
tych świąt, uczniowie Szkoły Podstawowej w Lachowie tradycyjnie jak co roku 20 grudnia 2019
roku wystawili Jasełka. W pięknie
udekorowanej sali gimnastycznej
zebrali się: Pani dyrektor Jadwiga Filipkowska, Pan Józef Bogdan
Wiśniewski – Wójt Gminy Kolno,
Radni Gminy Kolno, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i
uczniowie.
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w pięknej
scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawili sceny narodzin
Jezusa Chrystusa. Był św. Józef,
Maryja, aniołowie, Trzej Królowie i
pasterze . Publiczność po raz kolejny
mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych

jasełka w szkole w lachowie

poszukiwaniach zdecydowali się
przenocować w stajni. Jednak to do
nich i małego Jezuska przybyli tak
honorowi goście jak Trzej Mędrcy
i złożyli Dzieciątku pokłon. Całość
przedstawienia pokazująca scenki z
życia nowonarodzonego Dzieciątka,
pasterzy, mędrców, oraz aniołów
przeplatana była pięknymi kolędami i współczesnymi pastorałkami .

Jasełka w wykonaniu uczniów klas
VI A i VI B pod kierunkiem Pani Aliny Skrodzkiej – Zaleśnej i Pani Elżbiety Banachowskiej wprowadziły
wszystkich w świąteczny nastrój, a
uczniowie swym pięknym występem
podbili serca publiczności. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku...
Piękny śpiew pastorałek i piosenek
świątecznych uświadomił wszystkim i przypomniał o tym, że Święta
Bożego Narodzenia są już bardzo
blisko. Kiedy część artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy
otrzymali gromkie brawa. Występ
był niezwykłym przeżyciem zarówno dla aktorów, nauczycieli i zaproszonych gości. Po zakończonym
spektaklu głos zabrał Wójt Gminy
Kolno Pan Józef Bogdan Wiśniewski, który podziękował uczniom za
piękny i wzruszający występ oraz
złożył życzenia świąteczne a następnie pani dyrektor szkoły Jadwiga Filipkowska, która zaprosiła
wszystkich na spotkanie wigilijne.

jeśli nie adoptujesz, możesz pomóc
W Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie została przeprowadzona akcja charytatywna,

której celem była pomoc bezdomnym
psom znajdującym się w Schronisku
Dla Zwierząt w Kolnie. Zebrane

ucznowie z wykowa pomagają zwierzętom ze schroniska w kolnie

zostały karmy, obroże oraz smycze
dla psów. Cała szkoła zaangażowała się w zbiórkę pomocową dla cierpiących zwierząt, o których świat
zapomniał. Głównym pomysłodawcą tej akcji była Aleksandra Karwowska, uczennica klasy VIII. Akcję
charytatywną aktywnie wspierał
Samorząd Uczniowski, reprezentowany przez przedstawicieli: Przewodniczący – Paulina Chutkowska,
kl. VIII, Zastępca – Zuzanna Truszkowska, kl. VII, Skarbnik – Wiktoria Wilimczyk, kl. VI, oraz opiekun,
Anna Fiertek. Wszystkie zebrane
przedmioty zostały przekazane dla
Schroniska Dla Zwierząt w Kolnie
19.12.2019r.
SP Wykowo

gazeta gminna
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spotkanie opłatkowe w lachowie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

19 grudnia 2019 w świetlicy
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Lachowie odbyło się tradycyjne
spotkanie opłatkowe dla zespołów śpiewaczych, stowarzyszeń i
grup nieformalnych współpracujących z CKGK. Zaproszeni goście
mieli okazję nie tylko podzielić się
opłatkiem, ale też obejrzeć spektakl w wykonaniu grupy teatralnej
z Lachowa i wysłuchać koncertu
kolęd w wykonaniu połączonych sił
zespołów dziecięcych i młodzieżowych rozwijających swoje muzyczne talenty pod kierunkiem państwa
Anny i Pawła Podeszwik.
W spotkaniu udział wzięli: Józef
Bogdan Wiśniewski wójt gminy
Kolno, ks. Krzysztof Malinowski,
proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie i ks. Bartło-

koncert kolęd w wykonaniu zespołów działających przy ckgk

miej Jaźwiński, Marcin Sekściński,
zastępca dyrektora Podlaskiego
Oddziału Regionalnego ARiMR w
Łomży, Kazimierz Kowalewski radny Gminy Kolno, Jerzy Jabłoński
sołtys Lachowa, Antoni Lewandowski komendant M-G ZOSP RP w
Kolnie i strażacy z OSP Lachowo,
Anna Nadolna kierownik Szkoły
Muzycznej w Kolnie, Piotr Glinka
kierownik CIS w Łomży, Andrzej

Szymański prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie, Jacek
Bagiński prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja, Krystyna Banach prezes
Stowarzyszenia KaFCuki w Czerwonem, członkowie Rady Programowej CKGK, przedstawiciele 11
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy
Kolno i trzy nasze Kluby Seniora.

kolędowanie misyjne
„Nieważne czyś mały, czyś duży,
każdy może czymś służyć. Każdy
może coś zrobić, by tych ,,najmniejszych’’ochronić.” - te słowa wielokrotnie były wypowiadane przez
uczniów Szkoły Podstawowej im.

Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem, którzy na przełomie
grudnia i stycznia włączyli się w
ogólnopolską akcję Papieskiego
Dzieła Misyjnego Dzieci pod na-

kolędnicy misyjni z wizytą w urzędzie gminy kolno

gazeta gminna

zwą ,,KOLĘDNICY MISYJNI’’.
Główną ideą akcji była pomoc dla
dzieci z Amazonii. Ks. proboszcz
wcześniej poinformował parafian o
kolędowaniu misyjnym. W naszej
społeczności lokalnej kolędowanie
misyjne odbyło się po raz pierwszy.
Cieszę się, że udało się utworzyć
grupę kolędniczą. Uczniowie: Alicja Konstanty, Marta Piwowarska,
Kornelia Jermacz, Weronika Nerko,
Amelia Malinowska, Patryk Nowak,
Kacper Charubin i Paweł Duda z
wielkim zaangażowaniem podjęli
trud kolędowania. Było to dla nich,
jak sami mówili nowe doświadczenie i chęć pomocy rówieśnikom z
krajów misyjnych. Uważam, że akcja
ta była też dobrą okazją do dzielenia się radością i wiarą, Głoszeniem
Dobrej Nowiny.
Alicja Piekarska organizatorka akcji
,,Kolędnicy Misyjni”
pełna relacja na stronie internetowej
szkoły: spczerwone.edupage.org
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warszawa zawsze zachwyca
E.I. Romatowska, A. Fiertek, I. Bloch
sp wykowo

W sobotę 7 grudnia 2019 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wykowie wybrali
się na wycieczkę do Warszawy.
Głównym punktem programu była
bajkowa Rewia na lodzie. Rzeczywiście był to wspaniały spektakl .
Postacie bajkowe mieniły się różnymi kolorami, muzyka ze znanych
filmów Disneya rozbrzmiewała na
całym Torwarze, a jazda figurowa
aktorów-tancerzy była zachwycająca. Dzieci nie mogły usiedzieć
na miejscu: tańczyły i śpiewały. To
było prawdziwe widowisko na scenie i na widowni.
Rozentuzjazmowani pojechaliśmy
do Pałacu Kultury i Nauki, aby z
tarasu widokowego umieszczonego
na XXX piętrze podziwiać panoramę stolicy.
Warunki przejrzystości powietrza
były dość dobre, pomimo pochmurnego dnia, tak że było co oglądać.
Warszawa już się stroi na święta,
ozdoby są fascynujące. Frajdą dla
dzieci była też bardzo szybka winda. Ponieważ zaoszczędziliśmy tro-

zwiedzanie stadionu pge narodowy był ostatnim punktem programu wycieczki
do warszawy

chę czasu, zwiedziliśmy też Dworzec Centralny.
Ostatnim punktem wycieczki było
zwiedzanie stadionu PGE Narodowy. Obiekt jest ogromny, chodząc
za przewodnikiem zrobiliśmy chyba
ze 4 kilometry, ale wynagrodzeniem
było zwiedzanie loży dla Vipów,
szatni zawodników oraz miejsca
konferencji prasowych.

Bardzo serdecznie dziękujemy
za wsparcie finansowe ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii,
Panu Wójtowi Gminy Kolno Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu oraz
Prezesowi Banku Spółdzielczego w
Kolnie Panu Krzysztofowi Kajko.

wolontariusze z czerwonego

wolontariusze ze szkoły w czerwonem przed sztabem wośp w kolnie

12 Stycznia 2020 r Samorząd
Uczniowski ze Szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem wraz z opiekunem Samorządu
Uczniowskiego Panią Joanną Sekścińską i uczniami: Veronica Piwowarska, Jakub Luberski, Aleksandra
Popielarz i Wiktoria Borys brali
udział w zbiórce Fundacji Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Uczniowie rozpoczęli zbiórkę o
8.20. Między Mszami Świętymi stali przed kościołem pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Koźle. Ofiarodawcom w zamian
wręczali serca Fundacji WOŚP. O
12.30 udali się do szkoły w Czer-

wonem by przed Jasełkami także
uzbierać datki.
Po Bożonarodzeniowym przedstawieniu pojechali do Kolna gdzie
zbierali pieniądze godzinę i udali
się do sztabu w Kolnie. Pieniądze,
które zebrali przeliczono i oddano
Jurkowi Owsiakowi - założycielowi
i prezesowi Fundacji WOŚP. Hasło tegorocznego 28 Finału brzmi
,, Wiatr w Żagle‘’, a pieniądze przekazano w celu zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych
i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
Samorząd Uczniowski
Opiekun Joanna Sekścińska
gazeta gminna

szkoły

przedświąteczne spotkanie
justyna góralczyk
sp lachowo

Tuż przed samymi Świętami Bożego Narodzenia przedszkolaki
z Punktu Przedszkolnego w Lachowie wraz z rodzicami zabrane
zostały w bajkową podróż... Przenieśliśmy się wszyscy do...DOMU
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!
Przywitała nas Pani Mikołajowa
wraz z dwoma swymi Elfami (jednego z nich znaleźliśmy śpiącego pod
stołem ;)).
Pomogliśmy im poukładać rozrzucone zabawki i prezenty, po czym
przygotowaliśmy wspólnie z rodzicami nasze listy do Świętego Mikołaja. Wrzuciliśmy je do mikołajowej
skrzynki pocztowej w samą porę,
zjawił się bowiem wśród nas sam
Święty!
Czas z Nim upłynął nam bardzo
przyjemnie - porozmawialiśmy, wysłuchaliśmy czytanej przez Mikołaja bajki, zaśpiewaliśmy dla niego
piosenkę, zjedliśmy pyszne cukierki
i zatańczyliśmy wszyscy razem nasz
ulubiony świąteczny taniec.
Po tym niestety Święty Mikołaj
musiał ruszyć dalej - na spotkanie

przedświąteczne spotkanie w lachowie

z innymi dziećmi. Przed odejściem
pożegnał się z nami, zabrał listy
i życzył nam wszystkim wesołych
świąt.
Kolejną częścią naszego spotkania było przygotowanie wspólnie z
rodzicami, Elfami i Panią Mikołajową ozdób choinkowych z masy porcelanowej. Wszystkie wyszły przepięknie i w święta zdobiły nasze
domowe choinki. Następnie przedszkolaki wręczyły swoim rodzicom
własnoręcznie wykonane kartki i
upominki, po czym podzieliliśmy się

opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia. Na zakończenie przyszedł czas
na wesołe zdjęcia w domu Świętego
Mikołaja i w naszych świątecznych
Fotobudkach oraz na słodki poczęstunek i kawę dla rodziców.
W tej przedświątecznej gonitwie
miło jest znaleźć chwilę na wspólnie spędzony czas, bo to właśnie w
tych momentach tkwi magia świąt
pełna miłości, ciepła i uśmiechu.
Dziękuję wszystkim za obecność!
Instruktorom CKGK natomiast za
owocną współpracę.

budować na pamięci...
W 38 rocznicę ogłoszenia stanu
wojennego i 35 rocznicę męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Szkole Podstawowej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
odbył się uroczysty Apel poświęcony pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki.
Wcześniej uczniowie szkoły mogli

apel poświęcony pamięci ks. jerzego popiełuszki w szkole w czerwonem
pełna relacja na stronie internetowej sp w czerwonem
gazeta gminna

obejrzeć wystawę poświęconą pamięci wydarzeń związanych z ogłoszeniem stanu wojennego i postacią
Ks. Jerzego Popiełuszki. W muzyczno- słownym montażu uczniowie
przedstawili kim był Ks. Jerzy Popiełuszko? Dlaczego należy o Nim
pamiętać? Co się wydarzyło 13
grudnia 1981 r.? (...) Zadaniem naszym jest nie tylko pamiętać ale też
na pamięci budować silną Polskę
opartą na historii. Młodzi ludzie
ze szkoły w Czerwonem przez swój
występ na pewno spełnili to zadanie. Niech słowa Ks. Jerzego będą
w pamięci każdego „Zło zwyciężaj
dobrem”.
SP w Czerwonem
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kolędowanie w lachowie
Alina Skrodzka-Zaleśna
Elżbieta Banachowska

Kolędowanie w polskiej tradycji
to czas wspólnego śpiewania kolęd
oraz składania życzeń noworocznych. 12 stycznia 2020 r. po raz
pierwszy w Szkole Podstawowej w
Lachowie w niedzielne popołudnie
odbyło się kolędowanie oraz były
wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe dla lokalnej społeczności.
Uczniowie przekazali zaproszenia
dla wszystkich mieszkańców należących do obwodu Szkoły Podstawowej w Lachowie. Na zaproszenie
odpowiedziała duża liczba osób:
młodszych i starszych. Do szkoły przybyli całymi rodzinami, aby
wspólnie śpiewać kolędy. Wśród zaproszonych gości był obecny ksiądz
kanonik proboszcz parafii Lachowo
Krzysztof Malinowski, ksiądz wikariusz Bartłomiej Jaźwiński oraz Pani

w szkole w lachowie odbyło się wspólne kolędowanie

Teresa Skrodzka dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem.
Na początku spotkania Pani dyrektor Jadwiga Filipkowska powitała
zaproszonych gości oraz złożyła życzenia noworoczne. Następnie były
wystawione Jasełka, po których
uczniowie zaprosili wszystkie osoby do wspólnego śpiewania kolęd.

Wszyscy obecni byli wzruszeni gra
aktorską i piękną scenerią bożonarodzeniową.
Na zakończenie Pani dyrektor
podziękowała i zaprosiła wszystkich gości na słodki poczęstunek.
Zapraszamy wszystkich do wspólnego kolędowania w naszej szkole
w roku 2021.

finał zbiórki pluszaków

ogrom zebranych maskotek to pomoc dla chorej zuzi

Nasza tegoroczna edycja zbiórki
pluszaków dla chorej Zuzi ponownie pokazała jak wiele jest wśród
nas osób dobrego serca! To dzięki
Wam wszystkim udało się nam zebrać OGROM MASKOTEK, które
ledwie upchnęliśmy w ... osiemnaście 120 - litrowych worków!
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ ZA
POMOC WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM OSOBOM, A W
SZCZEGÓLNOŚCI:
Przedszkolakom, Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, Szkoły Podstawowej i
Punktu Przedszkolnego w Lachowie,
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, Przedszkola nr 9
w Łomży, Właścicielom oraz Klientom Pizzerii „Niebiańska Pizza” w
Kolnie, Osobom zaangażowanym z
Hufca Pracy w Kolnie i Wszystkim,
którzy indywidualnie wspomogli
naszą akcję!
Justyna Góralczyk, SP Lachowo
gazeta gminna

szkoły

zdobyli wyróżnienie w konkursie!
Barbara Bohuszko
Wychowawczyni kl.II

We wrześniu 2019 roku uczniowie klasy I-III SP w Zabielu wzięli
udział w II edycji konkursu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego organizatorem jest sieć sklepów Biedronka.
Celem konkursu było budowanie
nawyku codziennego czytania
wśród uczniów oraz budowanie
odpowiedzialności za środowisko
naturalne.
Zadaniem nauczycieli i uczniów
było m.in. zachęcić rodziców do codziennie czytania swoim dzieciom
(przynajmniej 10 minut), świętowania Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz wykonanie dekoracji klas, której centralne miejsce
zajmowało Magiczne Drzewo Słodziaków wykonane z elementów
nadających się do recyklingu.
W konkursie wzięło udział 3480
klas z 2239 szkół podstawowych z
całej Polski. Praca uczniów klasy

praca uczniów klasy ii znalazła się w gronie 500 wyróżnionych w kraju!

II została zauważona i znalazła się
wśród 500 wyróżnionych klas.
Cieszymy się, że nasze starania
zostały docenione. W ramach otrzymanego wyróżnienia otrzymaliśmy

nagrody rzeczowe m.in. kalendarz
dla nauczyciela na rok 2020, długopisy ze Słodziakami, maskotki
Gangu Słodziaków – Juniorów dla
każdego ucznia.

zagrali po raz pierwszy

szkoła w janowie po raz pierwszy przyłączyła się do WOŚP

gazeta gminna

W tym roku nasza szkoła z inicjatywy SU po raz pierwszy wzięła
udział w zbiórce pieniędzy na rzecz
Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczna zbiórka będzie przeznaczona na zakup
najnowocześniejszych
urządzeń
dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju
operacji. W dniach 08-10 stycznia
2020r wszyscy chętni mogli wrzucać
swoje datki do puszki i wziąć sobie naklejkę z serduszkiem WOŚP.
Akcja spotkała się z zainteresowaniem zarówno naszych uczniów, nauczycieli jak i rodziców. Puszkę z
zebraną kwotą przedstawiciele SU
przekazali w dniu finału do sztabu
WOŚP w Kolnie. Cieszymy się, że
nasza szkoła ma swój mały wkład w
to wielkie i piękne dzieło pomocy.
SP Janowo
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żywa lekcja historii

ciekawa lekcja historii w szkole w borkowie

O historii kampanii wrześniowej
oraz przebiegu II wojny światowej w
ciekawy sposób opowiadali uczniom
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie zaproszeni goście.
Prowadzący żywą lekcję historii
mieli nie tylko dużą wiedzę, ale też
całe mnóstwo ciekawych rekwizytów takich jak np. umundurowanie.
Uczniowie mogli m.in. przymierzać
różne mundury co z pewnością
wpłynęło na zapamiętanie historii.
gazeta gminna

kultura

premiera w czerwonem
kazimierz e. koter
centrum kultury gminy kolno

10 stycznia br. odbyła się światowa prapremiera bajki muzycznej
„Czerwony Kapturek raz jeszcze”.
Wydarzenie miało miejsce w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem.
Bajka - nie tylko dla najmłodszych - jest formą „teatru w teatrze” i w dowcipny sposób opowiada o buncie tzw. „złych postaci”
przeciwko nierównemu traktowaniu.
Oczywiście, jak to w bajkach bywa,
wszystko kończy się dobrze i udaje
się zrealizować zaplanowane przedstawienie.
Sam spektakl jest o tyle ciekawy
a jednocześnie trudny wykonawczo,
że łączy w sobie zarówno formę
dramatyczną jak i muzyczną. Trudno nazwać go musicalem jednak już
śpiewogrą jak najbardziej. Realizatorem spektaklu był Teatr Młodych
„Dziwadlo”, działający przy Cen-

„Czerwony kapturek raz jeszcze” miał premierę w czerwonem

trum Kultury Gminy Kolno. Pięć
dziewcząt stanowiących główny
człon zespołu, pomimo wyraźnego
stresu związanego z premierowym
spotkaniem z widownią zapewniła
miłą zabawę zarówno dzieciom jak i
dorosłym obecnym na spektaklu.

Mamy nadzieję, że w okresie ferii będzie można zobaczyć bajkę w
innych świetlicach naszej gminy.
Wystąpiły: Kamila Borys, Wiktoria
Borys, Wiktoria Olszak, Ola Popielarz oraz Wiktoria Smaka. Tekst i
inscenizacja - Kazimierz E. Koter

w skrócie

reklama

sklep

odzież używana
na wagę

Zapraszamy!
gazeta gminna

13 grudnia 2019 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyło się spotkanie świąteczne „Boże Narodzenie – tradycje i zwyczaje”. Organizatorzy
przedsięwzięcia: Koło Gospodyń Wiejskich z Czerwonego,
GBP w Czerwonem i Dyskusyjny Klub Książki działający
przy bibliotece zapewnili przybyłym gościom ciekawy program, wprawiając w iście świąteczny nastrój.
Pełna relacja na www.biblioteka.gminakolno.pl
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