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egzemplarz bezpłatny

dzień edukacji
narodowej

w numerze

wydarzenia

mamy 8 mln zł
na drogi gminne!

str. 4

Gmina Kolno znalazła się w gronie beneficjentów pierwszej edycji
naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Na realizację zadania pt. „ Przebudowa i rozbudowa dróg
na terenie Gminy Kolno” pozyskaliśmy 8 075 000,00 zł .
- To wsparcie pozwoli nam przebudować ponad 8 kilometrów dróg w
czterech miejscowościach – mówi Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy
Kolno.

wójt wręczył nagrody

str. 8

wydarzenia

13 października, w przeddzień
święta polskiej oświaty, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno
wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
– Doceniam Waszą pracę i wszystko to, co robicie, by stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju, to ich osiągnięcia
świadczą o Waszym zaangażowaniu – powiedział Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno.

wydarzenia

strażacy z zabiela
na manewrach

str. 14

W dniach od 30 września do 3
października członkowie jednostki
OSP Zabiele uczestniczyli w Manewrach Poszukiwawczo – Ratowniczych
Mazury 2021. Przez trzy dni i trzy noce uczestnicy i organizatorzy – łącznie 170 osób w tym Ratownicy PSP i OSP, cywilne grupy poszukiwawczo-ratownicze z Polski doskonalili swoją wiedzę i umiejętności pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów i doświadczonych ratowników.
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przed nami nowe wyzwania
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Jesteśmy świeżo po podsumowaniu pięcioletniej kadencji działalności Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Kolnie. Fragment relacji ze Zjazdu znajdziecie
Państwo na str. 5 Gazety Gminnej.
Wspominam o tym, ponieważ na co
dzień żyjemy w takim tempie, że
nie zawsze zauważamy, jak wiele
wokół się dzieje i zmienia. Miałem zaszczyt przez minione pięć lat
być prezesem Zarządu M-G ZOSP
RP w Kolnie. Byłem na bieżąco i
w centrum wszelkich wydarzeń, inwestycji i spraw związanych z działalnością naszych jednostek OSP, a
kiedy w trakcie zjazdu wysłuchałem
sprawozdania z tego pięcioletniego
okresu naszej działalności, byłem
naprawdę dumny, że udało się nam
osiągnąć aż tak wiele. Nie mam
na myśli tylko kwestii związanych
z pozyskiwaniem pieniędzy, zakupem samochodów, sprzętu i umundurowania. Tu kwoty mówią same
za siebie. W minionej kadencji po-

zyskaliśmy i wydaliśmy dwukrotnie
więcej pieniędzy na wyposażenie
dla naszych jednostek, niż w poprzedniej. Bardzo cieszy mnie fakt,
że jednostki OSP się rozwijają, że
przybywa nam drużyn żeńskich i
młodzieżowych, że w sytuacji kryzysowej, jaką był wybuch epidemii
koronawirusa potrafiliśmy stawić
czoła i temu wyzwaniu. W trakcie
spotkania dziękowałem delegatom,
a za ich pośrednictwem wszystkim
członkom jednostek OSP w mieście
i gminie Kolno oraz tym osobom, instytucjom i firmom, które wspierały
nasze działania w minionej kadencji. Kolejny już raz potwierdziło się
zdanie, że razem naprawdę możemy
więcej.
Za nami bardzo dobry czas dla rozwoju jednostek OSP, ale przed nami
kolejna kadencja i nowe wyzwania.
W ten etap wchodzimy z nowym
Zarządem i bez dotychczasowego
Komendanta Antoniego Lewandowskiego, który po 36 latach pracy
odchodzi na zasłużoną emeryturę.

Zgodnie z wolą druhów, ponownie
będę pełnił zaszczytną funkcję Prezesa Zarządu M-G ZOSP RP w
Kolnie. Ponadto w skład Zarządu
weszli: Wiceprezes – Andrzej Duda
Burmistrz Kolna, Komendant M-G –
Kamil Jarzyło, Sekretarz – Mariusz
Mieczkowski, Skarbnik – Andrzej
Sekściński, Członek prezydium –
Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie oraz Członkowie
Zarządu: Henryk Hermanowski, Leszek Kordal, Karol Podlaski, Piotr
Przytuła, Łukasz Słapiński, Janusz
Wielbut, Krzysztof Kajko i Leszek
Andrzej Góralczyk. Przed nami kolejne wyzwania i kierunki działań
zapisane już w uchwale programowej XI Zjazdu Oddziału Miejsko –
Gminnego ZOSP w Kolnie na lata
2021 – 2026. Jestem przekonany,
że przy zaangażowaniu nie tylko
Zarządu, ale wszystkich druhów z
jednostek uda nam się zrealizować
nasze plany. Na nową kadencję życzę przede wszystkim dobrej współpracy i skuteczności w działaniu.

ponad 6 mln zł dla gminy kolno
Gmina Kolno otrzyma kolejną dotację, tym razem w kwocie ponad 6
mln zł! Pieniądze pochodzą z puli
4 mld zł, które Rząd RP dodatkowo
przeznaczył na inwestycje wodnokanalizacyjne. Pieniądze trafią do
tych gmin, które najbardziej potrzebują wsparcia w tym zakresie.
Zgodnie z zapowiedzią środki te
gminy mogą przeznaczyć na inwestycje w latach 2021-2024.
Gmina Kolno otrzyma ponad 6
mln zł w tym:
- 5 186 000 zł na kanalizację
- 865 412 zł na rozbudowę sieci
wodociągów.
gazeta gminna

3

4

wydarzenia

mamy 8 mln zł na drogi gminne!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Gmina Kolno znalazła się w gronie beneficjentów pierwszej edycji naboru w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania pt. „ Przebudowa
i rozbudowa dróg na terenie Gminy Kolno” pozyskaliśmy 8 075
000,00 zł .
- To wsparcie pozwoli nam przebudować ponad 8 kilometrów dróg
w czterech miejscowościach – mówi
Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. – Jesteśmy też już przygotowani na drugi nabór w ramach
tego programu , gdzie zabiegać
będziemy o dofinansowanie do termomodernizacji budynków szkół czy
na modernizację stacji uzdatniania
wody w Janowe wraz z rozbudową
sieci wodociągowej.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie to przedsięwzięcie obejmuje:
- przebudowę drogi gminnej Obiedzino – Rydzewo,
- przebudowę drogi gminnej we
wsi Janowo
- przebudowę drogi Zabiele –
Czerwone
- przebudowę drogi we wsi Kossaki

wójt józef bogdan Wiśniewski z kazimierzem gwiazdowskim posłem na sejm rp
fot. a. konopka

Drogi zostaną wykonane z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonane zostaną również pobocza.
Dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład otrzymały też
pozostałe samorządy z powiatu kolneńskiego. 26 października w Kolnie z ich przedstawicielami spotkał
się pan Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm RP.

- Powiat kolneński z tego programu otrzymał ponad 62 miliony złotych, to rekordowa suma, bo takiej
kwoty do tej pory powiat kolneński
jeszcze nigdy nie otrzymał na inwestycje infrastrukturalne – mówi
Poseł Kazimierz Gwiazdowski. –
W najbliższym czasie zamierzamy
otworzyć drugi konkurs i samorządy znowu będą mogły ubiegać się o
środki z Polskiego Ładu.

aktywna tablica w gminie kolno

dwie szkoły w naszej gmnie skorzystają w tym roku z dotacji w ramach rządowego programu „aktywna tablica”

Mamy dobrą wiadomość. Do budżetu Gminy Kolno trafi dodatkowe
70 tys. zł. To pieniądze na zakup
pomocy dydaktycznych dla dwóch
szkół w gminie:
- Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie (35 tys. zł)
- Szkoły Podstawowej w Lachowie (35 tys. zł)
Pozyskane wsparcie pochodzi z
Rządowego programu „Aktywna tablica” 2021.

gazeta gminna
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podsumowanie kadencji zarządu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Przy stuprocentowej obecności
delegatów oraz z udziałem zaproszonych gości odbył się Zjazd
Miejsko – Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kolnie.
W jego trakcie m.in. podsumowano
pięcioletni czas działalności oraz
wybrano zarząd na kolejną kadencję. Nowym Komendantem M-G Z
OSP w Kolnie został Kamil Jarzyło. Dotychczasowego Komendanta
Antoniego Lewandowskiego pożegnano gromkimi brawami i pamiątkowymi upominkami.
W zjeździe 5 listopada w Zabielu uczestniczyli przedstawiciele
jednostek OSP z gminy Kolno (z
Janowa, Borkowa, Zabiela, Czerwonego, Wykowa, Lachowa, Kumelska,
Starego Gromadzyna i Zaskrodzia)
oraz jednostki OSP Kolno, a także Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno, Andrzej Duda Burmistrz Miasta Kolno, Banach Józef
Adam Komendant Powiatowy PSP
w Mrągowie, Paweł Pupek Komendant Powiatowy PSP w Kolnie,
Tomasz Sielawa Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie, Krzysztof Kajko Prezes Banku
Spółdzielczego w Kolnie i Lech Kowalczyk oraz zaproszeni goście.
Po otwarciu zjazdu, przywitaniu
zgromadzonych, zatwierdzeniu porządku i regulaminu obrad zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć
wszystkich zmarłych strażaków
ochotników. Następnie zgodnie z
porządkiem obrad wybrano przewodniczącego i prezydium oraz komisje zjazdowe.
Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Antoni Lewandowski Komendant M-G Z OSP
RP w Kolnie. Zgromadzeni poznali dużo danych dotyczących m.in.
działalności operacyjno – technicznej prowadzonej w mieście i gminie
Kolno. Sukcesem mijających lat jest
ogromna zmiana na lepsze w wyposażeniu jednostek w sprzęt i samochody.
gazeta gminna

antoni lewandowski (na fot. z prawej) Ustępujący komendant m-g zosp rp w
kolnie przekazuje czapkę i dystynkcje wybranemu na nową kadencję komendantowi kamilowi jarzyło

- W tej kadencji zakupiono nowe
samochody pożarnicze: dla OSP
Zabiele i OSP Czerwone oraz dla
OSP Kolno, zakupiono również
inny sprzęt ratowniczo – techniczny
oraz umundurowanie - mówił Antoni Lewandowski. – To, że udało się
tak wiele zrobić, dla Was i waszych
jednostek to szczególna zasługa Panów Józefa Bogdana Wiśniewskiego
Wójta Gminy Kolno, Andrzeja Dudy
Burmistrza Miasta Kolno, Rady
Gminy Kolno, Rady Miasta Kolno
i wszystkich sponsorów i instytucji,
które wspierały nasze działania, za
co dziś serdecznie dziękujemy.
Łączne nakłady na doposażenie
jednostek w Gminie Kolno, w tym
pozyskane dotacje, to w minionej
kadencji ponad 4,19 mln zł (a dla
porównania w poprzedniej kadencji
była to kwota 2,2 mln zł) natomiast
w mieście Kolno to ponad 1,22 mln
zł.
- Dla mnie osobiście dużym sukcesem w podsumowaniu mijającej
kadencji, obok wymiany sprzętu,
jest rozwój naszych jednostek , a
konkretnie wzrost liczby drużyn
młodzieżowych do pięciu działających w chwili obecnej i wzrost do
trzech liczby drużyn żeńskich – mówił wójt Józef Bogdan Wiśniewski
pełniący funkcję Prezesa Zarządu
Oddziału M- G ZOSP w Kolnie. –
To jest bardzo ważne, bo gros tych

członków z młodzieżowych drużyn
pozostanie i będzie kontynuować
nasze dzieło. Dziękuję Wam za to,
że widzicie u siebie konieczność
aktywności w tym obszarze i podejmujecie działania, które przyciągają młodych, a my wspieramy to
organizując np. wyjazdy wakacyjne
dla tych młodych ludzi.
Podsumowania minionej kadencji
w kilku słowach dokonał również
Andrzej Duda Burmistrz Kolna podkreślając, że reaktywowana i wyposażona została w tym czasie jednostka OSP w Kolnie oraz Paweł
Pupek komendant Powiatowy PSP
w Kolnie, który chwali wyposażenie
i działalność jednostek z miasta i
gminy Kolno oraz podziękował za
współpracę w nowym obszarze jaki
były działania związane z pandemią koronawirusa.
Sprawozdanie za okres od
10.06.2016 do 05.11.2021 r. przedstawiła również M-G Komisja Rewizyjna i wnioskowała o udzielenie
absolutorium ustępującemu zarządowi. Po udzieleniu absolutorium
nastąpiło wybranie przedstawicieli do Zarządu Oddziału Miejsko
– Gminnego Związku OSP RP w
Kolnie na nową kadencję. Na nowego Komendanta M-G ZOSP RP
w Kolnie wybrany został Kamil Jarzyło.
Pełna relacja ze zjazdu jest dostępna na www.gminakolno.pl
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jest już asfalt na kolejnej drodze!
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Kierowcy i mieszkańcy już cieszą się nową drogą Kozioł – Szablaki. To siódma droga gminna
przebudowana w tym roku z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(wcześniej Funduszu Dróg Samorządowych).
Przebudowa drogi Kozioł – Szablaki dotyczyła odcinka o długości
1680 m. Teraz droga na tym odcinku ma asfaltową nawierzchnię
o szerokości 4 metrów, obustronne
pobocza, wykonane zostały również
rowy. Koszt inwestycji to ponad 1
mln zł z czego dofinansowanie pokryje 60% kosztów. Przebudowę tej
drogi wykonała łomżyńska firma
MARGO.
- To bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, która łączy Gminę Kolno z
Gminą Turośl – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. –
Bardzo nam zależało na jej wykonaniu i udało się dzięki wsparciu z
rządowego programu.
Pieniądze pozyskane przez Gminę
Kolno ze wspomnianych rządowych

przebudowa drogi kozioł - szablaki

programów pozwoliły w tym roku
na realizację siedmiu inwestycji na
drogach gminnych.
14 października dokonano odbioru przebudowanej drogi gminnej
Czerwone – Bialiki, gdzie asfalt położony został na odcinku 3,5 km.
Na odbiór czeka już wykonany
odcinek 1,1 km drogi gminnej w
miejscowości Wykowo.

Ponadto w tym roku przebudowane zostały drogi w Borkowie,
Czerwonem, Starym Gromadzynie i
Kumelsku.
Warto podkreślić, że w bieżącym
roku na drogach gminnych prowadzone były również inwestycje ze
wsparciem ze środków z budżetu
województwa i ze środków własnych.

zakup nowości wydawniczych
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem otrzymała dotację w
kwocie 5 000,00 zł ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w
ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021 – 2025. Zadanie pod
nazwą „Dofinansowania dla biblio-

tek publicznych na zakup nowości
wydawniczych oraz usług i zdalnego dostępu do książek w formatach
e-booków i/lub audiobooków i/lub
synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach
NPRCz 2.0” pozwoli na dokonanie zakupu nowości wydawniczych
do biblioteki na łączną kwotę 10

000,00 zł. Wkład własny w realizowanym zadaniu wynosi 5 000,00
zł.
Już wkrótce zapraszamy czytelników po nowości wydawnicze do naszej biblioteki.
Teresa Skrodzka
GBP w Czerwonem

gazeta gminna
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inwestycja w zaskrodziu
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Nowe, szerokie, bezpieczne schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnościami są już przy Szkole
Podstawowej w Zaskrodziu.
Stan wykonania inwestycji oceniali 27 października Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno,
Adam Masłowski Sekretarz Gminy
Kolno, Stanisław Szymańczyk Dyrektor ZOPO w Kolnie, Henryk
Hermanowski Radny Gminy Kolno
i sołtys Zaskrodzia, przedstawiciel wykonawcy oraz pani Bożena
Wiśniewska dyrektor szkoły w Zaskrodziu i przedstawicielki Rady
Rodziców. Koszt inwestycji to 104
tys. zł, z czego 55% pokryło dofinansowanie pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
- Wykonanie tej inwestycji przy
szkole w Zaskrodziu było konieczne, by spełnić określone wymogi –
mówi wójt Józef Bogdan Wiśniewski.
– Teraz w planach jest termomodernizacja budynku, którą zrealizować
chcemy przy udziale pozyskanych

nowe schody i podjazd przy szkole podstawowej w zaskrodziu wykonano przy
wsparciu środków pozyskanych z pfron

środków. Będziemy zabiegać o dofinansowanie na tego typu działanie obejmujące kilka naszych szkół
gminnych.
Szkoła w Zaskrodziu mieści się
w budynku, który specjalnie na ten
cel zbudowano w 1935 roku. Od
tego czasu placówka przeszła już
niejeden remont. Teraz przyszedł
czas na schody.
- Po tych schodach to i ja jesz-

cze do tej szkoły chodziłem, kiedy
byłem dzieckiem – przyznaje radny
Henryk Hermanowski.
Nowe stopnie prowadzące do
wejścia do budynku szkoły wraz z
podjazdem dla niepełnosprawnych
wykonała kolneńska firma In – Kol.
- Dzieci nie mogły się doczekać
zakończenia inwestycji i już korzystają z nowych schodów – mówi
pani dyrektor Bożena Wiśniewska.

z najlepszymi życzeniami

sekretarz gminy adam masłowski wręcza kwiaty pani celinie laskowskiej prezes
koła terenowego pzn w kolnie
gazeta gminna

Koło Terenowe Polskiego Związku
Niewidomych w Kolnie obchodziło
Dzień Białej Laski oraz jubileusz
70-lecia istnienia PZN w kraju.
Z tej okazji życzenia członkom
Koła składał Pan Adam Masłowski
Sekretarz Gminy Kolno wręczając
kwiaty Pani Celinie Laskowskiej
prezes koła PZN w Kolnie.
Spotkanie, które odbyło się 6
października w sali Kolneńskiego
Ośrodka Kultury i Sportu było okazją do wręczenia odznaczeń m.in.
Pani Prezes Celinie Laskowskiej.
Nie zabrakło też podziękowań dla
samorządów i instytucji wspierających działalności Koła PZN w Kolnie.
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wójt wręczył nagrody
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

13 października, w przeddzień
święta polskiej oświaty, Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno wręczył nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
– Doceniam Waszą pracę i wszystko to, co robicie, by stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki
do nauki i rozwoju, to ich osiągnięcia świadczą o Waszym zaangażowaniu – powiedział Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno. - Za
to zaangażowanie, za to, że dajcie z
siebie znacznie więcej niż wskazuje
zakres służbowych obowiązków, za
codzienną ciężką, odpowiedzialną,
ale jakże ważną, dla uczniów i dla
nas wszystkich pracę bardzo Wam
dziś dziękuję.
Po serdecznych podziękowaniach
i okolicznościowych życzeniach dla
wszystkich Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno skierował
kilka słów uznania do każdej nagrodzonej osoby doceniając konkretne
osiągnięcia.
Miło nam poinformować, że Nagrodę Wójta Gminy Kolno z okazji
Dnia Edukacji Narodowej otrzymali
w tym roku:

uroczyste wręczenie nagród wójta gminy kolno przyznanych z okazji dnia
edukacji narodowej odbyło się 13 października

- Bożena Duda dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,
- Monika Bągart Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie,
- Ewa Kiełczewska nauczyciel,
- Jacek Bagiński Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem,
- Dariusz Przestrzelski Dyrektor

Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie.
Uroczystość wręczenia Nagród
Wójta Gminy Kolno odbyła się w
Urzędzie Gminy Kolno. W spotkaniu uczestniczył również Stanisław
Szymańczyk Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Kolnie.
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

spotkanie w ramach innowacji

spotkanie w ramach innowacji pedagogicznych pt. „książka moją pasją”

6.10.2021r. w ramach innowacji
pedagogicznych pt. „Książka moją
pasją” uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie wzięli udział w spotkaniu czytelniczym zorganizowanym
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwonem. Głównym punktem
programu było wspólne czytanie
opowiadania Pawła Beręsewicza
pt. „System” I zwrócenie uwagi na
wartości, które powinny stale towarzyszyć każdemu człowiekowi.
Więcej informacji na FB szkoły.
źródło: FB Szkoły w Wykowie
gazeta gminna
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„tworzymy dom kultury”
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Niksowiźnie trwa realizacja
projektu pt. „Tworzymy dom kultury”. Zadanie dofinansowane jest
ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zadanie polegać będzie na rozbudowie i przebudowie
wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego - dawnego budynku zlewni mleka w Niksowiźnie, w tym dostosowanie go dla
osób ze szczególnymi potrzebami.
Budynek wewnątrz przejdzie generalny remont, łącznie z wymianą
starych instalacji i wykonaniem nowych. Zmieni się też to, co jest na
zewnątrz budynku, bo zaplanowano
wykonanie parkingu, chodników, tarasów i ogrodzenia.
Założenie jest takie, że po wykonaniu zadania Świetlica w Niksowiźnie stanie się centrum edukacji
kulturalnej, z naciskiem na edukację

wykonawcą rozbudowy i przebudowy budynku w niksowiźnie jest firma in-kol

muzyczną i wokalną dla wszystkich
grup wiekowych - dzieci i młodzieży, osób w średnim i starszym wieku,
w tym ze szczególnymi potrzebami.
Przewidziana jest też edukacja teatralna, twórczość ludowa, wykłady,
prelekcje, pokazy filmowe.
Zadanie pt. „Tworzymy dom kultury” realizuje Centrum Kultury
Gminy Kolno. Inwestycja ma być
ukończona jeszcze w tym roku.

„Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji
Kultury - państwowego funduszu celowego”

warsztaty wokalno-muzyczne

warsztaty wokalno - muzyczne w borkowie odbyły się w dniach 28-29.10.2021. Na
zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom
gazeta gminna

Dwudniowe warsztaty wokalnomuzyczne odbyły się w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie.
Zadanie to odbyło się w ramach
projektu „Aktywna społeczność aktywna Rodzina Gminy Kolno III”
współfinansowanego przez Unię
Europejską, a realizowanego przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.
Zajęcia prowadzone były przez
Leszka Pogorzelskiego nauczyciela
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie
przy wsparciu Mariusza Wesołowskiego dyrektora Centrum Kultury
Gminy Kolno i z udziałem uzdolnionej młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Lachowie.
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święto w szkole w borkowie
aleksandra szyc
Urząd Gminy Kolno

Wyjątkowa uroczystość odbyła
się 14 października w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie. Społeczność szkoły
świętowała Dzień Edukacji Narodowej. Z uwagi na pandemię koronawirusa w spotkaniu uczestniczyć
mogła ograniczona liczba gości.
Obchody odbyły się w wyremontowanej i przebudowanej części
sportowej szkoły, która symbolicznie została otwarta przecięciem
wstęgi i poświęcona. Na pięknej
sali gimnastycznej zasiedli honorowi goście: Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno, ks. Krzysztof
Wróblewski proboszcz Parafii pw.
Trójcy Świętej w Borkowie, Marek
Baczewski Radny Gminy Kolno i
Stanisław Szymańczyk Dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i
uczniowie.
Powodów do radości i świętowania szkolna społeczność ma naprawdę sporo, bo to nie tylko Dzień
Edukacji Narodowej, czy symboliczne oddanie do użytku wyremontowanej w ubiegłym roku części
szkoły, ale też sukcesy w postaci
bardzo dobrego, bo ponadprzeciętnego, nawet w skali kraju, wyniku
egzaminów ósmoklasistów. Ponadto
16 października obchodzony jest
Dzień Papieża Jana Pawła II – Patrona szkoły w Borkowie. Nic więc
dziwnego, że w trakcie uroczystości padło bardzo wiele serdecznych
słów i podziękowań, a wszyscy podkreślali, że najważniejsza jest dobra
współpraca.
-Wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego, które osiągają uczniowie po
skończeniu klasy ósmej w tej szkole są dla Was niesamowitą laurką,
bardzo Wam za to dziękuję - mówił Józef Bogdan Wiśniewski Wójt
Gminy Kolno. – Dziękuję zarówno
dyrektorowi i nauczycielom, ale też
Wam drodzy uczniowie, i rodzice, bo
wiem, że również wasze zaangażo-

uroczystość z okazji dnia edukacji narodowej w szkole w borkowie
więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

wanie i współpraca ze szkołą jest
bezapelacyjnie potrzebna, by osiągać takie ponadprzeciętne wyniki.
W przemówieniu Wójt Gminy Kolno wspomniał również o Patronie
Szkoły.
- To jak Wy pracujecie, jak podchodzicie do obowiązków i jaka jest
Wasza postawa ,to jest już danie
świadectwa temu, jak bardzo ważny
jest dla Was Jan Paweł II – podkreślił Wójt. – Trudno o lepszego Patrona i cieszę się z faktu, że
traktujecie to jako zobowiązanie do
tego, by lepiej pracować. Dziękuję za dotychczasowe osiągnięcia i
życzę Wam byście swoją postawą
cały czas udowadniali, że Ci którzy
wyrastają ze społeczności szkoły w
Brokowie naprawdę mogą osiągnąć
dużo, żebyście też od siebie dużo
dawali i żebyście po prostu byli dobrymi ludźmi.
Słowa podziękowania za codzienną pracę do współpracowników
skierował Dariusz Przestrzelski
Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
podkreślając, że w uznaniu zasług
przyznał Nauczycielom nagrody.
Zaproszonym gościom, w dowód

wdzięczności za dobrą współpracę
i wspieranie szkoły w rozbudowie
i rozwoju, Dyrektor szkoły wręczył
pamiątkowe grawertony.
Nie zbrakło serdecznych życzeń
i prezentów od Rady Rodziców dla
Dyrekcji i Nauczycieli. Jej przedstawicielki dziękowały gronu pedagogicznemu za: „dobre serce,
za każdy uśmiech, za przyjaźń, za
wszystkie pochwały i za uwagi, które też są ważne”, a życzyły: „dużo
zdrowia, wytrwałości i cierpliwości,
która naprawdę jest potrzebna w
tym zawodzie” .
W części artystycznej wspaniale
zaprezentowali się uczniowie od
przedszkolaków, po klasy najstarsze. Były wiersze, tańce i piosenki. Prowadzący tę część spotkania
uczniowie przedstawili zgromadzonym również szczegółową opowieść
o szkolnej sali gimnastycznej poczynając od jej budowy, po ubiegłoroczną przebudowę.
Na zakończenie spotkania uczniowie rozdali słoiczki z miodem i życzeniami słodkiego Dnia Nauczyciela, a Panie z Rady Rodziców
zaprosiły na kawę, herbatę i pyszne
ciasta oraz pączki własnej roboty.
gazeta gminna
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Nowy sprzęt dla jednostek OSP
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Jednostka OSP Wykowo wzbogaciła się o nożyce-rozpieracz
KOMBI ze zintegrowaną pompką
ręczną SC250M, a OSP Janowo
o komplet przewodów hydraulicznych do zestawu narzędzi hydraulicznych. Uroczyste przekazanie
sprzętu nastąpiło 5 listopada w
obecności Adama Wojciecha Sekscińskiego Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Zakup wymienionego wyposażenia został opłacony z dotacji Województwa Podlaskiego zgodnie
z umową, którą Józef Bogdan Wiśniewski Wójt Gminy Kolno podpisał z Arturem Kosickim Marszałkiem Województwa Podlaskiego i
Markiem Olbrysiem Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego 8
czerwca br.
Zgodnie z zapisami umowy na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego
Gminie Kolno z budżetu województwa podlaskiego przekazana została kwota 27 tys. zł. Z tej dotacji na
zakup nożyc wydatkowano kwotę
23 700,00 zł, a na komplet przewodów 3 300,00 zł (do tego zakupu
3250,00 zł z własnego budżetu dołożyła Gmina Kolno).
Przekazanie sprzętu było okazją
do podziękowań za wsparcie oraz
do wręczenia Złotego Medalu za
Zasługi dla Pożarnictwa przyznanego panu Adamowi Wojciechowi
Sekścińskiemu w uznaniu działań
podejmowanych m.in. na rzecz rozwoju jednostek OSP w Gminie Kolno.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni za
wspieranie naszych działań w obszarze zakupów sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z Gminy
Kolno – mówił w trakcie wręczania
medalu Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno. – Doceniamy
też Pańskie zaangażowanie w wielu
innych obszarach mających przełożenie na rozwój naszej gminy, jak
na przykład dotacje na drogi.

gazeta gminna

przekazanie sprzętu dla osp wykowo

przekazanie sprzętu dla osp janowo
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wspomnienia z festynów
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Co prawda sezon na festyny
dawno już za nami, ale na łamach
„Gazety Gminnej” chcemy opowiedzieć o tych, o których do tej pory
jeszcze Was nie informowaliśmy.
Mamy nadzieję, że obudzą same
dobre wspomnienia.
„Dzień Janowa” w Janowie (12.
sierpnia) i „Dzień Sibrzaka” w Borkowie (12 września ) to wydarzenia
zrealizowane przez tamtejsze Koła
Gospodyń Wiejskich, przy wsparciu
partnerów. Oba koła pozyskały na
ten cel dofinansowanie w ramach
zadania „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności
lokalnych”, które współfinansowane
było ze środków z budżetu Województwa Podlaskiego.

W Janowie był m.in. rajd rowerowy, pokazy kulinarne, zjeżdżalnia
oraz gry i zabawy dla dzieci i pokaz
sprzętu strażackiego. W Borkowie
odbyły się warsztaty kulinarne z sibrzakiem w roli głównej. Smażyć tę
tradycyjną potrawę mogli wszyscy
chętni, w tym m.in. Józef Bogdan
Wiśniewski Wójt Gminy Kolno czy
ks. Krzysztof Wróblewski proboszcz
Parafii w Borkowie. W ramach dotacji KGW Borkowo zakupiło też
namiot plenerowy, grill gazowy i
zestaw cateringowy.
13 sierpnia odbył się Piknik Rodzinny w Wincencie zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich
Malinki w Wincencie, oraz sołtysa
wsi Wincenta. Była nie tylko dobra
zabawa, ale w trakcie pikniku pro-

panie z kgw borkowo - organizatorki dnia sibrzaka

festyn szczepimy się z kgw w zaskrodziu

wadzona była również zbiórka na
rzecz chorej na serce Oli.
22 sierpnia w Zaskrodziu odbył
się Festyn Rodzinny zorganizowany
przez Koło Gospodyń Wiejskich w
Zaskrodziu i przy wsparciu środków
pozyskanych w ramach Narodowego Programu Szczepień „Szczepimy
się z KGW”. W trakcie festynu była
możliwość zaszczepienia się przeciw Covid 19 oraz mnóstwo atrakcji dla dzieci, występy artystyczne
oraz poczęstunek i słodkości dla
wszystkich gości.
Wsparcia organizatorom pikników
i festynów udzieliło CKGK w Koźle
użyczając np. sceny i sprzętu oraz
zjeżdżalni, czy zapewniając zabawy
i malowanie twarzy dla dzieci prowadzone przez instruktorów.

panie z kgw janowo w trakcie wydarzenia dzień janowa

piknik rodzinny w wincencie

gazeta gminna
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spotkania autorskie
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

Spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą
5 października w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem odbyło się spotkanie autorskie z Norbertem Grzegorzem Kościeszą. Jest
on autorem baśni i legend m.in. „O
czwartym królu”, „W leśnym stawie”,
„Opowieści starej puszczy” oraz literatury faktu. Pisarz jest byłym policjantem, pochodzi z Kudowy – Zdroju i dlatego Ziemia Kłodzka jest dla
niego niezwykle ważna. Opowiadał
o swojej pasji, jaką jest pisanie,
skąd bierze inspiracje. Tłumaczył,
jak ważne jest czytanie i kontakt z
książką w życiu każdego człowieka. Jego poczucie humoru i łatwość
nawiązywania kontaktu sprawiły,
że dzieci chętnie opowiadały i zadawały pytania. Był czas na autografy, zakup książek oraz wspólne
zdjęcia. Autor zachęcał uczniów do
dzielenia się z nim pomysłami na
książkę, przemyśleniami, zdradził,
że obecnie, jako mieszkaniec powiatu białostockiego ma pomysł na
opowieści o Studziankach i Podlasiu. W podziękowaniu za spotkanie

spotkanie autorskie z jackiem
Łapińskim w czerwonem
gazeta gminna

spotkanie autorskie z norbertem grzegorzem kościeszą

otrzymał od bibliotekarzy piękny
album Sylwestra Nicewicza „Kozioł
i ziemia kolneńska w Dolinie Pisy”.
W spotkaniu autorskim wzięły
udział dzieci z grup przedszkolnych
i uczniowie klas I - III Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie oraz Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem. Zostało ono zorganizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Działającego przy GBP
w Czerwonem i sfinansowane przez
Książnicę Podlaską w Białymstoku,
za co serdecznie dziękujemy.

Spotkanie autorskie z Jackiem
Łapińskim
Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania pisarz, podróżnik, pływak i
mors, a przede wszystkim przyjazny,
pogodny i radosny pasjonat psychologii pozytywnej Jacek Łapiński był
bohaterem czterech spotkań autorskich zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerwonem 18 października 2021.
Autor książek: „Dlaczego warto
czytać książki”, „Jak być lepszym w
życiu prywatnym i zawodowym” oraz
„Z uśmiechem Ci do twarzy” sam o
sobie mówił, że jest nienasyconym
czytelnikiem i czyta wszystko, co
może go wzbogacić. Na spotkaniu
z grupą przedszkolną, klasą III oraz
rodzicami w Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie zachęcał, aby każdego dnia
stawać się coraz lepszą wersją siebie, dbać o uczucia swoje i innych,
rozwijać pasje i zainteresowania, a

równocześnie dbać o zdrowie i kondycję fizyczną.
Podczas spotkań z młodzieżą ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie i Szkoły Podstawowej w Zabielu uczniowie mogli dowiedzieć się dlaczego warto
czytać, ile czasu przeciętnie marnują przed ekranem i co robić, żeby
być szczęśliwym człowiekiem. Autor
wielokrotnie podkreślał, jak ważne w życiu każdego człowieka jest
posiadanie i rozwijanie pasji, która
może być kluczem do osiągnięcia
sukcesu w życiu osobistym. Na spotkaniu z dorosłymi, czytelnicy mieli
okazję dowiedzieć się, jak żyć, by
być szczęśliwym. Nasze pogodne
oblicze ma wpływ na nastrój drugiej
osoby, dlatego nie warto przebywać
w towarzystwie osób toksycznych.
Ważna jest również aktywność fizyczna, pisarz zachęcał do częstego
„wyprowadzania telefonu komórkowego na spacer”.
Cztery spotkania, odbiorcy w różnym wieku, ale hasło przewodnie
wspólne – zalety płynące z czytania. Dlaczego warto czytać? Bo
czytanie to cenna czynność, która
uszlachetnia nasze życie. Czytanie bowiem ma magiczną moc, łączy naukę z przyjemnością i odpoczynkiem, wzmacnia nas i rozwija.
Wszystkim uczestnikom spotkania:
uczniom, nauczycielom, rodzicom i
osobom dorosłym serdecznie dziękujemy, oby optymizm i pozytywna
energia pozostała z nami jak najdłużej.
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strażacy z zabiela na manewrach
aleksandra szyc
urzad gminy kolno

W dniach od 30 września do 3
października członkowie jednostki
OSP Zabiele uczestniczyli w Manewrach Poszukiwawczo – Ratowniczych Mazury 2021. Przez trzy
dni i trzy noce uczestnicy i organizatorzy – łącznie 170 osób w tym
Ratownicy PSP i OSP, cywilne
grupy poszukiwawczo-ratownicze
z Polski doskonalili swoją wiedzę
i umiejętności pod okiem wykwalifikowanych instruktorów i doświadczonych ratowników. Udział
strażaków z OSP Zabiele w tych
profesjonalnych szkoleniach i ćwiczeniach był możliwy dzięki wsparciu finansowemu, którego udzieliła
Gmina Kolno.
Na uczestników Manewrów odbywających się w powiecie ełckim
czekały różnorodne scenariusze
ćwiczeń odbywających się zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszystko
przygotowane na najwyższym poziomie, z dbałością o szczegóły, tak
by drużyny mogły się sprawdzić w
działaniu , a przy okazji jak najwięcej nauczyć. Ponadto w programie
Manewrów były jeszcze m.in. bloki
wykładowe, zajęcia dla zespołów
z psami, zadania sprawnościowe:
transport poziomy i pionowy, zajęcia poprawiające sprawność fizyczną oraz umiejętności w różnych

strażacy z zabiela uczestniczyli w manewrach poszukiwawczo - ratowniczych

dziedzinach.
Głównym organizatorem Manewrów Poszukiwawczo – Ratowniczych
Mazury 2021 była Fundacja Anikar,
ale wydarzenia na tak wysokim poziomie nie udałoby się przygotować
bez wsparcia lokalnych samorządów, firm i instytucji. Manewry odbyły się pod patronatem medialnym
TVP - program Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie oraz Radia Pięć
Ełk.
Jak podkreślają strażacy z OSP
Zabiele udział w Manewrach dał
im bardzo wiele, zyskali bezcenne
doświadczenie w prowadzeniu ak-

cji, ale też utrwalili i zdobyli nową
wiedze i umiejętności. Potwierdza
to Certyfikat dla OSP Zabiele przyznany za udział w bloku szkoleniowym i ćwiczeniach praktycznych w
Manewrach Poszukiwawczo Ratowniczych, które po raz pierwszy odbyły się na Mazurach.
Za wsparcie finansowe umożliwiające udział w tym trzydniowym
wydarzeniu strażacy z OSP Zabiele
składają serdeczne podziękowania
Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu Wójtowi Gminy Kolno.
Więcej zdjęć - https://www.facebook.com/ManewryMazury/

uczestnicy manewrów mieli dużo ćwiczeń praktycznych
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wydarzenia

jesienne warsztaty z ckgk
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Warsztaty z Centrum Kultury
Gminy Kolno potrafią być magiczne. Dowód? Wystarczy spojrzeć na
zdjęcia, lub poczytać opinie. Zobaczcie, co po wizycie podopiecznych ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie napisano na profilu na
FB tej instytucji: „Dzięki paniom z
Centrum Kultury w Koźle, których
magiczne dłonie potrafią czarować,
nauczyliśmy się jak zakląć jesień w
złotą różyczkę Było pięknie! Bardzo dziękujemy”. Jesienne warsztaty
odbyły się również dla Pań z Klubu
Seniora w Janowie oraz dla uczniów
ze Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie oraz ze
Szkoły Podstawowej w Zabielu.
Instruktorki z CKGK potrafią nauczyć nie tylko tworzenia pięknych
bukietów z jesiennych liści, ale też
wszelkiego rodzaju rękodzieła w
tym m.in. makramy, ozdób wielkanocnych czy bożonarodzeniowych.
Naprawdę warto zaglądać do świetlic Centrum Kultury Gminy Kolno!

warsztaty dla klubu seniora w janowie (fot. u góry) i dla podopiecznych ze
środowiskowego domu samopomocy w kolnie

rozmowy o bezpieczeństwie
26 października 2021 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie
uczniów klas I-III z policjantami z
KP Policji w Kolnie.
Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi podstawowych zasad
bezpieczeństwa. Pani policjantka
przybliżyła dzieciom podstawowe
zasady bezpiecznego poruszania
się po drogach, przypomniała jak
prawidłowo przechodzić przez jezdnię.
Uczniowie dowiedzieli się, jak zachować się w kontaktach z obcymi
ludźmi oraz do kogo zwracać się o
pomoc w sytuacji zagrożenia.
Bardzo dziękujemy za ciekawe i
pouczające spotkanie.
spotkanie z policjantami w szkole podstawowej w lachowie

gazeta gminna

źródło: FB Szkoły Podstawowej
w Lachowie
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sport

Jesienny turniej tenisa stołowego
andrzej ałajko
agnieszka chutkowska

17.10.2021r. w Szkole Podstawowej w Zabielu odbył się po
raz ósmy Jesienny Turniej Tenisa
Stołowego. Impreza mogła odbyć
się dzięki dotacji z budżetu Gminy
Kolno. 60-ciu zawodników postanowiło miło i na sportowo spędzić
niedzielę.
Byli to mieszkańcy Gminy Kolno i
Miasta Kolno. Największym zainteresowaniem cieszyła się kategoria
Open mężczyzn (18 zawodników).
Zawodnicy mogli rywalizować na
6-ciu stołach, pod okiem sędziego
głównego, Pana Marka Szymańskiego z SP Janowo. Zwycięzca w
każdej kategorii otrzymał pokaźny
puchar, a do trzeciego miejsca pamiątkowe medale.
Wyniki rywalizacji:

w 8 edycji jesiennego turnieju tenisa stołowego udział wzięło 60 zawodników

2

2. Krystian Kopciński – SP Janowo
3. Robert Krasiński – SP Janowo

SP dziewczęta kl. IV-VI:
1. Julia Ałajko – SP Zabiele
2. Gabriela Mroczkowska – SP 1
Kolno
3. Nicola Skok – SP Zabiele

SP dziewczęta kl. VII-VIII:
1. Wiktoria Malinowska – SP Zabiele
2. Katarzyna Przytuła – SP Zabiele

SP chłopcy kl. IV-VI:
1. Aleks Prusinowski – SP 2 Kolno
2. Paweł Kordal – SP Janowo
3. Piotr Kordal – SP Janowo

Szkoły średnie dziewczęta:
1. Julia Banach – I LO Kolno
2. Karolina Jurczak – I LO Kolno
3. Wiktoria Mrugacz – I LO Kolno

SP chłopcy kl. VII-VIII:
1. Cezary Chutkowski – SP Kolno

Szkoły średnie chłopcy:
1. Szymon Prusinowski – ZST

Kolno
2. Paweł Zieliński – ZST Kolno
3. Dawid Falkowski – ZST Kolno
Open Kobiety:
1. Aleksandra Kowalczyk – Janowo
2. Agnieszka Chutkowska – Kolno
3. Sylwia Prusinowska - Kolno
Open Mężczyźni:
1. Damian Tyszka
2. Janusz Polkowski
3. Mirosław Gołaś
Już teraz zapraszamy wszystkich
za rok!

najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali medal, a zdobywcy pierwszych miejsc również puchar
gazeta gminna

szkoły

„Szkoła Pamięta”
publiczne przedszkole
w lachowie

Szkoła Pamięta to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie, w którym w
sposób szczególny wspominamy
zarówno naszych bliskich, jak i
tych, którzy zapisali się w historii
– tej ogólnonarodowej i lokalnej.
W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach
naszej wolności, szczególnie tych,
którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
W tym roku również nasza społeczność przedszkolna przyłączyła
się do akcji.
W związku z jej realizacją wybraliśmy się wraz z dziećmi na Grób
Nieznanego Żołnierza na cmentarz
parafialny w Lachowie, by pokazać
to miejsce przedszkolakom, opowiedzieć o Bohaterach walczących
o wolną i niepodległą Polskę oraz
zapalić przygotowane wcześniej

przedszkolaki z lachowa w akcji „szkoła pamięta”

znicze. Podczas zajęć dzieci poznały także historię związaną z utratą
niepodległości przez Polskę oraz
trudną drogą jej odzyskania trwającą 123 lata.
Słuchaliśmy także pieśni patriotycznych, tłumacząc ich słowa i interpretując sens.
Ostatniego dnia akcji wykonaliśmy również prace plastyczne nawiązujące do tradycji zapalania

świec na grobach naszych bliskich,
grobach osób poległych w walce o
ojczyznę i miejscach pamięci.
Były to dla naszych Przedszkolaków niezwykłe lekcje historii, które
będą miały ciąg dalszy w przygotowaniach i obchodach Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Więcej zdjęć na FB Publicznego
Przedszkola w Lachowie

ważna akcja w szkole
Bohaterstwo, ofiarność i zaciętość
powstańców są największym w naszej historii przejawem walki o wol-

sp w czerwonem wzięła udział
w akcji bohateron
gazeta gminna

ność jako wartości wyższej niż życie
ludzkie, kalectwo, wszystkie dobra
materialne. Byłoby ciężkim błędem
nie doceniać, a co gorsza odżegnywać się od takich wartości duchowych” - Te słowa polskiego generała, współautora planu akcji zbrojnej
AK „Burza” Jerzego Kirchmayera
pokazują, jak ważna jest pamięć o
Powstaniu Warszawskim, ale także
krzewienie prawdy historycznej o
tamtych tragicznych, pełnych młodzieńczego heroizmu wydarzeniach.
Dlatego też uczniowie klasy VII
oraz VIII Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem wzięli udział w akcji
BohaterOn, której celem jest promowanie patriotycznych postaw i

tożsamości narodowej w Polsce i
poza jej granicami, a także tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jego bohaterach.
Ważną część tej kampanii stanowi
również edukacja młodzieży szkolnej. W ramach projektu uczniowie
wzięli udział w zajęciach dotyczących Powstania Warszawskiego
oraz wykonali infografiki, między
innymi, na temat roli kobiet w Powstaniu czy kapitulacji Warszawy.
Koordynatorami akcji w szkole
byli pani Monika Patalan oraz pan
Wojciech Kulas.
Więcej zdjęć na stronie szkoły:
https://spczerwone.edupage.org/
Monika Patalan
SP w Czerwonem
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kultura

festyn w kumelsku
kgw kreatywne babeczki
w kumelsku

26 września 2021r. odbył się w
Kumelsku Festyn „Szczepimy się
z KGW” organizowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich „Kreatywne
Babeczki”. Dzięki środkom pozyskanym z ministerstwa udało nam
się zorganizować fantastyczną imprezę
Głównym jej celem było umożliwienie wszystkim zainteresowanym osobom przyjęcia zaszczepienia przeciwko COVID-19. Dzięki
umowie podpisanej ze Szpitalem
Ogólnym w Kolnie podczas festynu
można było przyjąć jedną z dwóch
rodzajów szczepionek - Pfizer oraz
Johnson. Łącznie zaszczepionych
zostało 17 osób.
Dodatkowo, na osoby, które zdecydowały się tego dnia na szczepienie czekało losowanie nagród
rzeczowych. Dziesięć osób otrzymało nagrody, wśród których znalazły
się, m.in.: słuchawki bluetooth, głośnik przenośny, czajnik, suszarka do
włosów czy powerbank.
Panie z Koła Gospodyń zadbały
również o to, by nikt z osób obecnych na festynie nie był głodny.
Przygotowały treściwe potrawy,
które dawały siłę do wspólnej zabawy oraz słodki poczęstunek, któ-

REKLAMA

festyn „szczepimy się z kgw” odbył się 26 września w kumelsku

ry wraz z pyszną kawką lub herbatką, doskonale podkręcał i tak
fantastyczną atmosferę.
O dobrą zabawę dbał animator,
prowadząc humorystyczne konkursy dla dzieci i dorosłych. Były
rozgrywki EURO 2021 Kumelsk,
zawody w rodzinnym dojeniu krowy na czas, przeciąganie liny a
nawet zapasy. Największą popularnością wśród najmłodszych uczestników imprezy cieszyły się oczywiście DMUCHAŃCE. Zabawom

na ogromnej zjeżdżalni oraz placu
zabaw nie było końca!
Wspólnej zabawie towarzyszyła
wesoła muzyka a o bezpieczeństwo
osób obecnych na festynie dbali
panowie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie oraz strażacy OSP Kumelsk.
Jednym z ważniejszych celów naszego festynu była też kwesta pieniędzy na operację serduszka dla
czteroletniej Oli Chylińskiej z Rakowa Starego. Mamy nadzieję, że
udało nam się w ten sposób choć
odrobinę przybliżyć tę małą wojowniczkę do realizacji upragnionego
celu.
Festyn zakończył się wspólnym
ogniskiem i dyskoteką.
Słowa podziękowania za wsparcie
naszej imprezy kierujemy w stronę
przedstawicieli: Banku Spółdzielczego w Kolnie oraz Sklepu motoryzacyjnego „Auto-Moto-Sport”.
Dziękujemy również przedstawicielom policji i straży, radnemu Krystianowi Borawskiemu oraz wszystkim zaangażowanym w organizację
festynu mieszkańcom Kumelska.
Na koniec chciałybyśmy podziękować także .... POGODZIE gdyż
lepszej nie mogłyśmy sobie wymarzyć.
gazeta gminna
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12 edycja konkursu już za nami!
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

25 października 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem zorganizowała XII Edycję
Konkursu Recytatorskiego „Jesień
w poezji”. Uczestników konkursu,
nauczycieli i rodziców przywitali
Teresa Alina Skrodzka – dyrektor
GBP w Czerwonem oraz Stanisław
Szymańczyk – dyrektor ZOPO w
Kolnie, życząc wszystkim zwycięstwa w konkursie.
W konkursie wzięło udział 54 recytatorów ze szkół podstawowych
w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie i Zabielu. Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych.
Zmagania konkursowe dzieci i młodzieży oceniały komisje konkursowe powołane przez organizatora,
które miały nie lada wyzwanie, aby
wyłonić najlepszych recytatorów w
gminie Kolno.
Prezentacje uczestników kategorii I (przedszkole) i II (uczniów klas
I-IV) oceniała komisja w składzie:
Ewa Bączek – dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Turośl, Maria
Bućko – emerytowany nauczyciel,
członek Zespołu Ludowego Czerwieniacy oraz Barbara Sielawa –
starszy kustosz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Kategoria I – przedszkole:
1 miejsce – Dawid Lutrzykowski (
SP Borkowo)
2 miejsce – Bartosz Szumowski
(SP Wykowo)
2 miejsce – Zuzanna Wieczorek
(SP Borkowo)
3 miejsce – Alan Kowalczyk ( SP
Janowo)
3 miejsce – Jakub Gryka (SP
Czerwone)
Wyróżnienie – Bartosz Banach
(SP Janowo)
Wyróżnienie – Aleksandra Krom
(SP Lachowo)
Kategoria II – uczniowie klas I
– IV:
1 miejsce – Zuzanna Cempa (Janowo SP)
2 miejsce – Karolina Wykowska
(SP Wykowo)
2 miejsce – Dominika Wysocka
(SP Lachowo)
3 miejsce – Klaudia Dąbkowska
(SP Wykowo)
3 miejsce – Błażej Samul ( SP
Janowo)
Wyróżnienie – Dominika Boć (SP
Borkowo)
Wyróżnienie – Oliwia Gromadzka
(SP Wykowo)
Wyróżnienie – Aleksander Luberski (SP Czerwone)
Wyróżnienie – Amelia Piekarska
(SP Zabiele)
Prezentacje uczestników kategorii
III (uczniowie klas V-VIII) oceniała

komisja w składzie: Iwona Akus –
dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grabowo, Ewa Grala – nauczyciel języka polskiego w Zespole
Szkół Technicznych w Kolnie oraz
Kazimierz Edward Koter – instruktor teatralny Centrum Kultury Gminy Kolno.
Kategoria III – uczniowie klas V
– VIII:
1 miejsce – Julia Wyka (SP Lachowo)
2 miejsce – Weronika Nerko (SP
Czerwone)
3 miejsce – Marta Piwowarska
(SP Czerwone)
Wyróżnienie – Wiktoria Andrzejczyk (SP Janowo)
Wyróżnienie – Aleksandra Wesołowska (SP Wykowo)
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym recytatorom oraz nauczycielom przygotowującym uczestników
konkursu zostały wręczone dyplomy
podziękowania.
Nagrody zakupiono ze środków
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok, za co serdecznie
dziękujemy. Organizatorzy dziękują
rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży do
konkursu. Serdecznie gratulujemy i
zapraszamy do zmagań poetyckich
w następnym roku.

więcej zdjęć uczestników konkursu znajdziecie na fb gminy kolno i fb gbp w czerwonem
gazeta gminna
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