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w numerze
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Gmina kolno
na 1. miejscu
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Na pierwszym miejscu listy operacji znalazł się wniosek „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno” złożony przez Gminę
Kolno na nabór w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”. Listę wniosków po wstępnej weryfikacji ogłosił 14 lutego Zarząd
Województwa Podlaskiego.

wydarzenia

nowe zadania
na nowy rok

str. 7

W roku 2017 zadania w ramach
funduszu sołeckiego zrealizowane
zostaną w 42 sołectwach naszej gminy. W budżecie Gminy Kolno na ten
cel zarezerwowano ponad 530 tys. zł. Jako pierwsze zostało zrealizowane
zadanie: remont świetlicy wiejskiej w Janowie. Z zakupionych materiałów
pracownicy gminnej ekipy remontowej ułożyli podłogę. To był ostatni etap
remontu tutejszej wiejskiej świetlicy

wydarzenia

cztery projekty
z dofinansowaniem

str.

9

Cztery projekty z naszej gminy
znalazły się na liście tych, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu z Poddziałania 3.1.2
„Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w
zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych”. Na konkurs wpłynęło 206 wniosków, ostatecznie do dofinansowania wybrano 69, bo Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył
pierwotnie planowaną kwotę na ten cel. Dzięki projektom do szkół w Czerwonem, Lachowie, Janowie i Zabielu trafi blisko 700 tys. zł m.in. na zajęcia
dodatkowe czy wyposażenie
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Most na Wincencie - zdjęcia z czasów II wojny światowej
ze zbiorów prywatnych pana Zbigniewa Majkrzaka

gazeta gminna

wydarzenia

Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Temat rządowej reformy oświaty
to chyba jeden z najbardziej istotnych z jakim zmierzyć się muszą
wszystkie samorządy. W trakcie
XX Ogólnego Zgromadzenia przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego w obecności Wojewody Podlaskiego oraz
Podlaskiego Kuratora Oświaty odbyła się debata m.in. na ten temat.
Samorządowcy głośno wyrażali
swoje opinie i obawy związane z
wdrożeniem tej reformy. Ja zwróciłem uwagę na bardzo ważny aspekt
finansowy z jakim borykają się samorządy gmin wiejskich. (więcej na
str. 12).
W Gminie Kolno pierwsze kroki
zmierzające do wypełnienia obo-

wiązków wynikających z reformy oświaty już za nami. Na sesji
Rady Gminy Kolno 16 lutego br.
radni podjęli uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z
wytycznymi wszystkie szkoły podstawowe będą placówkami z oddziałami I- VIII, Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu zostanie
przekształcony w ośmiooddziałową
szkołę podstawową, a Gimnazjum
w Lachowie do 2019 r. zostanie
wygaszone. Uchwała ma charakter
intencyjny i zostanie przedłożona
do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty. Następnie Rada
Gminy Kolno podejmie uchwałę,
która mówić już będzie nie o projekcie, a o ostatecznej sieci szkół i

obwodach w naszej gminie. W nowy
rok szkolny 2018/2019 wejdziemy
już z nową siecią szkół. Na tym
etapie z mapy edukacyjnej gminy
Kolno nie znika żadna szkoła, pracy dla nauczycieli też nie zabraknie, ale znacząco wzrosną nakłady
finansowe na oświatę. W tej trudnej
sytuacji szukamy najlepszych rozwiązań, nie gubiąc z oczu najważniejszego, czyli tego, by nasze dzieci miały dostęp do edukacji na jak
najlepszym poziomie. To dlatego też
skutecznie zabiegamy o dotacje na
realizację edukacyjnych projektów
z unijnym dofinansowaniem, dzięki
którym uczniowie mniej zdolni mają
szansę wyrównać braki, zdolni rozwijać swoje pasje, a szkoły wyposażyć w brakujący sprzęt, czy pomoce
dydaktyczne. (więcej na str. 9)

życzenia

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom, a w szczególności Mieszkankom Gminy Kolno,
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności,
oraz spełnienia najskrytszych marzeń i powodzenia w realizacji planów.
Józef Bogdan Wiśniewski

Wojciech Jermacz

Wójt Gminy Kolno

Przewodniczący
Rady Gminy Kolno

Kolno, 8 marca 2017 r.
gazeta gminna
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gmina kolno na 1. miejscu
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Na pierwszym miejscu listy operacji znalazł się wniosek „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej
w Gminie Kolno” złożony przez
Gminę Kolno na nabór w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w
tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Listę wniosków po wstępnej weryfikacji ogłosił 14 lutego Zarząd
Województwa Podlaskiego.
– Cieszy nas to pierwsze miejsce,
bo oznacza, że mamy największe
szanse na otrzymanie dofinansowania – mówi wójt Józef Wiśniewski. – Dzięki temu projektowi będziemy mogli zmodernizować stację

uzdatniania wody w Kumelsku, dokończyć wodociągowanie gminy, a
mieszkańcy będą mogli skorzystać
z dotacji na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Na nabór prowadzony od 19 grudnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
wpłynęło 88 wniosków, z czego po
ocenie na liście operacji informu-

jącej o kolejności przysługiwania
pomocy znalazły się 82 wnioski.
Wniosek złożony przez Gminę Kolno okazał się najlepiej przygotowanym ze wszystkich.
Wnioskowana przez Gminę Kolno kwota pomocy to 1 991 577 zł,
wartość całkowita projektu to 3 284
594 zł. W ramach operacji pt. „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Kolno” zaplanowane
są następujące inwestycje: modernizacja stacji uzdatniania wody w
Kumelsku, budowa sieci wodociągowej o długości ponad 10 km, 39
przyłączy wodociągowych oraz 84
przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Teraz pozostaje nam tylko czekać
na ostateczną listę operacji zatwierdzonych do dofinansowania.

życzenia

Szanowni Sołtysi i Członkowie Rad Sołeckich z Gminy Kolno,
z okazji Dnia Sołtysa, który co roku obchodzimy 11 marca,
przyjmijcie Panie i Panowie serdeczne podziękowania za wkład pracy,
i aktywną postawę jaką wykazujecie na co dzień w działaniach
na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, a w szczególności za zaangażowanie
w funkcjonowanie funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach
Gminy Kolno. Życzymy satysfakcji z pełnienia
tej ważnej funkcji oraz energii i zapału do dalszych
działań na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz
zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Kolno
Wojciech Jermacz, Przewodniczący Rady Gminy Kolno
gazeta gminna
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informacje z ostatnich sesji
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Podjęcie uchwały w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego było jednym z punktów porządku obrad
XXIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Kolno.
Na posiedzeniu, które odbyło
się 16 lutego w sali konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej radni
podjęli również następujące uchwały:
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2017 - 2027,
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2017 r.,
- w sprawie przystąpienia Gminy
Kolno do realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Poprawa Spójności Społecznej Działanie
7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
Uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawił radnym
pan Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO w Kolnie. Z uchwały wynika, że od 1 września 2017 roku
w naszej gminie funkcjonowanie w
strukturze organizacyjnej klas IVIII rozpoczną następujące szkoły
podstawowe: Szkoła Podstawowa
w Zabielu, Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w
Borkowie, Szkoła Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie, Szkoła Podstawowa im.
Orła Białego w Wykowie, Szkoła
Podstawowa w Zaskrodziu i Szkoła
Podstawowa w Lachowie.
Gimnazjum w Lachowie kończy
swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu zostanie przekształcony w Szkołę Podstawową, a
Gimnazjum, które wchodziło w jego
skład również zakończy działalność
31 sierpnia 2019 r. Uchwała, która
określa również granice obwodów
gazeta gminna

projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego przedstawił radnym gminy kolno pan
stanisław szymańczyk dyrektor zopo w kolnie

szkół prowadzonych przez Gminę
Kolno, to uchwała intencyjna, która
zostanie przedstawiona do zaopiniowania Podlaskiemu Kuratorowi
Oświaty. Jeśli opinia będzie pozytywna do końca marca br. radni
podejmą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Zanim radni przegłosowali poszczególne projekty uchwał przygotowanych na XXIV sesję wójt Józef
Wiśniewski przedstawił informację
z prac między sesjami, przyjęto też
protokół z ostatniej sesji.

Z XXIII sesji Rady Gminy Kolno
W trakcie XXIII sesji, która odbyła się 25 stycznia br. radni podjęli
następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2017 r.,
- w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2017,
- w sprawie przystąpienia do
opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kolno na lata
2017-2026,
- w sprawie uchwalenia zmiany

miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego części gminy
Kolno dotyczącej części terenów
wsi Wincenta,
- uchwała o zmianie uchwały w
sprawie terminu, częstotliwości i
trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- uchwała zmieniającej uchwałę w
sprawie zmian w statucie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w sprawie przyjęcia aktualizacji
Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 – 2017,
- w sprawie przyjęcia programu
wspierania rodziny w Gminie Kolno
na lata 2017 – 2020.
Najszerzej omawianym był projekt dotyczący uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części gminy Kolno dotyczącej części terenów wsi
Wincenta. Zanim radni przyjęli tą
uchwałę głosowali nad każdą z 48
uwag wniesionych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Gminy Kolno
dotyczącej części terenów wsi Wincenta. Każda uwaga została odczytana przez przewodniczącego Rady
Gminy Kolno i przegłosowana przez
radnych.
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spotkania sprawozdawcze
w jednostkach osp
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Trwa sezon zebrań sprawozdawczych w OSP. Do tej pory w naszej
gminie takie zebrania odbyły się
w jednostkach OSP w Zaskrodziu,
Starym Gromadzynie, Zabielu, Lachowie i Kumelsku.
W zebraniach uczestniczą strażacy ochotnicy z danych jednostek
oraz w miarę możliwości Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz
Antoni Lewandowski, komendant
M-G OSP w Kolnie.
W spotkaniu w jednostce OSP
Zabiele, która należy do Krajowego
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego,
uczestniczyli również pan Stefan
Krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego oraz mł. bryg.
Lech Kowalczyk, komendant powiatowy PSP w Kolnie.
Zorganizowanie zebrania spra-

w spotkaniu sprawozdawczym w osp zabiele uczestniczył m.in. pan stefan krajewski, członek zarządu województwa podlaskiego , na zdjęciu siedzi pomiędzy
wójtem józefem wiśniewskim i komendantem antonim lewandowskim

wozdawczego to coroczny obowiązek jednostek OSP. Do końa marca
br. tego typu spotkania muszą się

odbyć we wszystkich jednostkach
nie tylko w naszej gminie, ale w
kraju.

obrona terytorialna w kolnie
15 lutego w Kolnie odbyło się
spotkanie dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej. Temat przybliżał
licznie zgromadzonym płk. Sławomir Kocanowski, dowódca 1. Pod-

laskiej Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej. Wśród zaproszonych
gości byli posłowie na Sejm RP,
przedstawiciele władz samorządowych z powiatu kolneńskiego,

spotkanie w sprawie wojsk obrony terytorialnej w kolnie

fot. a. konopka

stowarzyszeń, czy szkół. W tym
gronie znaleźli się również Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno
oraz dyrektor i uczniowie SP im.
Marszałka Józefa Piłsduskiego w
Czerwonem.
W trakcie spotkania, które odbyło się w sali Kolneńskiego Ośrodka
Kultury i Sportu omawiano zasady
i struktury WOT na naszym terenie
oraz wymogi ustawowe dotyczące
kandydatów do tej nowej służby.
Szczegółowe informacje na temat
WOT w naszym regionie uzyskać
można w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Łomży: u szefa wydziału rekrutacji - mjr Marek Dziemiańczuk - tel 261-385-720 i oficera wydziału rekrutacji - kpt. Robert
Sokołowski - tel. 261-385-724; email: wkulomza@ron.mil.pl
gazeta gminna

wydarzenia

nowe zadania na nowy rok
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W roku 2017 zadania w ramach
funduszu sołeckiego zrealizowane
zostaną w 42 sołectwach naszej
gminy. W budżecie Gminy Kolno
na ten cel zarezerwowano ponad
530 tys. zł
Jako pierwsze zostało zrealizowane zadanie: remont świetlicy wiejskiej w Janowie. Z zakupionych materiałów pracownicy gminnej ekipy
remontowej ułożyli podłogę. To
był ostatni etap remontu tutejszej
wiejskiej świetlicy. Wnętrza remizy
wyglądają jak nowe, bo dzięki decyzji mieszkańców w ubiegłym roku
fundusz sołecki również przekazany
był na ten cel. Remonty świetlic w
ramach funduszu odbędą się w tym
roku również w Bialikach, Filipkach
Małych czy Gromadzynie Wykno.
Przebudowy i żwirowanie dróg
oraz utwardzanie poboczy to najczęściej wybierane zadania do re-

pierwsze zrealizowane zadanie w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r. to
remont świetlicy wiejskiej w janowie

alizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok. Obecnie Gmina
Kolno przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na zakup żwiru i
kostki brukowej, by móc te zadania
realizować. W planach na 2017 rok
znalazły się też m.in. zadania polegające na budowie ogrodzenia

placów gminnych, porządkowanie
placów gminnych, wykup placów
gminych, zakup flag, rusztów oraz
tablic ogłoszeniowych, wykonanie
dokumentacji projektowej oświetlenia czy dokumentacji technicznej
budowy drogi, zakup elementów
placu sportowo - rekreacyjnego.

statuetka dla wójta gminy kolno

wójt józef wiśniewski znalazł się w gronie laureatów jubileuszowej gali radia
nadzieja, którzy otrzymali statuetki gołębia nadziei fot. CEM SpesMediaGroup
gazeta gminna

Gołąb Nadziei - statuetka wręczana dorocznie na Gali Radia
Nadzieja trafiła w tym roku m.in.
w ręce Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno. Tradycyjnie już, Radio Nadzieja tą wyjątkową statuetką odznaczyło 10.
laureatów. W roku jubileuszu 15 lecia istnienia diecezjalnej rozgłośni
Gołębia Pokoju otrzymali również
m.in.: Krzysztof Jurgiel – Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Opera i
Filharmonia Podlaska Europejskie
Centrum Kultury, Redakcja Tygodnika „Do Rzeczy”, Anna Bogucka –
burmistrz Czyżewa, Caritas Diecezji
Łomżyńskiej. Statuetki wręczono w
trakcie Gali Radia Nadzieja, która
odbyła się 24 stycznia br. w sali
widowiskowej Centrum Kultury przy
Szkołach Katolickich w Łomży.
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ponad 12 tys. zł dla biblioteki
teresa alina skrodzka
dyrektor gbp w czerwonem

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z Programu Partnerstwo dla Książki.
Zgodnie z wymogami programowymi projekt zrealizujemy w partnerstwie z dwoma stowarzyszeniami
KaFCuki i „Integracja”. Adresaci projektu to dzieci i młodzież z
terenu gminy Kolno. Dotację w
kwocie 12 800 zł przeznaczymy
na realizację przedsięwzięcia pn. „
Literackie i historyczne wspomnienie Józefa Piłsudskiego w 150
rocznice urodzin Marszałka”.
Celem realizowanego projektu
jest upowszechnianie literatury i
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez działania edukacyjne, oświatowe i kulturalne służące rozbudzeniu zainteresowania
literaturą oraz zachęcenie przyjścia
do biblioteki. Poruszanie się wokół
tematyki historycznej dotyczącej
postaci i zasług Marszałka Józefa
Piłsudskiego wpłynie na poczucie
tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży. Podczas realizacji
projektu wykorzystamy literaturę
piękną i historyczną z okresu działalności wielkiego patrioty. Działania projektowe rozpocznie wykład
historyczny o dążeniu do niepodległej Polski i roli Marszałka. W

ramach wydarzeń literackich zorganizujemy spotkanie autorskie z krytykiem literackim, który przybliży
postać Józefa Piłsudskiego w literaturze. W cyklu głośnego czytania
z samorządowcami wykorzystamy
m.in. takie pozycje jak „ Książka o
Wielkim Wodzu”, czy „Cud nad Wisłą”. Odbędą się również warsztaty
historyczne, plastyczne i teatralne
oraz gra terenowa. Podczas zajęć uczestnicy projektu będą mieli
okazję poznać, w oparciu o literaturę piękną i popularnonaukową,
zagadnienia związane z dążeniem
do odzyskania niepodległości po
123 latach zaborów. Konkurs wiedzy, plastyczny oraz przedstawienie
teatralne będzie dopełnieniem tej
wiedzy. Dla najbardziej aktywnych
uczestników projektu zorganizujemy
wyjazd do Dworu Piłsudskiego w
Zułowie na Litwie.
Dzięki uczestnictwu w projekcie
młodzi ludzie uświadomią sobie jak
ważne dla ich rozwoju emocjonalnego i umysłowego jest czytanie.
Sięgną po proponowaną im wartościową literaturę. Czytanie stanie

się dla nich rozrywką, sposobem
spędzenia wolnego czasu. Działania projektowe przyczynią się do
rozbudzenia potrzeb literackich,
wyrobienia nawyku czytania, a tym
samym wzrostu poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Podejmowane działania projektowe
przyczynią się do skupienia wokół
biblioteki zbiorowości ludzi czytających.
Biblioteka dzięki współpracy z
dwoma stowarzyszeniami stanie się
miejscem, które zaktywizuje społeczność lokalną. Wspólna realizacja
projektu wzmocni jej kulturotwórczą
rolę. Uczestnicy projektu nabędą
umiejętności właściwego zachowania się i korzystania z miejsc użyteczności publicznej.
Wiedza historyczna nabyta i
utrwalona podczas działań projektowych wzmocni poczucie przynależności narodowej wśród odbiorców projektu. Działania projektowe
zostaną utrwalone i wykonane w
formie prezentacji multimedialnej,
którą młodzież przedstawi na zakończenie projektu.

bieg tropem wilczym w zabielu

uczestnicy biegli w deszczu

26 lutego, po raz pierwszy w Zabielu, odbył się Bieg Tropem Wilczym.
W tym ogólnopolskim wydarzeniu,
którego lokalnymi organizatorami
byli Centrum Kultury Gminy Kolno i Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, uczestniczyło ponad 150
osób. Gościem honorowym była
m.in. pani Janina Pisiak, łączniczka
i sanitariuszka z oddziału Hieroni-

ma „Roga” Rogińskiego, jednego z
najbardziej znanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia w
regionie, którego rodzina pochodzi
właśnie z Zabiela. Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Zabielu odbył się pod Patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Szersza relacja
z Biegu Tropem Wilczym w następnym wydaniu Gazety Gminnej i na
www.gminakolno.pl.
gazeta gminna
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cztery projekty z dotacją
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Cztery projekty z naszej gminy
znalazły się na liście tych, które
otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu z Poddziałania
3.1.2 „Wzmocnienie atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. Na
konkurs wpłynęło 206 wniosków,
ostatecznie do dofinansowania wybrano 69, bo Zarząd Województwa
Podlaskiego zwiększył pierwotnie
planowaną kwotę na ten cel. Dzięki projektom do szkół w Czerwonem, Lachowie, Janowie i Zabielu
trafi blisko 700 tys. zł m.in. na zajęcia dodatkowe czy wyposażenie.
Projekt realizowany w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie pt.
„Wsparcie rozwoju - kluczem sukcesu” zakłada realizację 10 zadań:
zajęcia z języka angielskiego, organizacja pracowni językowej, zajęcia z zakresu matematyki, zajęcia
komputerowe, warsztaty z zakresu
uczenia się, warsztaty rozwijania
inicjatywności i przedsiębiorczości, zajęcia logopedyczne, zajęcia
rewalidacyjne, zajęcia korekcyjnokompensacyjne i realizacja zajęć
dla dzieci młodszych. Kompleksowy
program wspomagający obejmie 54
uczniów. W szkole w Janowie zostanie w pełni wyposażona pracownia
językowa (11 laptopów, 8 tabletów,
urządzenie wielofunkcyjne, nagłośnienie) oraz zakupione zostaną
inne pomoce dydaktyczne. Łącznie
zrealizowanych zostanie 682 godzin
zajęć dodatkowych dla dzieci.

SP Czerwonem
W Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w projekcie pt. „Szkoła kluczowych możliwości” uczestniczy 52
uczniów. Dzieci mają zajęcia dodatkowe z matematyki, informatyki, z
języka angielskiego i przyrody. W
projekcie jest też zaplanowane dogazeta gminna

dzięki projektowi w ZSS w Zabielu odbędzie się 1656 godzin zajęć dodatkowych

radztwo edukacyjno - zawodowe
oraz z zakresu przedsiębiorczości
i kompetencji kluczowych oraz zajęcia z logopedą i psychologiem.
Każdy uczestnik projektu zostanie
wyposażony w „pakiet startowy”, a
szkoła w pomoce naukowe, w tym
m.in. tablice interaktywne, zestawy
zadań do matematyki czy laptopy do
pracowni językowej. W ramach projektu zostanie zrealizowanych 800
dodatkowych godzin dydaktyczno
- wyrównawczych. Realizatorem
projektu jest SP w Czerwonem, a
partnerem Business 4 Business
Consulting Piotr Janewicz.

W szkołach w Lachowie
W Lachowie projektu pt. „Kompetencje inwestycją w ich przyszłość”
realizowany będzie przez dwie szkoły: Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Projekt dotyczy podwyższenia
kompetencji kluczowych, matematyczno - przyrodniczych i wyrównania szans edukacyjnych 74 uczniów
z klas I-VI z SP i 67 uczniów w
Gimnazjum. W SP realizowane
będą: zajęcia korekcyjno kompensacyjne, dodatkowe zajęcia z języka
polskiego, zajęcia z zakresu nabywania kompetencji kluczowych i zajęcia z zakresu przyrodniczo mate-

matycznego. W Gimnazjum: zajęcia
z zakresu nabywania kompetencji
kluczowych, z zakresu przyrodniczo
matematycznego, doradztwo zawodowe kl. VI SP i III Gimnazjum oraz
doposażenie pracowni komputerowo- językowej (14 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, projektor, tablica interaktywna)
i pracowni matematyczno -przyrodniczych. Łącznie zrealizowanych zostanie 1097 godzin zajęć.

W ZSS w Zabielu
W Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu projekt pt. „Nowe
możliwości w naszej szkole” stworzy szanse rozwijania kompetencji
kluczowych, korzystania z nowoczesnego sprzętu edukacyjnego,
wyrównywania braków w wiedzy i
rozwijania zainteresowań poprzez
udział m.in. w wycieczkach i kołach
zainteresowań, zajęciach wyrównawczych. Dodatkowo uczniowie
klas VI SP i III Gimnazjum odbędą
spotkania z doradcą zawodowym i
zaplanują swój indywidualny plan
rozwoju edukacyjno-zawodowego.
Najważniejsze rezultaty to nabycie kompetencji kluczowych 189
uczniów i doposażenie 4 pracowni
przedmiotowych.
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Pamiętajmy o sybirakach
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza z czterech masowych
deportacji Polaków do północnych
obwodów Rosji i na zachodnią Syberię. Szacuje się, że wywieziono
wtedy około 140 tys. polskich obywateli, a w sumie aż ponad 330
tys. ludzi. To tragiczne doświadczenie nie ominęło mieszkańców
naszej gminy. Świadectwem są
wspomnienia tych, którzy przeżyli,
dokumenty, zdjęcia, rodzinne pamiątki, a czasem już tylko historie
opowiadane z pokolenia na pokolenie. Warto je ocalić, trzeba o
nich mówić, bo naszym obowiązkiem jest pamiętać...
W 77 rocznicę pierwszej deportacji publikujemy dokument z rodzinnego archiwum pani Aliny Biedka
z domu Ruchała udostępnione nam
przez Jacka Bagińskiego, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Roz-

Dokument z rodzinnego archiwum pani aliny biedka

woju Gminy Kolno „Integracja” i
zachęcamy wszystkich Sybiraków
z Gminy Kolno, lub członków ich
Rodzin do tego, by udostępniali do
zeskanowania dokumenty i zdjęcia,
które pozwolą nam stworzyć cyfrowe archiwum pamięci mieszkańców naszej gminy deportowanych

na wschód przez NKWD w latach
1940 - 1941.
Dokumenty do zeskanowania
przyjmuje Jacek Bagiński, prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno Integracja i dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

debata samorządowców
W trakcie XX Zgromadzenia
Ogólnego Związku Gmin Wiejskich
Województwa Podlaskiego, które
odbyło się w dniach 09 - 10 lutego
br. samorządowcy z województwa
nie tylko przyjęli sprawozdanie z
prac zarządu ZGWWP za 2016 rok,
udzielili absolutorium Zarządowi i
przyjęli budżet Związku na 2017 r.,
ale też debatowali na temat najistotniejszych spraw bieżących w
tym m.in. o reformie oświaty, najbliższych konkursach ze środków
PROW RPO, EFS, czy planowanej
zmianie ordynacji wyborczej.
Głos w debacie na temat reformy oświaty zabrał również wójt Józef Bogdan Wiśniewski poruszając
bardzo istotną kwestię finansowania oświaty. Na przykładzie Gminy
Kolno przedstawił jak zmniejsza się
subwencja oświatowa: w roku 2015
było to 160 tys. zł mniej, w następ-

nym o 300 tys. zł mniej, teraz jest o
pięćdziesiąt kilka tysięcy mniej.
- W mojej gminie nie będę się
martwić o to, by nauczycielom dać
pracę, bo ta praca będzie, tylko się
będę martwić o to, skąd wziąć pieniądze na to, by tym nauczycielom
zapłacić - mówił wójt Józef Wiśniewski i zaapelował, by rząd ustalając

subwencję oświatową uwzględnił
specyfikę systemu oświaty w gminach wiejskich.
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego wydał stanowisko „W sprawie planowanych
zmian w ordynacji wyborczej zmierzających do zniszczenia polskiej samorządności”, w którym m.in. przedstawia argumenty przemawiające za
tym, by nie ograniczać się do dwukadencyjności oraz opowiada się za
rozpoczęciem ogólnonarodowej debaty dotyczącej dwukadencyjności:
wójtów, burmistrzów, prezydentów,
starostów, marszałków, posłów i
senatorów, jak również jednomandatowych okręgów wyborczych do
wszystkich tych szczebli.
Treść stanowiska oraz relacja z
debaty dostępne są na stronie internetowej ZGWWP pod adresem:
zgwwp.org.pl
gazeta gminna
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odnawialne źródła energii
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

1 lutego br. w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie dla mieszkańców naszej gminy
zainteresowanych udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii. Gmina
Kolno przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie tego
typu inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020
W trakcie spotkania omawiane
były m.in. warunki i możliwości
otrzymania dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych w
dwóch wariantach: wariant z zasobnikiem na CWU o pojemności
250 litrów, i wariant z zasobnikiem
na CWU o pojemności 350 litrów
oraz do instalacji fotowoltaicznych
w wariantach: instalacja o mocy
2,0 kWp, instalacja o mocy 3,0 kWp,
instalacja o mocy 4,0 kWp i instalacja o mocy 5,0 kWp.
Gmina Kolno przeprowadziła nabór deklaracji mieszkańców Gminy

gazeta gminna

spotkanie dotyczące projektu pozwalającego na dofinansowanie budowy
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii cieszyło się sporym
zainteresowaniem mieszkańców gminy kolno

Kolno zainteresowanych udziałem
w projekcie oraz nabór dodatkowy
na listę rezerwową takich osób.
Teraz trwają prace związane z
wyborem wykonawcy, który przygotuje dla Gminy Kolno dokumentację
techniczną instalacji niezbędną do
złożenia wniosku o dofinansowanie
z RPO WP na lata 2014-2020.
To będzie pierwszy wniosek Gminy Kolno złożony na dofinansowanie

budowy instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii, ale nie
pierwszy związany z działaniami
proekologicznymi. Ostatnio Gmina
Kolno otrzymała dofinansowanie na
utylizację azbestu z domowych gospodarstw, a teraz mamy ogromną
szansę na dofinansowanie projektu
zakładającego m.in., budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
(więcej na str. 4 Gazety Gminnej).
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senioriada w borkowie
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Po raz szósty już w Borkowie
odbyła się Senioriada. Doroczne
spotkanie z Seniorami organizowane jest przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Borkowa i Centrum
Kultury Gminy Kolno w gościnnych progach Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie.
29 stycznia na sali gimnastycznej
w Borkowie spotkali się m.in. członkowie Zespołu Ludowego Czerwieniacy, Zespołu Zabielanki, oraz
licznie zgromadzeni goście. Wspólnie z Seniorami wieczór spędzili
wójt Józef Wiśniewski z małżonką
oraz ks. Krzysztof Wróblewski, proboszcz Parafii pw. Trójcy Świętej w
Borkowie. Specjalnie dla Seniorów
panie z koła Gospodyń przygotowały i przedstawiły kilka skeczy.
Ne zabrakło muzycznych występów naszych zespołów i wspólnego
śpiewania, słodkiego poczęstunku i
pamiątkowych gadżetów od Wójta
Gminy Kolno. Pokaz ratownictwa
zaprezentowały drużyny OSP z
Kumelska i Kolna. Senioriada zakończyła się wspólnymi tańcami.

spotkania z seniorami w borkowie to już tradycja, w tym roku senioriada odbyła się po raz 6. więcej zdjęć autorstwa pana S. nicewicza na foto.nicewicz.pl

kolędowanie w gminie boćki

zespół ludowy czerwieniacy na ekumenicznym przeglądzie kolęd w boćkach
fot. sylwester nicewicz

Zespół Ludowy Czerwieniacy wystąpił w tegorocznej edycji Ekumenicznego Wieczoru Kolęd, który
odbywa się w gminie Boćki.
W trakcie Wieczoru rozbrzmiewały kolędy w kilku językach, śpiewane przez przedstawicieli różnych
pokoleń. Usłyszeć można było m.in.
kolędy prawosławne, ale też śpiewane po niemiecku czy holendersku. Nie zabrakło też pięknych polskich kolęd.
Ekumeniczny Wieczór Kolęd odbył się w Zespole Szkół w Boćkach. Organizatorem spotkania co
roku jest Gminny Ośrodek Kultury
w Boćkach.
gazeta gminna
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zimowe ferie
w instytucjach kultury
barbara sielawa - gbp
aleksandra szyc - kaczyńska - ckgk

Dzięki „Feriom w bibliotece”
oraz atrakcjom przygotowanym
przez Centrum Kultury Gminy Kolno w trakcie zimowych ferii ponad
250 dzieci miało zapewnione zajęcia sportowe, artystyczne i wycieczki.

Ferie w bibliotece
Do spędzenia „Ferii z biblioteką” zaprosiła swoich czytelników
i sympatyków Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem. Było kulturalnie, aktywnie i sportowo.
31 stycznia młodzież z terenu gminy Kolno mogła realizować
się poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne na lodowisku, a także
doznać wrażeń artystycznych w
trakcie projekcji filmu „Po prostu
przyjaźń’ w kinie „Helios” w Białymstoku. Do nieco młodszych
uczniów skierowany był wyjazd do
Zamku Krzyżackiego w Rynie oraz
Parku Wodnego Tropikana w Mikołajkach, który biblioteka zorganizowała 2 lutego przy współpracy ze
Szkołą Podstawową im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
W międzyczasie, bo 1 lutego, najmłodsi czytelnicy biblioteki bawili
się na „Karnawałowym balu baśni”.
Dziewczęta działające w Dyskusyjnym Klubie Książki przygotowały
dla nich wiele atrakcji. Były zagadki, mini konkursy i rebusy literac-

ferie w bibliotece to m.in. wycieczka do mikołajek i na zamek w rynie

kie, no i oczywiście zabawa przy
muzyce. Tego wieczora, pożegnawszy maluchów, młodzież gimnazjalna uczestniczyła w „Nocy w bibliotece”. Było nocne czytanie, konkurs
bilardowy, zabawy przy muzyce,
konkurs karaoke, a na koniec oczywiście noc spędzona w śpiworze na
karimacie.
Organizatorzy dziękują Wójtowi
Gminy Kolno za zorganizowanie
bezpłatnego transportu do Rynu i
Mikołajek oraz za wsparcie finansowe z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok. Dzięki
temu w obu wyjazdach mogło wziąć
udział około 100 osób.

Ferie w CKGK
Na okres zimowych ferii CKGK
przygotowało szereg atrakcji dla
cKGK
organizowało ferie
nie tylko
w świetlicach,
ale też w
szkołach.
na zdjęciu
dzieci z sp
janowo.
więcej
zdjęć na
stronie
CKGK
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dzieci i młodzieży w Koźle, Borkowie, Lachowie, Zabielu, Janowie i w
Glinkach. Z zimowego wypoczynku
skorzystało ponad 150 dzieci.
Poza zajęciami z instruktorami dla
wszystkich uczestników zimowych
ferii był kulig i ognisko w Lachowie oraz wyjazd na łyżwy do Łomży.
Dzieci w Koźle odwiedzili strażacy,
którzy zaprezentowali najmłodszym
m.in. sprzęt do ratowania ludzi na
lodzie. Natomiast dzieci w Lachowie i Koźle spotkały się z policjantami z Komendy Powiatowej Policji
w Kolnie. Ferie w Borkowie zorganizowane były przy współpracy
ze Szkołą Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, a w
Janowie ze Szkołą Podstawową im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Po raz pierwszy CKGK przygotowało zajęcia dla dzieci z Glinek.
Nie zabrakło balu przebierańców
dla najmłodszych w Lachowie, Koźle i Borkowie oraz warsztatów z papierowej wikliny.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną zabawę i zapraszamy do naszych świetlic na cykliczne
zajęcia i spotkania. Podziękowania
kierujemy również do Komendy Powiatowej PSP w Kolnie, KPP w
Kolnie, oraz do wspierających nas
nauczycielek i pracowników obsługi
z SP w Borkowie oraz rodziców, a
w szczególności: pani Diany Zielińskiej, Małgorzaty Łasek i Justyny
Gers.
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szkoły

wycieczka do łomży
adam grzymała
sp wykowo

Z
inicjatywy
Samorządu
Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie
została zorganizowana wycieczka do Łomży. Głównym celem był
wyjazd na lodowisko miejskie i do
Muzeum Diecezjalnego.
26 stycznia 2017 roku uczniowie
klas II, III IV, V, i VI punktualnie
o godzinie 8.45 przybyli do szkoły. Po sprawdzeniu obecności pod
opieką nauczycieli Aliny ZaleśnejSkrodzkiej, Anny Mieczkowskiej i
Adama Grzymały, o godzinie 9.00
autokarem gminnym wyjechaliśmy
spod szkoły. Na miejsce dotarliśmy
przed 10.00.
Mając trochę czasu, poszliśmy
do Kościoła Braci Kapucynów, aby
tam obejrzeć ruchomą szopkę betlejemską. Dzieci mogły zobaczyć nie
tylko Trzech Króli, ale rozpoznać w
niej wielu bohaterów narodowych,
takich jak Tadeusz Kościuszko czy
Józef Piłsudski. Potem udaliśmy się
do Muzeum Diecezjalnego, gdzie
jako pierwsi mogliśmy obejrzeć

uczniowie ze szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie zwiedzili nową
wystawę pt. „idźcie i głoście” w muzeum diecezjalnym w Łomży

nową otwartą wystawę pod tytułem
„Idźcie i głoście”. Wystawa prezentuje ikony o zróżnicowanej tematyce. Dodatkowo uczniowie mogli
dowiedzieć się wielu ciekawych
wiadomości o technice i zasadach
wykonania ikony. Miłym zaskoczeniem dla uczniów było zobaczenie i
posłuchanie Łomżyńskiej Orkiestry
Kameralnej, która tylko dla nas zagrała walca wiedeńskiego.
Następnie autokarem pojechaliśmy na lodowisko miejskie, aby
tam poszusować. Nie dla wszyst-

kich jazda na łyżwach wydała się
prostą i łatwą rzeczą. Osoby, które
po raz pierwszy założyły łyżwy na
nogi nie mogły nawet stanąć na lodzie, potrzebna była pomoc kolegi
lub barierka. Było dużo śmiechu i
dobrej zabawy i trochę niegroźnych
upadków. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w KFC Galeria EC, aby po wyczerpującym dniu
zjeść smakowity posiłek. Po krótkim pobycie, weseli najedzeni przed
16.00 wróciliśmy do szkoły skąd
zabrali nas rodzice.

zimowy wypoczynek
Ferie z OSP Zabiele
Strażacy z OSP Zabiele zadbali o to, by w ferie członkowie młodzieżowej drużyny mogli aktywnie i
pożytecznie spędzić czas. Zorganizowanie m.in. wyjazdu do Mikołajek
czy na basen w Kolnie nie byłoby
możliwe bez finansowego wsparcia.
Jednostka OSP Zabiele otrzymała
je ze środków przeznaczonych na

ferie z osp zabiele na basenie

realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
za co druhowie składają serdeczne
podziękowania Wójtowi Gminy Kolno Józefowi Wiśniewskiemu.

Ferie z językiem angielskim
W SP w Borkowie w drugim tygodniu ferii odbywały się zajęcia
z angielskiego prowadzone przez
lektorkę ze Szkoły Języków Obcych
Linguo. Oto wspomnienie ze spotkań z uczniami: „Zajęcia z dziećmi
w Borkowie na długo zapadną mi w
pamięć. Wspaniała atmosfera pełna
radości i uśmiechu. Dzieci uczyły

się języka angielskiego podczas zabawy, czyli połączyliśmy przyjemne
z pożytecznym. Zakres słownictwa
obejmował m.in. nazwy zwierząt
hodowlanych, kolorów, części ciała oraz członków rodziny. Dzieci
bardzo chętnie brały udział w zajęciach, co więcej wyraźnie sprawiało
im to przyjemność. Mam nadzieję,
że nasza współpraca rozkwitnie i
będę mogła kontynuować współpracę z dziećmi z Borkowa”.

gazeta gminna

ciekawostki

nowa młodzieżowa drużyna osp
w gminie kolno
justyna góralczyk
osp kumelsk

Jak najlepiej spędzić sobotni
dzień? Ze strażakami OSP Kumelsk!
4 lutego w świetlicy w Kumelsku zorganizowane zostały, wzorem
ubiegłego roku, „Bezpieczne ferie
z OSP”. Na wspólnych zabawach
spotkali się rodzice wraz z dziećmi
z Kumelska i okolicznych miejscowości.
Nie brakowało śmiechu i dobrej
zabawy podczas konkurencji z balonami, zawodów drużynowych,
sprawnościowych, rzucania do celu
i podejmowania różnorodnych wyzwań. Uczestnicy zabawy mogli
też sprawdzić swoje umiejętności
słuchowe i wokalne w konkurencji
„Jaka to melodia” – z czym z resztą
świetnie sobie poradzili.
Uwieńczeniem wspaniałej zabawy były nagrody i pamiątkowe
maskotki dla dzieci oraz ognisko z
pysznymi kiełbaskami i tańce przy
muzyce.
Za pomoc w organizacji „Bezpiecznych ferii z OSP Kumelsk”
dziękujemy Centrum Kultury Gminy
Kolno oraz panu dyrektorowi Marcinowi Sekścińskiemu. Odbyły się
one także dzięki uprzejmości pana
wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana

członkowie mdp osp kumelsk otrzymali pierwsze strażackie legitymacje

Wiśniewskiego i dofinansowaniu ze
środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
Nasze przedsięwzięcie z całą
pewnością będzie kontynuowane
w kolejnych latach, jednak to nie
wszystko, o czym warto wspomnieć.
Dzięki „Bezpiecznym feriom z
OSP” udało nam się wzbudzić
wśród najmłodszych żywe zainteresowanie Ochotniczą Strażą Pożarną oraz zawodem strażaka. Efektem
tego jest powstała w lutym tego
roku przy OSP Kumelsk Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Jest to drużyna mieszana, licząca

obecnie 12 młodych ochotników (5
dziewcząt i 7 chłopców).
To właśnie 4 lutego członkowie
drużyny złożyli przed Komendantem M-G ZOSP RP Antonim Lewandowskim uroczyste ślubowanie.
Zaprezentowali także dotychczas
zdobyte umiejętności montując samodzielnie linię gaśniczą. Na koniec z rąk pana wójta i pana komendanta otrzymali swoje pierwsze
umundurowanie – koszulki i czapki oraz legitymacje członka MDP
OSP Kumelsk.
Dumni z naszych młodych ochotników życzymy im sukcesów, zapału i satysfakcji z objętej drogi – w
czym postaramy się ich jak najlepiej
wspierać.

pamiątkowe zdjęcie nowej w naszej gminie młodzieżowej drużyny pożarniczej osp kumelsk z wójtem józefem wiśniewskim,
komendantem m-g osp w kolnie antonim lewandowskim, strażakami z osp kumelsk i rodzicami
gazeta gminna
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szkoły

szusowanie w szelmencie
leszek pogorzelski
sp lachowo

Uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Lachowie 23
i 24.01.2017 r. spędzili w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment k/Suwałk ( ok. 130
km od Lachowa).
Ośrodek dysponuje pięcioma wyciągami i dobrze przygotowanymi
trasami zjazdowymi o różnej skali
trudności: szkoleniowa z taśmowym
wyciągiem, niebieska, czerwona i
czarna dla wytrawnych narciarzy.
Pierwsze „kroki” narciarskie odbywały się pod fachowym okiem

opiekunów Pani Kasi Milanowskiej
nauczyciela w-f i Pana Leszka Pogorzelskiego wychowawcy klasy VI.
Siedemnastu uczniów w ramach
dobrej zabawy na śniegu „pomyślnie przetrwało” podstawowy kurs
nauki jazdy na nartach zjazdowych.
Dodatkową atrakcją było spotkanie z Panem Wojciechem Fortuną – złotym medalistą olimpijskim
w skokach narciarski z Sapporo w
Japonii - 1972 rok. Uczniowie na
godzinnym spotkaniu wysłuchali
interesujących opowieści mistrza o
historii skoków narciarskich, zada-

spotkanie uczniów z lachowa z wojciechem fortuną

wali pytania, otrzymali pamiątkowe
pocztówki.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć
na stronie internetowej szkoły:
www.splachowo.ovh.org
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku będziemy mogli kontynuować
tę wspaniałą formę spędzania czasu wolnego. Wycieczka została zorganizowana dzięki dofinansowaniu
Pana Wójta Gminy Kolno Józefa
Bogdana Wiśniewskiego i Prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie
Krzysztofa Kajko – bardzo dziękujemy za pomoc.

uczniowie sp lachowo na stoku w szelmencie

Pieniądze dla szkół
Blisko 25 tys. zł otrzyma w tym
roku Gmina Kolno w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. Pieniądze
trafią do pięciu naszych szkół.
Najwięcej - 12 tys. zł otrzyma
Zespół Szkół Samorządowych w
Zabielu (w tym szkoła podstawowa
– 2986 zł i gimnazjum – 9014 zł).
Wsparcie trafi również do Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie,

Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie oraz do
Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu.
Wykaz organów prowadzących
szkoły na terenie województwa podlaskiego, którym w 2017 r. zostanie
udzielone wsparcie w ramach wspomnianego programu opublikowało
Podlaskie Kuratorium Oświaty.
Pieniądze pozyskane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-

twa przeznaczone zostaną na zakup
książek, które wzbogacą księgozbiory szkolnych bibliotek. Nasze
szkoły z tego programu korzystają
już po raz kolejny.
gazeta gminna
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zakochaj się w gminie kolno
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

- Było pięknie. Dawno nie słyszałam tak rozśpiewanej młodzieży - powiedziała pani Magdalena
Kruszyńska - Sosnowska z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, przewodnicząca jury oceniającego uczestników
konkursu wokalnego „Zakochaj się
w Gminie Kolno”, który odbył się
24 lutego w świetlicy w Lachowie.
Wokalny konkurs Centrum Kultury Gminy Kolno zorganizowało w
związku z przypadającą w tym roku
25. rocznicą istnienia Gminy Kolno oraz 5. funkcjonowania CKGK.
Uczestnicy występowali w czterech
kategoriach: przedszkolaki, klasy IIII SP, klasy IV- VI SP oraz gimnazjaliści. Każdy z uczestników miał
do wykonania dwa utwory.
Oczekiwanie na werdykt jury w
składzie: pani Magdalena Kruszyńska - Sosnowska, przewodnicząca,
pan Józef Rydzewski z Zespołu Ludowego Czerwieniacy i pan Andrzej
Borkowski, kierownik działu organi-

laureaci i uczestnicy konkursu wokalnego „zakochaj się w gminie kolno”

zacji imprez z WOAK w Białymstoku- członkowie, upływał „śpiewająco”, bo na scenie zaprezentował się
zespół młodzieżowy „ME & TBD”,
który powstał w efekcie projektu
realizowanego przez Centrum, a
dofinansowanego w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury.
Zdaniem członków jury na tytuł
laureata konkursu zasłużyli:
- przedszkolaki: Paulina Sielawa,
Klaudia Gorzemba i Emilia Niedź-

wiecka
- klasy I- III SP: Zespół Słoneczka: Julia Wyka i Wiktoria Boryszewska, Natalia Kopacz,
- klasy IV- VI SP: Katarzyna
Kosk, Mateusz Gutowski, Oliwia
Duda
- gimnazjaliści: Julia Rakowska,
Emilia Bystra, Milena Szczech
Nagrodę specjalną przyznano
zespołowi Diamenty: Wiktoria Kamińska i Oliwia Borawska.

Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle
zaprasza
dzieci i rodziców na warsztaty wielkanocne,
które prowadzone będą w każdy piątek marca
(03, 10, 17, 24, 31) w godz. 16°° - 19°°.
Zapisy i szczegółowe informacje w CKGK w Koźle
źródło obrazka Freepik
gazeta gminna

lub na stronie internetowej CKGK
Zapraszamy!
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