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Remont świetlicy w Janowie to
pierwsza z wielu inwestycji zaplanowanych na ten rok, którą Gmina Kolno wykona w ramach funduszu sołeckiego. Zadań do zrealizowania w poszczególnych sołectwach jest sporo,
ale wszystkie zostaną wykonane zgodnie z planem. Na realizację zadań
w ramach funduszu sołeckiego w 39 naszych sołectwach zaplanowano w
budżecie Gminy Kolno kwotę 518 539,77 zł

kultura

polska czyta dzieciom
i gmina kolno też!
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Pracownicy Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czerwonem, Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, ale też
m.in. dyrektorzy gminnych jednostek, radni, sołtysi, strażacy ochotnicy,
przedstawiciele stowarzyszeń - mnóstwo osób zaangażowało się w akcję
„Cała Polska Czyta Dzeciom” realizowaną w naszej gminie w świetlicach
CKGK i naszych szkołach. .

ciekawostki

Nasze drużyny
najlepsze w powiecie

str. 12

Drużyny z naszej gminy okazały
się bezkonkurencyjne w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się 22 kwietnia
br. w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu. W wojewódzkim etapie
Turnieju powiat kolneński reprezentować będą drużyny ze Szkoły Podstawowej im. Orła Bialego w Wykowie w Wykowie i Gimnazjum w Zabielu!
Najlepsi zawodnicy turnieju to Bartosz Fiertek z SP Wykowo i Dawid
Kopacz z Gimnazjum w Zabielu
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zdjęcie miesiąca
Pierwszy w tym roku bocian w Koźle
gazeta gminna
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Brawo dla kół gospodyń
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Na początku kwietnia uczestniczyłem w konferencji z okazji jubileuszu
150 lecia Kół Gospodyń Wiejskich,
którą zorganizował Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
w Łomży. Pojechałem tam nie tylko
dlatego, że swój dorobek prezentowało nasze KGW z Borkowa, ale
też z przekonania, że ta idea, mimo
upływu lat, czy różnych uwarunkowań historyczno - politycznych,
wciąż pozostaje potrzebna.
Powstało wiele publikacji i opracowań na temat Kół Gospodyń
Wiejskich. Ich rola zmieniała się
wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Był czas, kiedy wydawało
się, że to relikt przeszłości, że dziś
nikogo już ta idea nie zainteresuje,

ale od kilku lat obserwujemy reaktywację Kół Gospodyń Wiejskich,
w naszej gminie również. Tylko w
ostatnich miesiącach zawiązały się
dwa nowe Koła Gospodyń Wiejskich w Janowie i Kumelsku. Panie
z Janowa już wspólnie uczestniczyły
w warsztatach rękodzieła, panie z
Kumelska odważyły się sięgnąć po
dotację, na zrealizowanie zaplanowanych działań i udało się, odbędą
się warsztaty kulinarne!
Dzisiejsze koła to zupełnie inne
organizacje niż przed wiekiem, czy
za czasów PRL, ale tak jak ponad
100 lat temu, przez te wszystkie
lata, aż do dziś, jest jeden fascynujący wspólny element - inicjatywa
kobiet. To ich siła sprawia, że są
w stanie zmieniać świat na lepsze, rozwijać siebie, swoje rodziny,

społeczności. Są przedsiębiorcze,
kreatywne, odważne, ale też wrażliwe na potrzeby innych, otwarte na
działania, aktywne, a przy tym cenią i szanują tradycję. Jestem pełen
uznania, że przy natłoku codziennych obowiązków Panie znajdują
czas, siły i ochotę na dodatkową
działalność w Kołach.
Nie da się streścić wszystkiego
tego, co członkinie naszych Kół
Gospodyń Wiejskich z Borkowa,
Czerwonego, Zabiela, czy kiedyś
Lachowa, a teraz z Janowa i Kumelska zrobiły dla siebie i lokalnych
społeczności, ale bezsprzecznie to
ogromny wkład w ich rozwój.
Dlatego dziś z okazji 150 lecia
KGW dziękuję naszym Kołom za to,
że jesteście, za Waszą inicjatywę i
ważną rolę w społeczeństwie.

Z okazji Dnia Strażaka
wszystkim Druhnom i druhom
z gminy kolno
składamy
najserdeczniejsze podziękowania
za codzienną, ofiarną służbę,
i ciągłą gotowość do ratowania
ludzkiego życia i mienia.
życzymy
bezpiecznych powrotów z akcji
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym
niech św. Florian - patron strażaków
czuwa nad wami i waszymi rodzinami
józef bogdan wiśniewski
wójt
gminy kolno

antoni lewandowski
komendant
m-g zosp rp w kolnie

kolno, 4 maja 2016 r.
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Dbajmy o drogi
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego zabrania ustawa o drogach publicznych, a przykładów takiego działania w gminie niestety nie brakuje

Wraz z wiosną i rozpoczęciem
prac polowych powraca problem
worywania się w drogi gminne
i dojazdowe do pól i łąk. W tej
sprawie interweniują mieszkańcy, a i pracownicy Urzędu Gminy
Kolno zauważają takie przypadki.
Przypominamy, że to działanie
niezgodne z prawem i apelujemy o
wspólną troskę o nasze drogi.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o
drogach publicznych (Dz. U. 2015
r. poz..460) „zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności,
które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości

oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego”. Ustawa zabrania
w szczególności m.in. niszczenia
rowów, skarp, nasypów i wykopów
oraz samowolnego rozkopywania
drogi; zaorywania lub zwężania w
inny sposób pasa drogowego.
Troską władz gminy Kolno jest
jak najlepszy stan nawierzchni dróg
gminnych i dojazdowych do pól i
łąk. Planowany jest szereg drogowych inwestycji, jak również prac
związanych z prawidłowym wytyczeniem dróg. Wspólnie zatroszczmy się o to, by nie była to praca na
darmo, i by spory o worywanie się
w drogi nie kończyły się w sądach.

Niższe
opłaty
Dzięki staraniom władz Gminy
Kolno i przychylności Banku Spółdzielczego w Kolnie udało się wynegocjować niższe stawki od wpłat
gotówkowych w kasie Banku Spółdzielczego za podatki, za odpady
komunalne i za wodę. Od marca to
nawet o połowę taniej.
Dotychczas, a dokładnie do 29
lutego br. mieszkańcy naszej gminy
w kasie Banku Spółdzielczego w
Kolnie za wpłaty gotówkowe ponosili następujące opłaty:
- za podatki - 1 zł
- za odpady komunalne - 1 zł
- za wodę 0,5 % od kwoty, nie
mniej niż 2,5 zł
Od pierwszego marca 2016 r.
stawki za wpłaty gotówkowe w kasie Banku Spółdzielczego w Kolnie
poszły w dół i klient zapłaci teraz:
- za podatki - 0,5 zł
- za odpady komunalne - 0,5 zł
- za wodę, niezależnie od wysokości rachunku - 0,50 zł
Warto podkreślić, że współpraca
Gminy Kolno z Bankiem Spółdzielczym w Kolnie się bardzo dobrze.
- Jesteśmy naprawdę zadowoleni
z wysokiej jakości usług świadczonych nam przez Bank Spółdzielczy
w Kolnie - podkreśla wójt gminy
Kolno Józef Bogdan Wiśniewski.

coraz więcej sprzętu
Ciężarowy samochód Renault Master zasilił bazę maszyn jakimi dysponuje gminna brygada remontowa.
Tego typu samochód jest niezbędny
zarówno do przewozu pracowników,
jak i materiałów budowlanych czy
narzędzi. Dodatkowo w tym roku
zakupiona została też łyżka mieszająca do betonu do współpracy z
gminną koparko - ładowarką oraz
przednie szybkozłącze umożliwiające łatwiejszą i szybszą zmianę
osprzętu montowanego na przednim
ramieniu koparko - ładowarki.

gazeta gminna
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Z xv sesji Rady Gminy Kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

22 kwietnia odbyła się XV sesja Rady Gminy Kolno w trakcie
której radni przyjęli kilka uchwał i
sprawozdań. Po raz pierwszy w tej
kadencji, pod nieobecność Wojciecha Jermacza, przewodniczącego
Rady Gminy Kolno, obrady poprowadziła pani Bogusława Gardocka, wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Kolno.
W porządku obrad XV sesji Rady
Gminy Kolno znalazły się następujące uchwały:
- uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno na 2016
- uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę nieruchomości
niezabudowanej w trybie bezprzetargowym na okres 25 lat
- uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
- uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu
Podlaskiemu
Radni przyjęli również następujące sprawozdania:
- z realizacji Gminnego Programu

xv sesję rady gminy kolno poprowadziła wiceprzewodnicząca rady gminy kolno
radna pani bogusława gardocka

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015
rok.
- z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz oceny zasobów pomocy społecznej za
2015 rok
- z realizacji Programu współpra-

cy Gminy Kolno z organizacjami
pozarządowymi za 2015 rok
- z działalności jednostek OSP w
naszej gminie za 2015 rok
- z działalności Centrum Kultury
Gminy Kolno w Koźle za 2015 rok.
Informacje z prac między sesjami
przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno.

pierwszy taki alkomat w kolnie

wójt gminy kolno przekazuje alkomat komendantowi policji w kolnie
gazeta gminna

Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno przekazał inspektorowi Robertowi Marciniakowi, Komendantowi Powiatowemu Policji
w Kolnie najnowocześniejsze stacjonarne urządzenie do pomiaru
zawartości alkoholu w wydychanym
powietrzu - alkomat ADB, wraz z
wyposażeniem. To pierwszy tego
typu alkomat w Kolnie.
Nowe urządzenie już zamontowano w Komendzie Powiatowej Policji
w Kolnie, gdzie każdy zainteresowany samodzielnie może sprawdzić
stan trzeźwości i to przez siedem
dni w tygodniu o każdej porze dnia
i nocy. Obsługa alkomatu jest pro-

sta, a badanie stanu trzeźwości bezpłatne. Wystarczy dmuchnąć przez
jednorazową słomkę odpowiednią
ilość powietrza i odczytać wynik.
Urządzenie wraz z wyposażeniem
zostało zakupione z środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na rok 2016, ponieważ stała współpraca Gminy Kolno z Komendą Powiatową Policji w Kolnie na rzecz
przeciwdziałania nietrzeźwości na
drogach i w miejscach publicznych
jest jednym z elementów tego Programu.
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trwa remont świetlicy
w janowie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Trwa realizacja pierwszych zadań w ramach funduszu sołeckiego
w naszej gminie.
Remont świetlicy w Janowie to
pierwsza z wielu inwestycji zaplanowanych na ten rok, którą Gmina
Kolno wykona w ramach funduszu
sołeckiego. Zadań do zrealizowania
w poszczególnych sołectwach jest
sporo, ale wszystkie zostaną wykonane zgodnie z planem.
W Janowie gminna brygada remontowa ma do wykonania: nową
elektrykę, tynki ścian, podwieszany
sufit z płyt gipsowo - kartonowych,
zerwanie starej i położenie nowej
podłogi oraz zamontowanie ogrzewania.
Świetlica w Janowie, to nie jedyny tego typu obiekt, który zostanie
zmodernizowany w ramach funduszu sołeckiego. Również mieszkańcy Gromadzyna Wykno zdecydowali, by pieniądze przeznaczyć na

remont świetlicy w janowie wykonywany jest w ramach funduszu sołeckiego

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie posadzki w sali
głównej ich wiejskiej świetlicy.
Rozpoczęto również prace przy
wznawianiu punktów granicznych
dróg, które w kolejnym etapie będą
żwirowane.

Na realizację zadań w
ramach funduszu sołeckiego w 39 naszych sołectwach zaplanowano w
budżecie Gminy Kolno
kwotę 518 539,77 zł

z wizytą w sejmie

przedstawiciele gminy kolno z wizytą w sejmie

50 osobowa grupa przedstawicieli
Gminy Kolno z panem wójtem Józefem Wiśniewskim na czele 13 kwietnia br. pojechała z wizytą do Sejmu, gdzie spotkała się z kilkorgiem
parlamentarzystów z wojewodztwa
podlaskiego. To ważna wizyta z
uwagi na fakt, że w dniach 12, 13
i 14 kwietnia trwało 16 posiedzenie Sejmu RP. 13 kwietnia Sejm RP
podjął m.in. uchwałę w 1050 rocznicę Chrztu Polski w której zawarto
apel: „ o uczczenie Jubileuszu 1050.
rocznicy Chrztu Polski: niech to
źródło, z którego czerpały pokolenia, pozostanie obecne w naszych
czasach i w przyszłości.” Warto
podkreślić, że nasza gmina włącza
się w obchody tej ważnej rocznicy.
gazeta gminna
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będzie nowe ogrodzenie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Trwa modernizacja ogrodzenia
wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Zabielu.
Pracownicy z gminnej brygady
remontowej w ramach tej inwestycji
wykonają podmurówkę, zamontują nowe metalowe przęsła i bramy
wjazdowe. Ogrodzony zostanie cały
szkolny plac, łącznie z terenem miasteczka bezpieczeństwa ruchu drogowego, które dotychczas nie było
ogrodzone.
Przy okazji tej inwestycji do renowacji oddany został krzyż, który stał w szkolnym ogrodzeniu. Po
zakończeniu prac powróci na swoje
miejsce, a dodatkowo plac wokół
krzyża zostanie wyłożony kostką
brukową.

przy zespole szkół samorządowych w zabielu powstaje nowe ogrodzenie

Dotacja z ministerstwa

Gminna Biblioteka Publiczna
w Czerwonem otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
programu Promocja czytelnictwa.
Wsparcie finansowe w kwocie 10
tys. zł przeznaczymy na realizację
projektu „1050 rocznica Chrztu
Polski w legendach i podaniach.”
Projekt adresowany jest do dzieci
i młodzieży z terenu gminy Kolno.
Celem zadania jest wyrobienie nawyku czytania, wzrost poziomu czytelnictwa oraz poczucia tożsamości
narodowej wśród uczestników projektu w oparciu o literaturę histogazeta gminna

ryczną, legendy i podania. Główny
jednak nacisk położymy na obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Działania projektowe rozpoczniemy
wykładem historycznym dotyczącym początków państwowości polskiej na naszym terenie. W ramach
wydarzeń literackich zorganizujemy
spotkanie autorskie z twórcą legend i podań, przygotujemy przedstawienie teatralne wybranej przez
uczestników legendy. Do cyklicznego głośnego czytania legend zaprosimy samorządowców oraz członków
działających w naszej gminie Stowarzyszeń. Na warsztatach historycznych, plastycznych i teatralnych
uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać zagadnienia związane z
początkami państwowości polskiej.
Konkurs wiedzy, konkurs plastyczny oraz przedstawienie teatralne
będą dopełnieniem tej wiedzy. Dla
najbardziej aktywnych uczestników
projektu zorganizujemy wyjazd do
miejsc ważnych dla historii Polski,
do Biskupina, Gniezna, Kruszwicy i

Ostrowa Lednickiego.
Działania projektowe przyczynią
się do rozbudzenia potrzeb literackich, wyrobienia nawyku czytania a
tym samym wzrostu poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wiedza historyczna nabyta i
utrwalona podczas trwania projektu
wzmocni poczucie przynależności
narodowej wśród odbiorców projektu.
Osoby zainteresowane tematyką
zadania zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.
Teresa Skrodzka
GBP w Czerwonem

GBP w Czerwonem, CKGK
i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja zapraszają do udziału
w konkursach wiedzy i plastycznym z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Szczegóły
na www.gminakolno.pl
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boisko jak nowe

dotacje

aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

boisko do piłki nożnej z placem zabaw oraz planowanym w ramach funduszu
sołeckiego boiskiem do koszykówki będą służyć nie tylko szkolnej społeczności

Na boisku przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem będzie
nowa murawa. Dodatkowo jeszcze
w tym roku, w ramach funduszu
sołeckiego powstanie tu boisko do
koszykówki.
Nowe boisko do piłki nożnej to
efekt współpracy dyrekcji szkoły
z władzami gminy oraz rodzicami
uczniów. Prace rozpoczęto jesienią ub. roku, a w tym roku zostały

wznowione. Teraz pozostało tylko
czekać z nadzieją, że na Dzień Patrona Szkoły boisko do gry w piłkę
nożną będzie jak nowe.
Na rzecz szkoły społecznie pracowali: Sylwester Smaka, Piotr Banach z Czerwonego oraz Jan Gers,
Marcin Dębek i Robert Pisiak z
Wincenty. Dyrekcja szkoły dziękuje: Józefowi Wiśniewskiemu, wójtowi gminy Kolno, radnym Tadeuszowi Połomskiemu i pani Jadwidze
Kołowajtys oraz społecznikom.

Trzy projekty złożone przez grupy
nieformalne z naszej gminy, którym
w wypełnianiu wniosków pomagali
specjaliści z Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle, otrzymają dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań.
W pierwszym w tym roku konkursie w ramach Podlaskiego Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji
ogłoszonego przez Fundację Forum
Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku z naszej gminy dotację otrzymają: grupa z Borkowa na realizację
projektu „Tradycja lokalna warsztaty teatralno - wokalne”, grupa z Janowa na projekt pt. „Janowo wczoraj
i dziś sześćsetlecie wsi”, oraz grupa
z Kumelska na realizację zadania
pt. „Kuchnia lokalna i regionalna – warsztaty kulinarne”. Zadania
zostaną zrealizowane w maju br.

Program 500 + w naszej gminie

w gminnym ośrodku pomocy społecznej w kolnie wnioski o świadczenia rodzinne
przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Od 1 kwietnia Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kolnie przyjmuje wnioski o świadczenia w ramach programu 500 +. Pierwsze
wypłaty świadczeń wychowawczych
ruszą pod koniec kwietnia.
Setki wydanych i przyjętych wniosków o świadczenia wychowawcze
- tak wyglądały pierwsze tygodnie
funkcjonowania rządowego programu 500 + w naszej gminie. Tylko
do 19 kwietnia br. do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 514 wniosków w tym 22 drogą
elektroniczną.
Przypominamy, że termin składania wniosków na świadczenia
wychowawcze w ramach rządowego programu 500 + mija z końcem
czerwca br.
gazeta gminna
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cała polska czyta dzieciom,
gmina kolno też !
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

„Cała Polska Czyta Dzieciom”
i Gmina Kolno też. 14 kwietnia w
świetlicy Centrum Kultury Gminy
Kolno w Zabielu odbyło się pierwsze z cyklu spotkań z przedszkolakami i uczniami naszych szkół w
ramach tej wyjątkowej ogólnopolskiej akcji.
Do głośnego czytania wierszy
Brzechwy i Tuwima Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem i
Centrum Kultury Gminy Kolno zaprosiło nie tylko swoich pracowników. W Zabielu wiersz pt. „Okulary” przeczytał pan Marek Bazydło,
radny Gminy Kolno. Publiczność
żywo reagowała, szczególnie na
wiersz „Lokomotywa” w interpretacji Kazimierza Kotra. Najmłodsi
uczestnicy spotkania dowiedzieli
się jakie korzyści płyną z czytania,
ale sami też udowodnili, że już potrafią czytać i zaprezentowali kilka

w zabielu w ramach akcji cała polska czyta dzieciom czytali pracownicy Gminej
biblioteki Publicznej, Centrum Kultury Gminy Kolno i radny marek bazydło

wierszy. Na zakończenie spotkania
dzieci chętnie ustawiały się w kolejce do pomalowania twarzy.
Kolejne spotkania w ramach akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyły się 20 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II

w Borkowie i Szkole Podstawowej
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Akcja Cała Polska
Czyta Dzieciom trafiła też do Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Wykowie, Szkoły Podstawowej w
Lachowie i w Zaskrodziu.

kultura w skrócie
CKGK w projekcie

Podlaski Pomost Kultury - rozpoczęty! Nasze Centrum Kultury właśnie rozpoczęło udział w projekcie
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Białymstoku i Narodowego Centrum Kultury w Warszawie
- czeka nas seria diagnoz badających potrzeby, szkoleń i warsztagazeta gminna

tów podnoszących kompetencje
pracowników oraz przez najbliższe
3 lata realizować będziemy w naszej gminie projekty regrantingowe.
Zacieśniamy przy okazji współpracę
z innymi ośrodkami kulturalnymi i
edukacyjnymi w regionie! (na zdj.
dyrektor Marcin Sekściński, z dyrektorami domów kultury w regionie
oraz przedstawicielem WOAK.)

Rockowania 2016
7 maja Centrum Kultury Gminy
Kolno w świetlicy w Zabielu organizuje powiatowe eliminacje do
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania 2016”
z udziałem m.in. naszego zespołu
„Dożynkersi”. Półfinały konkursu
odbędą się we wrześniu w Łomży i
Suwałkach, a finał w październiku
w WOAK Spodki w Białymstoku.
Nagrodą główną w tegorocznym
konkursie jest 5000 zł i Koncert
Live w Polskim Radio Białystok.
Organizatorem konkursu „Rockowania 2016” jest WOAK w Białymstoku, a partnerami instytucje kultury w województwie, w tym CKGK
oraz Polskie Radio Białystok.
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ciekawostki

nasi na podium!

krótko

aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Drużyny z naszej gminy okazały
się bezkonkurencyjne w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się
22 kwietnia br. w Zespole Szkół
Samorządowych w Zabielu. W wojewódzkim etapie Turnieju powiat
kolneński reprezentować będą
drużyny z SP w Wykowie i Gimnazjum w Zabielu!
Nasi uczniowie okazali się najlepsi nie tylko w rywalizacji drużyno-

wej, ale też w rywalizacji indywidualnej. W kat. szkół podstawowych: I
msc. - SP Wykowo, II msc. - SP w
Zabielu, III msc. - SP w Zaskrodziu,
indywidualnie - Bartosz Fiertek z
SP Wykowo. W kat. gimnazja - I
msc - Gimnazjum w Zabielu, indywidualnie - Dawid Kopacz z Gimnazjum w Zabielu.
W powiatowych eliminacjach Turnieju organizowanych przez KPP w
Kolnie i przy wsparciu samorządów
udział wzięło 12 drużyn.

Sylwia z tytułem Laureata

Sylwia Pijanowska z ZSS w Zabielu
odebrała z rąk pani Jadwigi Szczypiń, Podlaskiego Kuratora Oświaty zaświadczenie o zdobyciu tytułu
laureata w Wojewódzkim Konkursie
Biologicznym. Na uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych do Łomży Sylwia
pojechała z Mamą, dyrektor Ewą
Lipnicką i nauczycielką Wiesławą
Wiśniewską. Gratulacje!

Polowanie z obiektywem

Gospodarzem powiatowych eliminacji turnieju był ZSS w Zabielu

W Centrum Aktywności Turystycznej i kulturalnej Domek Pastora w
Łomży do 20 maja br. można oglądać wystawę zdjęć Sylwestra Nicewicza „Polowanie z obiektywem”.
Na wernisażu 21 kwietnia nie zabrakło gości z naszej gminy, w tym
m.in. wójta Józefa Wiśniewskiego

150 lat kół gospodyń wiejskich

reprezentacja gminy kolno na konferencji zokazji 150 lat kGW

Koło Gospodyń Wiejskich z Borkowa wystąpiło na konferencji z okazji
150 lecia Kół Gospodyń Wiejskich,
która odbyła się 5 kwietnia w Łomży. Jubileuszowe spotkanie zorganizował Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Łomży.
Zaproszenie do zaprezentowania
swojego dorobku w trakcie konferencji to dla Koła Gospodyń Wiejskich
z Borkowa wyjątkowe wyróżnienie.
Panie, jako jedyne, wystąpiły na
konferencji nie ze śpiewem, a z teatralnymi scenkami.
Warto podkreślić, że w naszej
gminie idea o 150 letniej tradycji
odżywa. KGW w Borkowie, Zabielu
czy Czerwonem prężnie działają, a
ostatnio powstają też nowe: w Janowie i Kumelsku.
gazeta gminna

ciekawostki

zespół zabielanki
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Kiedy panie z zespołu Zabielanki wychodzą na scenę i zaczynają
śpiewać, bez akompaniamentu, tak
po prostu silnymi czystymi głosami, aż trudno uwierzyć, że to grupa
seniorek. Ich znak rozpoznawczy to
czerwone korale, chusty w kwiaty
i radość życia. Potrafią zaśpiewać
chyba wszystko od pieśni pogrzebowych, przez kościelne, po utwory własne np. napisane z serca i z
poczuciem humoru o miejscowości
Zabiele.
Początki wspólnego śpiewania
Zabielanek sięgają 2005 roku. Dziś
to już grupa z dorobkiem własnej
płyty, kilku nagród i wielu wyróżnień.
Panie z powodzeniem występują w trakcie wszystkich gminnych
uroczystości, godnie reprezentują
też naszą gminę w konkursach czy
przeglądach w regionie, poza granicami powiatu np. w Zbójnej, a nawet województwa m.in. w Ełku czy
w Wąsewie, gdzie w 2012 roku w

trakcie V Festiwalu Pieśni Maryjnej Zabielanki zdobyły I miejsce.
W 2014 roku zespół zdobył nagrodę w kategorii twórca roku w
Konkursie Kolneńskie Owoce Kultury, za kultywowanie tradycyjnego
śpiewu białego północnego Mazowsza.
W 2015 r. w ramach projektu
pn. „Tradycje wsi Zabiele w pieśni
obrzędowej” realizowanego przez
Towarzystwo Jan z Kolna powstała płyta z nagraniem tradycyjnych
pieśni obrzędowych, pochodzących
nawet z XVIII w. – w wykonaniu zespołu Zabielanki.
Na próbach seniorki spotykają się
w świetlicy Centrum Kultury Gminy
Kolno w Zabielu. Śpiewają też w
Kościele pw. Św. Jana Ewangelisty
w Zabielu.
Panie z zespołu Zabielanki aktywnie uczestniczą w życiu gminy, bardzo chętnie wyjeżdżają na
wycieczki np. do Lichenia, chętnie
współpracują ze szkołą i jednostką
OSP w Zabielu

W zespole
Zabielanki śpiewają
Panie:
Scholastyka Malinowska,
Cecylia Rogińska,
Anna Paliwoda,
Jadwiga Bazydło,
Jadwiga Przytuła,
Anna Góralczyk,
Anna Przytuła,
Józefa Boć,
Anna Szaniawska,
Czesława Długozima,
Janina Modzelewska,
Janina Góralczyk,
Daniela Sekścińska,
Cecylia Bazydło,
Teresa Klama.

zespół zabielanki z zabiela to wyjątkowe panie, które śpiewają bez akompaniamentu, a co ciekawe same też tworzą teksty

gazeta gminna
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szkoły

dzień świętego patryka
w szkole w lachowie
aneta lipka
sp w lachowie

Dnia 17 marca „zazieleniło się”
na korytarzach Szkoły Podstawowej w Lachowie. Uczniowie klas
O-VI obchodzili Dzień Świętego
Patryka.
Jest to narodowe święto Irlandii,
także obchodzone na całym świecie.
Tradycją dnia św. Patryka jest kolor
zielony (kolor kojarzony z Irlandią
- „zieloną wyspą”), dlatego w tym
dniu uczniowie i nauczyciele ubrali
się na zielono.
Według legendy św. Patryk używał koniczyny, aby odpowiadać na
wątpliwość, jak możliwy jest jeden
Bóg w trzech osobach. Koniczynka
to drugi obok harfy symbol Irlandii. Znalezienie w dniu św. Patryka koniczyny czterolistnej podwaja
„szczęście”.
Na lekcjach j. angielskiego przebrzmiewała muzyka irlandzka.
Uczniowie wszystkich klas zapoznali się z tradycjami Dnia Św.

dzień świętego patryka w szkole podstawowej w lachowie

Patryka. Nauczyciele przybliżyli
uczniom tradycje poprzez wyświetlenie krótkich filmików i piosenek
dla dzieci.
Ponadto uczniowie wykonywali
karty pracy, których treścią był Św.

Patryk i symbole Irlandii. Przygotowana przez uczniów gazetka szkolna
prezentowała tradycje i zwyczaje.
Wszystkim zaangażowanym w
„Dzień Świętego Patryka” dziękujemy!

sprawdziany i egzaminy

Uczniowie z sP w borkowie po sprawdzianie szóstkolasistów - fot. z profilu FB

Kwiecień to naprawdę trudny
miesiąc dla kończących szkołę podstawową i gimnazjum. 5 kwietnia br.
szóstoklasiści zmagali się ze sprawdzianem, a od 18 kwietnia trzydniowy maraton z egzaminami rozpoczęli uczniowie klas III gimnazjów.
Wyniki ze sprawdzianów szóstoklasistów poznamy 27 maja br., a
na wyniki egzaminów gimnazjalnych trzeba będzie poczekać dłużej.
Zaświadczenia z wynikami egzaminów gimnazjalnych trafią do szkół
17 czerwca. Data wydania zaświadczeń to 24 czerwca 2016.
Trzymamy kciuki za to, by wyniki
sprawdzianów i egzaminów okazały
się jak najlepsze!
gazeta gminna

szkoły

bliskie spotkania z historią
aneta roman
sp w janowie

W kwietniu br. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pamiętając
o ważnych rocznicach w historii
naszej ojczyzny – włączają się do
udziału w różnych konkursach dotyczących chrztu Polski – np. literackich czy na najlepszą prezentację multimedialną. 14 kwietnia
odbyły się lekcje historii dotyczące
966 roku, a 15 kwietnia uczniowie
kl. IV i VI pod kierunkiem nauczycielki historii przygotowali uroczysty apel.
W tle wyszczególniliśmy ważne
daty z naszej historii, rozpoczynając
d 966 roku – symbolicznie uznawanego przez wielu historyków za początek istnienia państwa polskiego.
W tym roku – jak podaje wiele źródeł – pierwszy historyczny władca
Polski – książę Mieszko I – przyjął
chrzest. Władca pochodzi z rodu
Piastów.
Aby wzmocnić pozycję Polski w
Europie, Mieszko I zawarł sojusz
z Czechami i ożenił się z czeską
księżniczką Dobrawą, która przekonała do pełnej chrystianizacji. Dzięki temu wydarzeniu nasz kraj stał
się chrześcijański, porzucano wszelkie pogańskie zwyczaje. W wyniku
tego w ciągu najbliższych wieków
powstało wiele kościołów. Jedna

uroczysty apel w szkole w janowie z okazji 1050 rocznicy chrztu polski

wiara – chrześcijaństwo – głosiła
konieczność posłuszeństwa wobec
władcy, sprzyjała większemu zjednoczeniu kraju. Książę mógł łatwiej
nawiązywać przyjazne kontakty z
zachodnimi sąsiadami, wzrosło znaczenie władcy w oczach poddanych.
Nastąpił również rozwój kulturalny
Polski.
Wydarzenia sprzed ponad dziesięciu wieków uczniowie przedstawili
w formie rysu historycznego, prezentacji multimedialnej przygotowanej przez czwartoklasistkę. Obejrzeliśmy również film na ten temat,
wysłuchaliśmy pieśni pt. „Rok 966”
o najważniejszych wydarzeniach z
historii naszego narodu.

uroczysty apel w szkole w janowie z okazji 1050 rocznicy chrztu polski

gazeta gminna

W dalszym ciągu społeczność naszej szkoły będzie aktywnie uczestniczyła w obchodach związanych
z rokiem upamiętniającym chrzest
Polski, konkursach, a także w innych przedsięwzięciach o charakterze patriotycznym. Działania te
wpisują się w realizowany przez
nas projekt „Bliskie spotkania z historią”, którego głównym celem jest
kształtowanie u uczniów tożsamości
regionalnej, społecznej, poznawanie
historii, miejsc pamięci oraz zwyczajów i tradycji naszej ojczyzny,
pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, a także rozwijanie zainteresowań uczniów i ich wszechstronny
rozwój.
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nowe stroje dla drużyny
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Komplet strojów otrzymała 24
marca br. młodzieżowa drużyna
działająca przy jednostce KSRG
OSP Zabiele z rąk wójta Józefa
Bogdana Wiśniewskiego oraz druha Antoniego Lewandowskiego,
komendanta M-G ZOSP w Kolnie.
Członkom zarządu KSRG OSP
Zabiele, podobnie jak najmłodszym
ochotnikom, bardzo zależało, by
bluzy z wyhaftowaną nazwą jednostki dotarły do Zabiela jeszcze
przed zbliżającymi się świętami, a
to dlatego, że dorośli druhowie i
młodzież wspólnie trzymają wartę
przy Grobie Pańskim w Kościele
pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu. Tak też się stało i nowe stroje
przekazane zostały drużynie w odpowiednim czasie, dlatego w tym
roku młodzieżowa drużyna na strażackiej warcie przy Grobie Pańskim
zaprezentowała się w nowych, jednolitych bluzach.

jednostka osp zabiele, przy której funkcjonuje młodzieżowa drużyna, jest od
2009 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To jedna z
najprężniej działających jednostek osp w naszej gminie

ostatnie posiedzenie zarządu

członkowie zarządu miejsko - gminnego zosp rp w kolnie w trakcie ostatniego w
tej kadencji posiedzenia omawiali sprawy bieżące, plany na ten rok oraz wyznaczyli termin zjazdu m-g zosp rp w kolnie w trakcie którego wybrane zostaną
nowe władze

14 kwietnia w remizie w Czerwonem odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie Zarządu M - G
ZOSP RP w Kolnie. W trakcie spotkania podsumowano przebieg zebrań sprawozdawczo - wyborczych
w jednostkach OSP w naszej gminie, przedstawiono plan działań na
bieżący rok i ustalono termin zjazdu
M-G ZOSP RP w Kolnie, który ma
odbyć się 10 czerwca br. Na zjeździe
tym zostaną wybrane nowe władze
i ustalony zostanie plan działań na
następną pięcioletnią kadencję. Na
zakończenie Józef B. Wiśniewski,
wójt gminy Kolno, pełniący funkcję
prezesa OSP wraz z komendantem
M-G ZOSP RP w Kolnie Antonim
Lewandowskim podziękowali za dobrą i owocną współpracę zarządu w
minionej kadencji i życzyli pomyślności i sukcesów w nowej kadencji.
gazeta gminna
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pierwszy wieczór satyry
Aleksandra szyc- kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

w świetlicy ckgk w lachowie udało się odtworzyć klimat kawiarenki z prl-u

Na jeden wieczór 1 kwietnia sala
świetlicy Centrum Kultury Gminy
Kolno w Lachowie zamieniła się w
kawiarnię rodem z PRL-u. Goście,
którzy odpowiedzieli na zaproszenie i przyszli na „Groch z kapustą”
czyli wieczór satyry nie pożałowali, było wesoło!

Ciężar rozbawienia publiczności
wzięły na siebie nasze wspaniałe
amatorskie zespoły: kabaret Sibrzanki z Borkowa i grupa Teatr
Magnum Noli z Lachowa. Oba zespoły do występów przygotowywały
się pod czujnym, krytycznym i życzliwym okiem instruktora z Centrum

Kultury Gminy Kolno, pana Kazimierza Kotra
W wykonaniu kabaretu Sibrzanki zobaczyliśmy program oparty na
tekstach własnych Andrzeja Oseki,
Andrzeja Waligórskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
Natomiast zespół teatralny Magnum Noli z Lachowa przedstawił
zgromadzonej publiczności scenki z
„Teatrzyku Zielona Gęś” K. I. Gałczyńskiego.
Śmiechu było co nie miara, więc
śmiało można powiedzieć, że zadanie zostało wykonane perfekcyjnie.
Jak na wieczór pod hasłem „Groch
z kapustą” przystało nie zabrakło
słodkiego poczęstunku, parzonej
kawy czy herbaty oraz tytułowego
grochu z kapustą. Elementem spotkania była też m.in. wspólna gimnastyka, czy palenie Marzanny...
Wieczór satyry i humoru odbył się
po raz pierwszy, możliwe, że jeszcze w tym sezonie zespoły ruszą w
tournee po naszych świetlicach, a
pewne, że spotkamy się za rok!

Najciekawsze marzanny
Gminny Konkurs na Najciekawszą
Marzannę rozstrzygnięty! Okazało
się, że maluchy mają wyobraźnię i
wspaniałych pomocników:) Z dziesięciu prac komisja wybrała najlepsze, ale nagrody otrzymali wszyscy
uczestnicy konkursu zorganizowanego przez Centrum Kultury Gminy Kolno. I miejsce ex aequo zajęli: Nikola Skok i Olek Sokołowski,
II miejsce - Amelia Piekarska, III
miejsce - Bartek Chiliński i wyróżnienie - Kuba Długozima. Dodatkową atrakcją dla przedszkolaków z
ZSS Zabiele było ognisko i pieczone kiełbaski. Dziękujemy dzieciom,
ich Rodzicom oraz Nauczycielkom
za wspólną zabawę i już dziś zapraszamy na konkurs za rok!
gazeta gminna

gminny konkurs na najciekawszą marzannę podsumowaliśmy w świetlicy centrum kultury gminy kolno w zabielu, a na zakończenie było ognisko i mnóstwo
dobrej zabawy
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Najmłodsi recytatorzy
Aleksandra szyc - Kaczyńska
Centrum kultury gminy kolno

W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwonem odbyła się dziś VIII
Edycja Konkursu Recytatorskiego
„Poezja Brzechwy i Tuwima wśród
najmłodszych”.
W konkursie wzięło udział 27 recytatorów ze szkół podstawowych i
oddziałów przedszkolnych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu.
Zanim rozpoczęła się rywalizacja
zgromadzonych gości powitała pani
Teresa Skrodzka, dyrektor GBP w
Czerwonem, a klika serdecznych
słów w imieniu Wójta Gminy Kolno
skierował do najmłodszych uczestników pan Stanisław Szymańczyk,
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie.
Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkole, klasa 0 i uczniowie
klasy I. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Kazimierz Koter
– instruktor teatralny z Centrum
Kultury Gminy Kolno, Bożena Kowalewska – dyrektor Powiatowej
Biblioteki Pedagogicznej w Kolnie
oraz Barbara Siwik – solistka zespołu „Czerwieniacy”.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

Przedszkole
1. Joanna Kosiorek – SP
Czerwone
2. Julia Pisiak – SP Czerwone
3. Sebastian Gębarski – SP
Zaskrodzie
3. Amelia Piekarska – SP
Zabiele
Klasa 0
1. Natalia Filipkowska – SP
Lachowo
2. Wiktor Duda – SP Zabiele
3 Hanna Chrostowska– SP
Lachowo
3. Aleksandra Darmetko –
SP Borkowo
Wyróżnienie: Jan Rogiński –
SP Zaskrodzie
Klasa I
1. Zuzanna Nadara – SP
Wykowo
2. Rafał Chrostowski – SP
Lachowo
3. Maria Wilińska – SP
Czerwone
Wyróżnienie: Dominika Matuszczak – SP Janowo, Bartosz Rzadki – SP Zaskrodzie

w oczekiwaniu na werdykt jury
dzieci mogły zrobić sobie zdjęcia

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym recytatorom zostały
wręczone dyplomy podziękowania. Nauczycielom przygotowującym uczestników konkursu dyplomy
podziękowania wręczył dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie Stanisław Szymańczyk.

W ósmej edycji konkursu recytatorskiego „poezja brzechwy i tuwima wśród najmłodszych” uczestniczyło 27 recytatorów
ze wszystkich gminnych szkół podstawowych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych

gazeta gminna

ciekawostki

kursy zawodowe

gazeta gminna

19

Reklama

ZABIELE 170 a

