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3 maja 2016 r. - ta data zapisze
się w historii Zabiela i naszej gminy. Po uroczystej mszy św. odprawionej
w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu licznie zgromadzeni parafianie udali się na pobliski plac, gdzie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski
zasadzony został pamiątkowy dąb. Na kamieniu tuż obok drzewka znajduje
się tablica upamiętniająca to wydarzenie i wyjątkowy jubileusz.

wydarzenia

wóz strażacki
poświęcony i przekazany
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22 maja w Kumelsku odbyła się
uroczystość poświęcenia i przekazania nowego, wyposażonego samochodu pożarniczego Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kumelsku. Nowy wóz został wyposażony w specjalistyczny
sprzęt, na zakup którego gmina Kolno otrzymała 20 tys. zł dotacji z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku.

kultura

Jak to z chrztem polski
było...

str. 9

W ramach realizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Czerwonem projektu „1050 rocznica Chrztu Polski w legendach i podaniach” zaprosiliśmy do nas historyka Mikołaja Dybikowskiego. Spotkania
warsztatowe odbyły się w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II
w Borkowie i Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem
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zdjęcie miesiąca
Na Festynie Rodzinnym w Kowalewie,
gazeta gminna

wydarzenia

chrzest polski
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
W tym roku obchodzimy 1050
rocznicę Chrztu Polski. W naszej
gminie również. 3 maja w trakcie uroczystości w Parafii pw. św.
Jana Ewangelisty w Zabielu poprzez posadzenie symbolicznego
dębu rozpoczęliśmy cykl wydarzeń
związanych z tym wyjątkowym jubileuszem.
Chrzest przyjęty przez Mieszka I
w 966 roku zapoczątkował proces
chrystianizacji ziem polskich, stał
się symbolicznym początkiem państwa polskiego i Kościoła Katolickiego. O czasach tego przełomu
kulturowego dowiadujemy się coraz
więcej m.in. dzięki badaniom naukowym. Jedna z metod datowania

zjawisk przyrodniczych, zabytków i
znalezisk archeologicznych polega
na badaniu drewna. Dąb to drzewo
niezwykłe, używane jako budulec
także w czasach Mieszka I, to właśnie dzięki zapisom w słojach drewna z tamtych czasów możemy dziś
pełniej odczytywać historię sprzed
tysiąca lat.
Zasadziliśmy symboliczny dąb w
Zabielu, w którym także zapisze się
historia Gminy Kolno, gminy, która zna i docenia początki państwa
Polskiego. Miejmy nadzieję, że za
kolejnych tysiąc lat, to drzewo będzie zaświadczać o naszej wierze
i pamięci, bo przecież gdyby nie
Chrzest Polski dziś bylibyśmy zupełnie innym państwem, innym społeczeństwem, inną kulturą.

z xVI sesji Rady Gminy
18 maja, w sali konferencyjnej
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem odbyła się XVI zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno.
Zanim radni rozpoczęli głosowania nad poszczególnymi uchwałami
informacje o pracy między sesjami
przedstawił Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Następnie
radni podjęli uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2016 r.
- w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Kolno
na lata 2016 - 2025
- w sprawie zatwierdzenia taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- w sprawie ustalenia kierunków
działania Wójta Gminy Kolno
- w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
- w sprawie przyjęcia zmian Progazeta gminna

gramu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Kolno na lata 2016 - 2020.
- w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji
projektu pn. Budowa międzygminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną.
Zanim posiedzenie zostało zamknięte pani sekretarz Danuta Siwik, w związku z tym, że odchodzi
na emeryturę, podziękowała wszystkim zgromadzonym za lata wspólnej
pracy. Wójt Józef Bogdan Wiśniewski wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Kolno Wojciechem Jermaczem wręczyli pani Danucie Siwik
bukiet kwiatów dziękując za współpracę. Od 1 czerwca sekretarzem
Gminy Kolno będzie pan Adam Masłowski, który wygrał konkurs na to
stanowisko.

Naszym obowiązkiem jest pielęgnować tradycje i dbać o tożsamość, niech dąb w Zabielu będzie
tego świadectwem.
Cieszę się, że w obchody jubileuszu aktywnie włączyły się nasze
szkoły, instytucje kultury i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Kolno Integracja proponując młodemu pokoleniu atrakcyjne formy poznania historii z początków naszego
państwa.
Zwieńczeniem gminnych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski
będzie uroczystość 5 czerwca na
Górze Świętego Brunona w Koźle
organizowana wspólnie z Parafią
pw. NSJ w Koźle i pod patronatem
Dziekana Kolneńskiego ks. Stanisława Uradzińskiego.

w skrócie

Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie nominowana do Nagrody Edukacyjnej Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego otrzymała
wyróżnienie i znalazła się w gronie
trzech instytucji nagrodzonych na
Podlasiu.
Nagroda OP2TINE przyznawana
jest instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji
informatyki na terenie woj. podlaskiego. Gratulujemy!
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wydarzenia

w trosce o najmłodszych
Aleksandra Szyc - Kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem uczestniczy w polsko
– szwajcarskim projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”. Dzięki temu
największemu
ogólnopolskiemu
programowi profilaktyki i edukacji stomatologicznej przedszkolaki
otrzymały zestaw do mycia zębów,
a szkoła pakiet materiałów edukacyjnych i pomocy dydaktycznych,
które pomogą prowadzić atrakcyjne
zajęcia dla najmłodszych z zakresu profilaktyki stomatologicznej.
Problem jest poważny, bo jak
pokazują badania stan uzębienia
Polaków jest fatalny. W szkole
w Czerwonem przedszkolaki będą
uczyły się jak prawidłowo dbać o
higienę jamy ustnej.
Projekt: „Edukacja, promocja
i profilaktyka w kierunku zdrowia
jamy ustnej skierowana do małych
dzieci, ich rodziców, opiekunów i
wychowawców” jest realizowany
przez Uniwersytet Medyczny w

dzięki projektowi przedszkolaki z czerwonego nauczą się jak dbać o zęby

Białymstoku, pod patronatem Ministerstwa Zdrowia – powiedział Jacek Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem. - Współfinansowany jest
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej.
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem w październiku
ub. r. uczestniczyli w specjalistycz-

nym szkoleniu „Edukacja prozdrowotna rodziców i dzieci jako metoda przeciwdziałania chorobom jamy
ustnej” – organizowanym przez
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W ramach projektu materiały
edukacyjne otrzymają też rodzice
maluchów. Wszystko po to, by nauczyć się jak dbać o zdrowie zębów
swoich pociech już od najmłodszych
lat oraz jak skutecznie kształtować
prawidłowe nawyki żywieniowe.

uroczystości w Zabielu

symbolicznego posadzenia dębu oraz odsłonięcia kamienia z tablica dokonali
Proboszcz parafii w Zabielu, wójt Gminy kolno, radni, sołtysi i strażacy

3 maja w Zabielu był dniem wyjątkowym, ponieważ zbiegły się
obchody uroczystości parafialnych,
Dnia Strażaka, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz inauguracja
gminnych obchodów 1050 rocznicy
chrztu Polski.
Po uroczystej mszy św. odprawionej w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu licznie zgromadzeni parafianie udali się na pobliski
plac, gdzie z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski zasadzony został
dąb. Na kamieniu tuż obok drzewka
znajduje się tablica upamiętniająca
ten wyjątkowy jubileusz.
Okolicznościowe
przemówienie
wygłosił Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno, a proboszcz parafii w
Zabielu poświęcił dąb i tablicę.
gazeta gminna

wydarzenia

realizacja funduszu sołeckiego
w naszej gminie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

utwardzanie poboczy w bialikach w
ramach funduszu sołeckiego

Wytyczanie i żwirowanie dróg,
utwardzanie poboczy - na to najczęściej sołectwa decydowały się
przekazać pieniądze w ramach
funduszu sołeckiego. Realizacja
zadań zaplanowanych na bieżący
rok trwa.
Mieszkańcy Zaskrodzia również
zdecydowali, by fundusz przeznaczyć na drogi. Pod koniec kwietnia
uprawnieni geodeci wytyczyli punkty graniczne drogi, która w dalszym
etapie zostanie wyprofilowana i
wyżwirowana.

wytyczanie drogi w zaskrodziu to jeden z elementów zadania, które zrealizowane zostanie na tym odcinku w ramach funduszu sołeckiego

W Starym Gromadzynie zakończono już żwirowanie jednej z trzech
dróg przeznaczonych do remontu w
ramach funduszu sołeckiego.
Prace nad żwirowaniem rozpoczęły się właśnie na drogach w miejscowości Wścieklice, gdzie do żwirowania na ten rok wyznaczono trzy
odcinki.
W Bialikach pracownicy gminnej ekipy remontowej pracują nad
utwardzaniem poboczy drogi wewnętrznej w tej miejscowości - też w
ramach funduszu sołeckiego. Każde
sołectwo dysponowało kwotą wy-

liczoną według wzoru określonego
w ustawie z dnia 21 lutego 2014
r. o funduszu sołeckim stąd różny
zakres prac w poszczególnych miejscowościach. Łącznie na inwestycje
w ramach funduszu sołeckiego w 39
sołectwach naszej gminy w budżecie zarezerwowano 518 539,77 zł
Pracy na ten rok jest bardzo dużo,
ale co ważne, fundusz sołecki będzie
również realizowany w przyszłych
latach, więc mieszkańcy 45 naszych
sołectw mogą planować ważne dla
nich inwestycje np. rozkładając ich
realizację na etapy.

ogłoszenie

Sprzedam działkę
z zabudowaniami
ok. 15 arów w Czerwonem
w Gminie Kolno.
Kontakt pod numerem tel.:
785 957 680

gazeta gminna

w skrócie
Pan Dariusz Filipkowski z miejscowości Kiełcze - Kopki znalazł się w wyjątkowym gronie
odznaczonych Medalem św. Izydora Oracza, za
zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu patrona
rolników.
Zasłużonych dla rolnictwa uhonorowano 8
maja br. w Kościele pw. Ducha Świętego w
Białymstoku. Mszy św. przewodniczył metropolita białostocki Ks. Abp Edward Ozorowski.
W tym roku Medale św. Izydora Oracza
przyznano po raz 12., a otrzymało je dziewiętnaście osób i instytucji. Gratulujemy!
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wydarzenia

Aktywni mieszkańcy Janowa
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Gmina Kolno wykupiła działkę wokół pomnika w Janowie, a
mieszkańcy zaangażowali się w
to, by jak najszybciej wyrównać
ten teren. To już kolejny przykład,
że w naszej gminie mamy wyjątkowych, aktywnych i zaangażowanych mieszkańców, i że współpracując można wiele osiągnąć.
Odkąd pięć lat temu w Janowie
powstał pomnik upamiętniający oddziały „Łupaszki” i „Hubala” o tej
miejscowości stało się głośno, nie
tylko w regionie. Tablice na kamieniach, które informują o tym, że to
właśnie tu doszło do rozwiązania
110 Pułku Ułanów, z którego wyłoniły się m.in. dwa partyzanckie
oddziały mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i ppłk. Jerzego Dąbrowskiego „Łupaszki” przyciągają
zainteresowanych historią nawet z
odległych zakątków kraju.
Co roku przy tym pomniku w Janowie w inicjatywy Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie odbywają się patriotyczne uroczystości.

ziemia z placu gminnego w starym gromadzynie wywożona była do janowa nie
tylko przy użyciu gminnego sprzętu, ale też mieszkańców Janowa

Dotychczas ich organizowanie było
nieco utrudnione, z uwagi na fakt,
że ziemie położone po obu stronach
pomnika nie należały do Gminy.
Teraz to się zmieniło, pod koniec
ub. roku i w roku bieżącym Gmina
Kolno odkupiła ok. 0,2 ha ziemi w
pobliżu czterech kamieni z tablicami.
Mieszkańcy Janowa od razu zareagowali i włączyli się w prace
związane z porządkowaniem okolic
pomnika. Trzeba tu nawieźć sporo

materiału, by teren wyrównać. Ziemię przywożono m.in. z placu gminnego w Starym Gromadzynie, w co
aktywnie zaangażowali się mieszkańcy Janowa.
Jest nadzieja, że dzięki dobrej
współpracy tegoroczne uroczystości w Janowie będą się odbywały
na zagospodarowanym terenie wokół pomnika. W przyszłości cały
plac zostanie zagospodarowany
adekwatnie do rangi i powagi tego
miejsca.

Nowe urządzenie
Nowy gminny zakup - mieszalnik
do betonu montowany do koparko - ładowarki już sprawdza się w
działaniu. Dzięki nowemu urządzeniu do mieszania betonu pracownicy gminnej ekipy remontowej mogą
szybciej i wydajniej pracować.
Mieszalnik do betonu po raz
pierwszy sprawdził się przy budowie poboczy przy drodze w miejscowości Bialiki.
Montowany do koparko - ładowarki mieszalnik będzie wykorzystywany przy wszystkich pracach
remontowo - budowlanych prowadzonych w naszej gminie.
A. Szyc - Kaczyńska
CKGK
gazeta gminna

wydarzenia

poświęcenie i przekazanie
strażackiego samochodu
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

22 maja w Kumelsku odbyła się
uroczystość poświęcenia i przekazania nowego, wyposażonego samochodu pożarniczego Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kumelsku.
Jak na strażacką uroczystość
przystało rozpoczęła ją zbiórka pododdziałów OSP. Meldunek Wójtowi
Gminy Kolno Józefowi Wiśniewskiemu złożył dowódca uroczystości druh Antoni Lewandowski, prezes zarządu oddziału M-G Związku
OSP w Kolnie.
Następnie wójt Józef Wiśniewski,
powitał zaproszonych gości w tym
m.in. ks. Krzysztofa Malinowskiego,
proboszcza Parafii pw. Zwiastowania
NMP w Lachowie, Stefana Krajewskiego, członka zarządu Województwa Podlaskiego, Stanisława Wiszowatego, Starostę Kolneńskiego,
brygadiera Pawła Pupka, zastępcę
komendanta Powiatowego PSP
w Kolnie, mł. brygadiera Adama
Trzonkowskiego, Andrzeja Mieczkowskiego, przewodniczącego Rady
Powiatu Kolneńskiego, Wiesława
Dąbrowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kolneńskiego,
Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady Gminy Kolno wraz z
radnymi, Krzysztofa Kajko, prezesa

Banku Spółdzielczego w Kolnie,
Waldemara Witkiewicza, zastępcę
nadleśniczego Nadleśnictwa Łomża,
Michała Milanowskiego, leśniczego Leśnictwa Lachowo, strażaków
ochotników, panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Kumelska oraz mieszkańców Kumelska i okolic.
Wszyscy zgromadzeni uczestniczyli w polowej mszy św., celebrowanej przez ks. proboszcza Krzysztofa
Malinowskiego, po której nastąpiło
poświęcenie samochodu strażackiego i figurki św. Floriana ufundowanej przez strażaków ochotników i
mieszkańców Kumelska. Następnie
wójt Józef Wiśniewski wraz z brygadierem Pawłem Pupkiem przekazali kluczyki i dowód rejestracyjny naczelnikowi i kierowcy z OSP
Kumelsk. W tym ważnym dniu nie
zabrakło okolicznościowych przemówień, gratulacji i podziękowań.
Organizatorzy zadbali też o szereg atrakcji w tym m.in. pokazy
strażackie, pokazy kawaleryjskie,
rywalizacja w przeciąganiu liny. Z
myślą o najmłodszych przygotowano stoisko plastyczne, gdzie można
było coś namalować, lub skorzystać
z usługi malowania wzorów na twarzy, były zjeżdżalnie i spektakl w
wykonaniu artystów z Krakowa.

Nowy wóz został wyposażony w specjalistyczny sprzęt, na zakup którego
gmina kolno otrzymała 20 tys. zl dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku. Strażacki
samochód poświęcił ks. proboszcz krzysztof malinowski
fot. s. nicewicz
gazeta gminna

OSP w Kumelsku oraz CKGK
dziękują za pomoc i wsparcie:
*Józefowi Wiśniewskiemu, Wójtowi
Gminy Kolno
* Wojciechowi Jermaczowi, przewodniczącemu Rady Gminy Kolno z
radnymi
* Wiesławowi Dąbrowskiemu, wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu
Kolneńskiego,
* Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie
* Szczepanowi Mieńkowskiemu Piekarnia Grabowo
* Maciejowi Masiakowi - kierownikowi Agrocentrum Lachowo
* Michałowi Milanowskiemu - Leśniczemu Leśnictwa Lachowo
* Andrzejowi Staniszewskiemu Usługi Insyminacyjne Lachowo
* Jackowi Foltyńskiemu - gospodarstwo rolne Lachowo
* Wojciechowi Trzonkowskiemu gospodarstwo rolne Kowalewo
* Alfredowi Święczkowskiemu Usługi Transportowe Stary Gromadzyn
* Arturowi Kuklińskiemu - PPHU
KUAR, Nowe Rakowo
* Grzegorzowi Filipkowskiemu
- wynajem i dzierżawa maszyn
rolniczych, Żebry
* Jerzemu Filipkowskiemu - JURATRANS, transport i spedycja, Kolno
* Grzegorzowi Obryckiemu - Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
AVANT
* Waldemarowi Filipkowskiemu Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowo - Transportowe, Kolno
* Zbigniewowi Szymańskiemu AGROPASZE, Kolno
* Sylwestrowi Nicewiczowi - zakład
stolarski, fotografia
* Sławomirowi Cudnikowi, sołtysowi
Borkowa
* Kazimierzowi Florczykowi - PHU,
Kolno
* Grzegorzowi Zegarowiczowi PHU,
Borkowo
* Edwardowi Murawskiemu, sołtysowi wsi Kossaki
* paniom z KGW w Kumelsku
* Tomaszowi Hermanowskiemu,
firma Danex
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szkoły

święto patrona szkoły
sP im. marszałka Józefa piłsudskiego
w Czerwonem

19 maja, w czwartek po raz kolejny odbyło się Święto Patrona
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem. W tym roku połączone było
ze szkolnymi obchodami 1050
rocznicy Chrztu Polski.
Przybyło wielu wyjątkowych gości w tym m.in. Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie, radni gminy Kolno i powiatu kolneńskiego,
Związek Piłsudczyków RP TPJP
Okręg w Białej Piskiej, dyrektorzy
jednostek gminnych, stowarzyszenia, organizacje i sponsorzy.
W pierwszej części spotkania
dzieci i uczniowie SP w Czerwonem pod kierunkiem Pani Krystyny
Kajko i pani Bogusławy Góralczyk
przedstawili w formie prezentacji
multimedialnej postać Patrona. Następnie można było obejrzeć przedstawieni dotyczące chrztu Mieszka
I i początków polskiej państwowości. Patriotyczne wiersze w uroczy
sposób zaprezentowały najmłodsze
dzieci. Wzruszającym momentem
było wspólne odśpiewanie Hymnu
Jubileuszowego Roku Miłosierdzia
i 1050 Rocznicy Chrztu Polski „Jesteśmy krajem chleba”.
W tej części był czas na przemówienia, a głos, poza Jackiem Bagińskim, dyrektorem szkoły zabrali:

pamiątkowe zdjęcie z członkami grupy rekonstrukcji historycznej z pisza

wójt Józef Wiśniewski, ksiądz kanonik Wojciech Stefaniak oraz płk. ZP
Marek Marcińczyk – prezes Okręgu
Mazurskiego Związku Piłsudczyków Towarzystwa Pamięci Józefa
Piłsudskiego w Białej Piskiej.
W drugiej części święta na szkolnym boisku czekała atrakcja - pokaz sztuki rycerskiej przygotowany
przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Viri Misericordiale von Jofannisburg z Pisza. Na wszystkich
wrażenie zrobiły rycerskie pojedynki, a także salwy ze średniowiecznych hakownic. Podczas imprezy
można było spróbować wojskowej
grochówki i ciast przygotowanych
przez rodziców uczniów z naszej
szkoły
Zorganizowanie Święta Patrona z takim rozmachem nie byłoby
możliwe bez wsparcia sponsorów w

gronie których znaleźli się: Urząd
Gminy Kolno (środki przeznaczone
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.),
Hurtownia PHU „PAPIRUS” Danuta Nadolna, Bank Spółdzielczy w
Kolnie, Zakład Stolarski Sylwester
Nicewicz, Sklep Spożywczo - przemysłowy - B. Piwowarska, Usługi
Transportowe - Alfred Święczkowski, Delikatesy u Jacka - B. R. Jackowscy, Tadeusz Połomski - radny
Gminy Kolno, Wojciech Jermacz Przewodniczący Rady Gminy Kolno,
Jagoda Kołowajtys - Radna Gminy
Kolno, Agencja Reklamowa „CATERINA” - Hubert Charubin, Ryszard
Piwowarski - Radny Powiatu Kolneńskiego, PHU Net-Komp Marcin
Orłowski, Stanisław Sawicki.

ogłoszenie

Wójt Gminy Kolno informuje,
że z dniem 1 lipca 2016 roku
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kolno nr XVI/101/16 z dnia 18 maja 2016 r.
wchodzi w życie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Kolno:
- cena 1m3 – 2,77 netto + należny podatek VAT
- miesięczna opłata abonamentowa – 4,61 zł netto + należny podatek VAT

gazeta gminna

kultura

jak to z chrztem polski było...
Teresa Skrodzka
Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem

W ramach realizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w
Czerwonem projektu „1050 rocznica Chrztu Polski w legendach i
podaniach” zaprosiliśmy do nas
historyka Mikołaja Dybikowskiego. Spotkania warsztatowe odbyły
się w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie i
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Dzięki rekwizytom, strojom i muzyce dzieci aktywnie uczestniczyły w obrzędzie chrztu pierwszego
władcy Polski Mieszka I. Chłopcy
ochoczo wcielili się role wojów,
dziewczęta zaś w role dam dworu
księżniczki Dobrawy.
Dzieci poznały zwyczaje panujące w owych czasach na dworze oraz
sposoby władania bronią. Żywa
lekcja historii pozwoliła przenieść
uczniów w odległe czasy państwa
Polan, dzięki czemu poznali okoliczności, przebieg i znaczenie chrztu
dla przyszłości Polski.
Warsztaty historyczne sfinansowano ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.

ciekawe warsztaty z historykiem mikołajem dybikowskim odbyły się w szkołach
w czerwonem (zdj. u góry) i w borkowie (zdj. poniżej)

ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 11, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska
Polskiego 20 od dnia 13.06.2016 r. do dnia 04.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz
nieruchomości z zasobu Gminy przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych na sprzedaż. Niniejszy wykaz zamieszczono również na stronie internetowej
http://bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicach ogłoszeń u sołtysów wsi: Borkowo oraz wsi Stare Kiełcze.
Wójt Gminy Kolno
Józef Bogdan Wiśniewski

gazeta gminna
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spotkanie po latach
Maria bućko
zespół ludowy czerwieniacy

Zespół „Czerwieniacy” 12 maja
zorganizował spotkanie z Panią
Zofią Kajko, emerytowaną nauczycielką, która w tym roku obchodziła swoje 90. urodziny. Członkowie zespołu, to w większości byli
uczniowie Szacownej Jubilatki,
którzy w ten sposób świętowali tak
wspaniały jubileusz, jak też zbliżające się imieniny swojej dawnej
wychowawczyni.
Na początku były życzenia, kwiaty od zespołu, jak też kwiaty z życzeniami od Wójta Gminy Kolno
Józefa Wiśniewskiego przekazane
przez dyrektora CKGK Marcina
Sekścińskiego. Był też tort urodzinowy, ciastka, herbatka. Nie zabrakło wspólnego śpiewania i wspomnień.
Pani Zofia pracowała jako nauczycielka w szkole w Czerwonem
ponad 20 lat. ( w tym dwa lata była
kierownikiem szkoły). Opowiadała
o swojej pracy (rok 1948) w tych
powojennych czasach.
- Początki były bardzo trudne,
pracowaliśmy za mleko, mięso, jajka
i nikt wtedy nie narzekał - wspomina Pani Zofia.
Miała ona też swojego „anioła

stróża” z SB, gdyż jako uczennica klasy maturalnej związana była
z ruchem katolickim w Łomży ( w
przeddzień matury była przesłuchiwana przez funkcjonariuszy).
Zawsze pozostała wierna swoim ideałom. Jako nauczycielka języka polskiego, i nie tylko, uczyła
uczniów patriotyzmu i przekazywała nam wartości moralne. Potrafiła
zachęcić do pracy społecznej, angażując się i organizując życie kulturalne wsi. Pomagała mieszkańcom
w różnych sytuacjach służąc radą
i pomocą np. robiąc zastrzyki chorym.
Wspomnieniom nie było końca, o
latach szkolnych, o zachowaniach,
inscenizacjach, tańcach i muzyce.
Było wesoło, razem śpiewano - atmosfera nie do opisania.
Pani Zofia nic nie straciła przez
te lata ze swojego uroku, humoru,
chociaż jak sama mówiła nie zawsze było jej lekko. Przekazała nam
swoje przemyślenia, w tym m.in.:
„ (..) Żywe maszyny, jakimi są nasze ciała psuja się, ponieważ nie
zostały zaplanowane na tak długie
działanie, a zmuszamy je do funkcjonowania po wygaśnięciu gwarancji. Organizmowi brakuje od-

pani zofia kajko przyjmuje kwiaty i
życzenia od zespołu czerwieniacy

powiedniego, sprawnego systemu
podtrzymywania i naprawy, gdyż
nie został skonstruowany do wiecznego działania. Z czasem zużywamy
się jak wszystko w otaczającym nas
świecie. Cieszmy się, że żyjemy, nasze usterki traktujmy jako naturalne
i znośmy je ze spokojem...”.
To spotkanie było dla uczestników wspaniałym spędzeniem czasu.
Pozostały w nas przemiłe wspomnienia. Dziękujemy Pani Zofii za
przybycie i doładowanie naszych
akumulatorów swoim optymizmem i
radością życia oraz życzymy wszystkiego najlepszego na dalsze lata!

zespół czerwieniacy z panią zofią kajko, 90 letnią emerytowaną nauczycielką i wychowawczynią ( na zdj. z kwiatami)
gazeta gminna
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festyn Rodzinny w kowalewie
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

2 maja w Kowalewie po raz pierwszy odbył się Rodzinny Festyn, a
wszystko dzięki inicjatywie mieszkańców sołectwa zainspirowanych
przez Wojciecha Zduńczyka, radnego Gminy Kolno. W przygotowania
zaangażowało się wiele osób, dlatego impreza była tak udana. Były
atrakcje dla dzieci, pokaz ratownictwa medycznego, wspólne zabawy
z animatorem, a na zakończenie
tańce. Atmosfera była naprawdę
wyjątkowa, ale taki efekt udało sie
osiągnąć dzięki dobrej współpracy,
za którą już w trakcie Festynu organizatorzy podziękowali zasłużonym
wręczając pamiątkowe dyplomy.

jedną z atrakcji festynu rodzinnego w kowalewie były zjeżdżalnie dla dzieci

panie z kGW w kumelsku przygotowały słodkości

z pokazem wystąpiła kolneńska grupa pierwszej pomocy

Konkurs rozstrzygnięty
Wiadomo już, kto będzie realizował zadania publiczne gminy Kolno
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.
Wójt Gminy Kolno rozstrzygając
otwarty konkurs ofert dotację przyznał siedmiu podmiotom na realizację ośmiu zadań.
W gronie tych, którzy dotację
otrzymali znalazły się:
- Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kolnie - dotacja
na realizację zadania pt. „Turnieje
piłki nożnej i siatkowej” 9350,00 zł
gazeta gminna

- Kolneński Klub Sportowy „Orzeł”
- dotacja na realizację zadania „Organizacja turniejów rozgrywek meczy piłki nożnej, grup młodziaków,
orlików i żaków” - 550,00 zł
- Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy na zadanie „Turnus sportowy
z elementami pierwszej pomocy” 1000,00 zł
- Stowarzyszenie KaFCuki na zadanie „VI Rajd Rowerowy dla dzieci
i młodzieży szkolnej szlakiem ścieżki edukacyjno – rowerowej w Koźle”
- 1200,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w
Zabielu na zadanie „Organizacja
obozu sportowego dla młodzieży z
terenu Gminy Kolno” - 2000,00 zł
- Stowarzyszenie Kawaleryjskie
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie na „Zawody kawaleryjskie
w Janowie” - 1500,00 zł
- Towarzystwo Jan z Kolna na
„Gminny Turniej Gier i Zabaw Dziecięcych” - 600,00 zł oraz na zadanie „VIII Turniej Interdyscyplinarny
„Matematyka i sport” - 800,00 zł
A. Szyc - Kaczyńska
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patronat wójta gminy kolno
giełda dla gimnazjalistów
Katarzyna Polkowska-Wilczewska
doradca zawodowy

26.04.2016 r. w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kolnie po raz
kolejny odbyła się Edukacyjna
Giełda dla Gimnazjalistów. Jest to
przedsięwzięcie stwarzające gimnazjalistom i ich rodzicom niepowtarzalną okazję do gruntownego
zapoznania się z różnorodną ofertą
edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, a także porównania ofert i
wybrania tej najlepszej. Uczniowie
mieli możliwość zapoznania się z
kierunkami kształcenia, zasadami rekrutacji, a także niezbędnymi informacjami, które ułatwią im
podjęcie decyzji o wyborze szkoły
ponadgimnazjalnej.
Organizatorem spotkania było
Młodzieżowe Centrum Kariery oraz
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie. Edukacyjną Giełdę patronatem
objął Burmistrz Miasta Kolno oraz
Wójt Gminy Kolno. Patronat medialny sprawowało Radio Nadzieja,
Miesięcznik Kolneński i portal internetowy Kolniak24.
W spotkaniu udział wzięło 11
szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego oraz
piskiego. Adresatami była młodzież
gimnazjalna z Zabiela, Małego
Płocka, Lachowa, Turośli i Kolna.

organizatorem edukacyjnej giełdy dla gimnazjalistów co roku jest młodzieżowe centrum kariery w kolnie oraz gimnazjum im. jana pawła ii w kolnie.
fot. a. konopka

W gronie wystawców znalazły się:
Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, Zespół Szkół Mechanicznych nr 5 w Łomży, Zespół
Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, I Liceum
Ogólnokształcące w Kolnie, Zespół
Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie, Zespół Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
nr 4 w Łomży, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kolnie oraz Technikum Publiczne w Kolnie.
Stoiska ze swoją ofertą skiero-

waną do przyszłych absolwentów
przygotowały także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży
oraz Hufiec Pracy w Kolnie. Swoją
obecnością imprezę uświetnili goście: Poseł na Sejm RP-Lech Antoni
Kołakowski, Zastępca Komendanta
Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy
OHP- Piotr Modzelewski, Starosta
Powiatu Kolneńskiego-Stanisław
Wiszowaty, Wójt Gminy Kolno-Józef Bogdan Wiśniewski oraz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży w Łomży-Henryk Stanisław Krajewski. Giełdę Edukacyjną
odwiedziło około 300 osób.

z zaprezentowanej oferty na giełdzie skorzystało bardzo wielu gimnazjalistów z zabiela, małego płocka, turośli i kolna
fot. a. konopka

gazeta gminna
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zespół z lachowa
bawi, wzrusza, zaskakuje
Kazimierz koter
centrum kultury gminy kolno

Zespół wokalny z Lachowa działa od 2010 roku. Od początku
dobrym duchem zespołu jest założycielka pani Regina Bogdańska. Początkowo zespół nosił nazwę Dziewczyny Pani Reginy aby
przemianować się na Tęczę, zaś w
2014 r. przyjął obecnie obowiązującą – Magnum Noli.
Pierwszy skład zespołu w większości stanowiły dzieci i młodzież w
ilości 12 osób. Czworo z nich: Maciek Bogdański, Oliwia Bogdańska,
Michalina Trzonkowska i Ania Filipkowska śpiewają w zespole do
dzisiaj. Zespół powstał przy ówczesnym CKR-ze i do dziś na próbach
spotyka się w świetlicy CKGK w
Lachowie. Od początku kierownikiem artystycznym, akompaniatorem i dobrym duchem jest muzyk
– Paweł Podeszwik.
Obecnie zespół liczy 12 osób w
składzie: Ania i Agnieszka Filipkowskie, Anna Kołakowska, Iza
Tyszka, Justyna Góralczyk, Karoli-

na Pilecka, Wanda Wyka oraz Joanna Salachowska oraz wcześniej
wspomniane osoby.
W zespole występowały też: Aldona Pilecka, Dorota Laszczkowska,
Marta Łynka, Alicja Gołębiewska,
Ula Sawicka, Marcelina Skrodzka,
które z przyczyn osobistych musiały obecnie zrezygnować ze śpiewania, ale mamy nadzieję, że przynajmniej część z nich jeszcze wystąpi
na scenie.
Zespół w swoim repertuarze prezentuje bardzo szeroki rodzaj muzyki
wokalnej. Śpiewają zarówno utwory
ludowe i folkowe, piosenki popowe
a także obrzędowe i religijne. Czyli
– Dla każdego coś miłego.
Dzięki temu Magnum Noli zawsze
ubarwia swym udziałem imprezy
gminne takie jak Wianki w Koźle,
koncerty kolęd, Dożynki Gminne i
festyny rodzinne.
Zespół startował też w konkursach wokalnych: VI Ogólnopolski
Przegląd Piosenek Jacka Cygana,
III przegląd piosenek „Grajmy i

Śpiewajmy Naturalnie” w Goniądzu, Festiwal Muzyczny „Barwy
Podlasia”, oraz we wszystkich Przeglądach Kolęd i Pastorałek w Kolnie ( w 2011 r. zespół zajął I m.)
Członkowie zespołu poza śpiewaniem aktywnie angażują się również
w organizację imprez okolicznościowych i uroczystości lokalnych takich
jak: Misterium Paschalne, kolacje
wigilijne, 50 lecie pożycia małżeńskiego, festyny rodzinne. Tradycją
zespołu też jest oprawa muzyczna
ślubów koleżanek z zespołu
Od dwóch lat Magnum Noli rozszerzył swoją aktywność artystyczną o formy teatralne. Pierwsza premiera odbyła się w styczniu 2015
roku i była to jednoaktowa komedia Sławomira Mrożka „Na pełnym
morzu”.
W bieżącym roku, z okazji Prima
Aprilis odbyła się premiera „Teatrzyku Zielona Gęś” autorstwa K.
I. Gałczyńskiego. Obecnie w przygotowaniu jest program na tegoroczne Wianki w Koźle.

magnum noli z lachowa z pawłem podeszwikiem - kierownikiem artystycznym, akompaniatorem i dobrym duchem zespołu
zawsze dbają o detale programu perfekcyjnie dobierając nie tylko repertuar, ale też stroje
gazeta gminna
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Święto szkoły w wykowie
Alina Skrodzka – Zaleśna, Krystyna Wykowska
szkoła podstawowa im. orła białego w wykowie

Szkoła, to wyjątkowe miejsce, w
którym młode pokolenie zdobywa
nie tylko wiedzę, umiejętności niezbędne do funkcjonowania w życiu
dorosłym, ale również kształtuje
postawy i wartości prawego człowieka. Dziś, gdy często rolę wzorców osobowych przejmują idole
kreowani w świecie mediów, może
warto zastanowić się nad ponadczasowymi wartościami, które w
historii naszej Ojczyzny odegrały
ważną rolę.
Doskonałą okazją podjęcia tego
tematu jest Święto Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, które 5 maja 2016r. obchodziliśmy po raz ósmy. Dzień Patrona
zgodnie z ceremoniałem obchodów
rozpoczęliśmy o godzinie 8.00. Cała
szkolna społeczność uczestniczyła w uroczystym wciągnięciu flagi
państwowej na maszt przy pomniku
upamiętniającym nadanie imienia
szkole. Potem wszyscy odśpiewali
„Nadzieję” - szkolny hymn. Najważniejszym punktem tego wyjątkowego dnia był uroczysty apel poświęcony Patronowi szkoły.
Na Dzień Patrona przybyli dostojni goście: Wójt Gminy Kolno
– Pan Józef Bogdan Wiśniewski,
Proboszcz parafii Lachowo - Ks.
Krzysztof Malinowski, Prezes Ban-

wspólnie odtańczony polonez na zakończenie Dnia Patrona w Wykowie

ku Spółdzielczego w Kolnie – Pan
Krzysztof Kajko, Dyrektor ZOPO w
Kolnie – Pan Stanisław Szymańczyk, Radny Gminy Kolno – Pan
Ryszard Podchul oraz rodzice naszych uczniów.
Uroczystości rozpoczęły się od
wprowadzenia sztandaru szkoły,
odśpiewania hymnu państwowego
i powitania przez Panią Dyrektor
zaproszonych gości.
Następnie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali miłym gościom
montaż słowno- muzyczny, którego
przewodnim motywem była historia
Orła Białego. Przeplatane piosenkami wiersze oraz brawurowo odtańczona przez pierwszoklasistów

„Poleczka” nagradzane były przez
publiczność gromkimi brawami. W
czasie przerwy w występach młodych aktorów Dyrektor szkoły Pani
Ewa Irena Romatowska wręczyła
pamiątkowe statuetki zaproszonym
gościom, dziękując im za zaangażowanie i wsparcie szkoły w jej działalności.
Następnie szacowni goście zabierali głos, dziękując za zaproszenie,
dedykując uczniom i pracownikom
najlepsze życzenia.
Apel zakończył historyczny taniec
– „Polonez” w wykonaniu uczniów
starszych klas , do którego spontanicznie przyłączyli się zaproszeni
goście oraz nauczyciele.

wyjątkowa lekcja historii
4 maja w związku z obchodami 225
rocznicy uchwalenia przez Polaków
pierwszej w Europie konstytucji
uczniowie ZSS w Zabielu zaprosili widzów na obrady Sejmu Wielkiego. Przewodniczył im marszałek
Stanisław Małachowski, król zaś
w finale spektaklu zaprzysiągł ten
oczekiwany przez wszystkie stany
akt. Przedstawienie miało charakter patriotyczny i podniosły. Było
godną zapamiętania lekcją historii.
gazeta gminna
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kilometry Dobra w Lachowie
Grzegorz jakubowski
szkoła podstawowa w lachowie

Szkoła Podstawowa w Lachowie
w dniu 8 kwietnia 2016r przystąpiła do akcji „Kilometry Dobra”,
organizowanej przez Polski Instytut Filantropii.
„Kilometry Dobra” to kampania jednocząca wiele organizacji.
Współorganizatorem akcji w 2016
r. na terenie diecezji łomżyńskiej
jest Caritas Diecezji Łomża. Celem
zbiórki CDŁ jest przebudowa Ośrodka „Caritas Bliźnim” koło Nowogrodu, w którym wypoczywa ok. 3000
dzieci w sezonie wakacyjnym.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas włączając się do tej akcji w
niedzielę 17 kwietnia przeprowadzili pierwszą zbiórkę pieniężną
przy naszym kościele parafialnym.
Mimo zimna i deszczowej pogody
po każdej Mszy Świętej odbyła się
kwesta pieniężna. Dzięki pomocy i
zaangażowaniu rodziców mogliśmy

członkinie szkolnego koła caritas z lachowa w akcji „kilometry dobra”

zorganizować kolejną akcję. Mamy
uczniów robiły pyszne, zdrowe i
smaczne kanapki, a 21 kwietnia
2016 r. w czasie przerw uczniowie
ze Szkolnego Koła Caritas sprzedawali je. Wszyscy uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej i
gimnazjum kupowali zdrowe i pyszne kanapki. W tym dniu nikt nie był

głodny. Każdy chciał kupić, spróbować i zasilić konto naszej akcji.
Zebraliśmy ponad 600 złotych.
Pieniądze z dwóch zbiórek pieniężnych zostały przekazane na konto
Caritas w Łomży. Dziękujemy Pani
Dyr. Jadwidze Filipkowskiej, rodzicom oraz wszystkim dzięki którym
mogliśmy przeprowadzić te akcje.

Uczniowie z zabiela w stolicy
6 marca 2016r. uczniowie ZSS w
Zabielu wybrali się na wycieczkę
do Warszawy.
Pierwszym punktem było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, w
którym nasza młodzież z zaciekawieniem obejrzała 6 wystaw i po-

nad 400 eksponatów.
Następnie uczestnicy wycieczki
udali się do galerii ,,Złote Tarasy’’
na posiłek. Kolejnym etapem był
długo wyczekiwany przez uczniów
mecz siatkówki między ASR- Aseco Resovia Rzeszów a Politechniką

Uczniowie z zespołu szkół samorządowych w zabielu na wycieczkę do warszawy
otrzymali dofinansowanie z budżetu gminy kolno

Warszawską. Byliśmy świadkami
ciekawego, stojącego na wysokim
poziomie spotkania. Okrzyki kibiców, wspomagane przez wielki bęben zagłuszały momentami nawet
gwizdek sędziego. Ostatecznie wygrała drużyna z Rzeszowa, w której wystąpiło kilku reprezentantów
Polski i innych krajów. Nic więc
dziwnego, że nasi uczniowie chętnie robili sobie z nimi zdjęcia i brali
autografy.
Wycieczka była bardzo udana,
pełna sportowych emocji oraz wartości edukacyjnych.
Uczestnicy i organizatorzy wycieczki składają serdeczne podziękowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Przemocy za dofinansowanie wyjazdu.
Organizatorzy: Joanna Sekścińska
Grzegorz Serafin
gazeta gminna
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W barwach biało - czerwonych
szkoła podstawowa im. kardynała
stefana wyszyńskiego w Janowie

4 maja w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście 225 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja –
najważniejszego aktu prawnego w
państwie, określającego prawa i
obowiązki obywateli oraz sposób
sprawowania władzy. Tego dnia
podczas akademii mieliśmy zaszczyt gościć wójta gminy Kolno –
p. Józefa Bogdana Wiśniewskiego,
dyrektora ZOPO – p. Stanisława
Szymańczyka, radnego gminy p.
Alfreda Samula oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego, przemowie i wprowadzeniu w tematykę przez panią
dyrektor Bożenę Dudę uczniowie
klas IV – VI pod kierunkiem p. Małgorzaty Korzep przenieśli zebranych w czasy obrad Sejmu Wielkiego. Na tle dekoracji sali sejmowej
wcielili się w postaci posłów, marszałka Stanisława Małachowskiego
oraz twórców pierwszej w Europie,
a drugiej na świecie konstytucji. Ich
stroje zbliżone były do mody ówczesnych wydarzeń historycznych.
Zaprezentowali w niezwykle ciekawy sposób fragment posiedzenia
sejmu.
W podsumowaniu głos zabrał
siedzący na tronie król Stanisław
August Poniatowski, uchwalając
konstytucję. Wszyscy oni dostrzegali potrzebę zreformowania ustroju

zaproszeni goście oraz uczniowie z uwagą wysłuchali obrad sejmu wielkiego

Rzeczypospolitej. W trakcie apelu wspólnie zaśpiewaliśmy pieśń
„Witaj, majowa jutrzenko” oraz „Jak
długo w sercach naszych”.
Wszyscy zebrani wyrazili szacunek dla tego wydarzenia, dla symboli narodowych poprzez umieszczenie na ubiorze przygotowanych
przez uczniów kotylionów. Najmłodsi dodatkowo trzymali wykonane przez siebie chorągiewki. Na
korytarzach szkoły i salach lekcyjnych już przed świętami majowymi
umieściliśmy dekoracje w formie
symboli narodowych, przygotowane
pod kierunkiem p. Małgorzaty Grabowskiej. Na zewnętrznej, frontowej
ścianie szkoły zawieszony został

obrady sejmu wielkiego w szkole w janowie w wykonaniu uczniów klas IV-VI
gazeta gminna

baner flagi. W ten sposób społeczność szkoły pragnęła podkreślić
istotę tych świąt. Przedsięwzięcie
dekorowania szkoły zwieńczone
akademią miało na celu kształtowanie postaw patriotycznych, pamięć o ważnych treściach edukacji
obywatelskiej, szacunek do barw
narodowych, ważnych wydarzeń historycznych.
Na zakończenie głos zabrał wójt,
który podkreślił znaczenie konstytucji, przedstawiając rys historyczny związany z jej uchwaleniem,
wspomniał o sytuacji w czasie
rozbiorów Polski. Przypomniał, że
wspomniany dokument uchwalony 3
maja 1791 r. był nowoczesnym krokiem do zmian, wkroczenia na drogę przemian, zniósł wolną elekcję i
zasadę liberum veto, a polski tron
uczynił dziedzicznym. Uchwały od
tego czasu podejmowano większością głosów.
Jak zaznaczyła pani dyrektor:
„W naszej szkole nie przechodzimy
obojętnie wobec świąt narodowych,
zawsze uroczyście obchodzimy
rocznice ważnych wydarzeń z historii Polski. Kultywowanie polskiej
tradycji, krzewienie historii naszej
ojczyzny i kształtowanie szacunku
do symboli narodowych jest ważnym elementem naszego Programu
wychowawczego”.
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Turniej o puchar wójta gminy
Joanna Sekścińska, Grzegorz serafin
UKS Sprint zabiele

uczestnicy vii edycji turnieju piłki siatkowej o puchar wójta gminy kolno, który odbył się w zss w zabielu

25.05.2016 r. w Zespole Szkól
Samorządowych w Zabielu odbył
się VII Turniej Piłki Siatkowej o
Puchar Wójta Gminy Kolno dla
dziewcząt i dla chłopców.
Uczestników przywitała pani Ewa
Lipnicka , dyrektor ZSS w Zabielu, po niej głos zabrał pan Stanisław Szymańczyk , dyrektor ZOPO
w Kolnie. W turnieju udział wzięło
6 zespołów gimnazjalnych z naszej
gminy i powiatu kolneńskiego. Rywalizacja odbywała się na wysokim

poziomie sportowym jak i organizacyjnym. Dodatkową motywacją do
dobrej gry były nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Kolno. W jego
imieniu puchary i dyplomy wręczył
Pan Stanisław Szymańczyk.
Mecze wzbudziły wielkie zainteresowanie. Trybuny w czasie przerw
były zapełnione. Kibice, czyli
uczniowie naszej szkoły, żywiołowo
reagowali na przebieg poszczególnych spotkań i w przerwach między
zajęciami dopingowali, jak tylko
mogli .

Końcowa klasyfikacja turnieju :
Chłopcy :
1.Gimnazjum
2.Gimnazjum
3.Gimnazjum
4.Gimnazjum

w
w
w
w

Małym Płocku
Kolnie
Zabielu
Lachowie

Dziewczęta :
1. Gimnazjum w Zabielu I
2.Gimnazjum w Zabielu II
3 .Gimnazjum w Lachowie
Organizatorem Turnieju był UKS
Sprint w Zabielu.

12. medali dla naszych!
Ponad 100 zawodników z 6 klubów
wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Pisza. Wśród startujących
byli też zawodnicy z gminy Kolno.
Łącznie w konkurencjach technicznych nasi adepci wywalczyli 3 złote ,6 srebrnych i 3 brązowe medale.
Złoto: Pisiak Maja, Gabryś Zuzanna, Gabryś Alan. Srebro: Sikorski
Kuba, Filip Dawid, Danowska Oliwia, Gabryś Weronika, Potaszkin
Igor, Boryszewski Julian. Brąz: Dermetko Bartosz, Korwek Patrycja,
Kuliś Ada. Zawody były świetną
okazją do sprawdzenia umiejętności
technicznych, a jednocześnie dzieci
oswajały się ze stresem jaki występuje przy startach.
Tomasz Myśliński - trener

w otwartych mistrzostwach pisza wzięlo udział ponad 100 zawodników. nasi
adepci zdobyli 12 medali: 3 złote, 6 brązowych i 3 srebrne. Gratulujemy!
gazeta gminna

ciekawostki

Reklama

ZABIELE 170 a
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