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Gmina Kolno już rozstrzygnęła
przetarg na budowę dróg w Borkowie i ogłosiła kolejny na budowę dróg w Czerwonem i Janowie. Zakończona jest też procedura przetargowa dotycząca zakupu żwiru na remonty
dróg gminnych. Sezon prac drogowych w naszej gminie już wkrótce ruszy
pełną parą. Dodatkowa dobra informacja to taka, że jeszcze w tym roku
zmodernizowany zostanie kolejny odcinek drogi wojewódzkiej na Zabiele.

wydarzenia

program dom kultury +

Spotkania z mieszkańcami, odkrywanie potencjału, szukanie
naszych mocnych i słabych stron,
opracowanie diagnozy potrzeb kulturalnych, a w drugim etapie dotacje dla
mieszkańców, którzy chcą zrealizować projekt kulturalny własnego pomysłu - tak w skrócie można podsumować program Dom Kultury + Inicjatywy
Lokalne 2017 realizowany przez Centrum Kultury Gminy Kolno, a dotowany przez Narodowe Centrum Kultury. Pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach projektu odbyło się 17 marca w Czerwonem.

wydarzenia

w trosce o jakość wody

Montowanie lamp bakteriobójczych w stacjach uzdatniania
wody to dziś jedna z nowocześniejszych i bardziej skutecznych metod dezynfekcji wody. Taka nowoczesna lampa UV pracuje już w Stacji Uzdatniania Wody w Kumelsku.
Stacja Uzdatniania Wody w Kumelsku dostarcza wodę do 32 miejscowości
w gminie Kolno. Z uwagi na fakt, że zdarzały się przypadki wykrycia w
próbkach wody z tego ujęcia nieporządanych bakterii władze gminy Kolno
szukały skutecznego sposobu wyeliminowania problemu. Właśnie w tym
celu zakupiona została bakteriobójcza lampa UV tzw. dezynfektor.
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W związku z obchodami 90-lecia OSP Zabiele zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Zabiela i okolic o udostępnienie zdjęć
związanych z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu
gazeta gminna

wydarzenia

Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Do końca marca br. zostanie podpisana umowa na dostawę żwiru i
piasku do Gminy Kolno z podmiotem wybranym w drodze przetargu. To oznacza, że od kwietnia na
gminnych drogach rozpoczniemy
realizację inwestycji zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok oraz żwirowanie w
ramach bieżącego utrzymania naszych dróg. Zaplanowaliśmy, że na
inwestycje drogowe przeznaczymy
w tym roku blisko 9 tysięcy metrów
sześciennych żwiru i 200 metrów
sześciennych piasku.
Żwirowanie dróg gminnych i dojazdowych do pól realizować będziemy w oparciu o sprzęt gminny.
Warto przypomnieć, że mamy urzą-

dzenia odpowiednie nie tylko do
profilowania i żwirowania dróg, ale
też do utrzymania nawierzchni i poboczy w odpowiednim stanie.
Dysponujemy między innymi
gminną równiarką, koparko - ładowarką, ciągnikiem i dwoma samochodami dostawczymi. Mamy na
wyposażeniu traktorek do koszenia
trawy, rębak do rozdrabniania gałęzi, pług tylno - czołowy do rozgarniania żwiru i odśnieżania, kosiarkę bijakową oraz wiele innych
sprzętów wykorzystywanych między
innymi do prac na drogach, przy remontach gminnych budynków, czy
zagospodarowywaniu naszych placów.
Nasz systematycznie powiększany park maszyn wymaga odpowiedniego zabezpieczenia, jeśli chce-

my, by sprzęt służył nam na lata.
W związku z tym ogłosiłem przetarg na budowę garażu na bazie w
Czerwonem, gdzie dziś przechowywany jest nasz sprzęt. W ramach
tej inwestycji powstanie budynek
garażowy o powierzchni użytkowej
289,21 metrów kwadratowych. Procedura przetargowa ruszyła i liczę,
że wykonawca zostanie wyłoniony
bez komplikacji. Budowę garażu w
Czerwonem planujemy zakończyć w
połowie listopada, by zimą gminny
sprzęt przechowywany był już w
odpowiednich warunkach.
Zanim jednak garaż w Czerwonem powstanie przed nami bardzo
intensywny czas wykorzystywania
naszego sprzętu do realizacji szeregu inwestycji drogowych i nie tylko
zaplanowanych na 2017 rok.

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”
Jan Paweł II
Z okazji zbliżających się świąt
wszystkim Mieszkańcom Gminy Kolno
i naszym Gościom
życzymy
by radość i nadzieja płynąca z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
pozostała na długo w Waszych sercach
dodając wiary, nadziei i sił
do pokonywania trudów codzienności

pl.freepik.com

Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno z Pracownikami
oraz
Wojciech Jermacz,
Przewodniczący Rady Gminy Kolno z Radnymi
Wielkanoc 2017 r.
gazeta gminna
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wydarzenia

sezon na inwestycje drogowe
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Gmina Kolno już rozstrzygnęła
przetarg na budowę dróg w Borkowie i ogłosiła przetarg na budowę
dróg w Czerwonem i Janowie. Zakończona jest też procedura przetargowa dotycząca zakupu żwiru
na remonty dróg gminnych. Sezon
prac drogowych w naszej gminie
już wkrótce ruszy pełną parą. Dodatkowa dobra informacja to taka,
że jeszcze w tym roku zmodernizowane zostaną kolejne odcinki drogi wojewódzkiej Zabiele - Kolno i
Zabiele - Ptaki.
Przetarg na budowę dróg w Borkowie wygrało Przedsiębiorstwo
Budownictwa Komunikacyjnego w
Łomży. Przedmiotem zamówienia
była budowa odcinka drogi w Borkowie o długości ponad 1,5 km o
nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poboczy, rowów odwadniających, budowa i przebudowa
przepustów oraz wykonanie zjazdów
indywidualnych i na drogi boczne.

Drogi w Janowie i Czerwonem
Przetarg na drogi w Janowie i
Czerwonem to realizacja projektów,
na które Gmina Kolno otrzymała
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub roz-

władze gminy kolno zabiegały o remont kolejnych odcinków drogi woj. nr 647 i
jest zapewnienie władz województwa, że zostaną one przeprowadzone

budową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury w tym inwestycji w
energię odnawialną i oszczędzanie
energii”.
W Czerwonem zadanie polegać
będzie na budowie dwóch odcinków
dróg o łącznej długości 1445,89 m,
budowie poboczy i zjazdów, a w
Janowie przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej obejmie odcinek o
długości 1 701,14 m wraz z budową
zjazdów i przepustów.
Rozstrzygnięty został już przetarg
na dostawę żwiru i piasku. Firma
Usługi Transportowe Jan Grzymała
z Kobylina w gminie Piątnica dostarczy blisko 9 tys. m sześć. żwiru
i 200 m sześć. piasku. Zdecydowana większość tego materiału będzie

przeznaczona na realizację zadań w
ramach funduszu sołeckiego.

Droga wojewódzka
Na początku br. wójt Józef Wiśniewski zwrócił się z pisemną
prośbą do Marszałka Województwa
Podlaskiego o to, by ujął w planach
finansowych inwestycję polegającą
na dokończeniu remontu drogi wojewódzkiej nr 647. W odpowiedzi
Marszałek poinformował, że: „obecnie przygotowywany jest przetarg
na remont nawierzchni drogi na
odcinkach: Ptaki - Zabiele i Zabiele - Kolno. Zaplanowane środki na
powyższe zadania wynoszą 2 000
000 zł”

APEL DO ROLNIKÓW
W związku z realizacją prac wznawiania znaków granicznych dróg w miejscowościach Gminy Kolno, Wójt
Gminy Kolno prosi o nadzór nad ich trwałym i niezmiennym położeniem. Wznawianie znaków granicznych
dróg ma na celu służyć wszystkim mieszkańcom i pozwolić na korzystanie z dróg we właściwym miejscu.
Punkty graniczne odzwierciedlają przebieg granic dróg na czym zależy zarówno gminie, która chce właściwie gospodarować swoimi gruntami jak i Państwu, by mieć dobry i szeroki dojazd do swoich pól i łąk. Realizacja wyznaczania położenia punktów granicznych dróg finansowana jest ze środków z funduszu sołeckiego
każdej miejscowości, dlatego też powinniśmy wspólnie o to dbać. Ważnym jest, aby właściciele działek na
granicy których położone są punkty graniczne dbali o nie podczas prac polowych, aby ich nie niszczyli oraz
nie worywali się w drogi.

gazeta gminna

wydarzenia

program dom kultury +
inicjatywy lokalne 2017 w gminie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Spotkania z mieszkańcami, odkrywanie potencjału, szukanie
naszych mocnych i słabych stron,
opracowanie diagnozy potrzeb
kulturalnych, a w drugim etapie
dotacje dla mieszkańców, którzy
chcą zrealizować projekt kulturalny własnego pomysłu - tak w skrócie można podsumować program
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne
2017 realizowany przez Centrum
Kultury Gminy Kolno, a dotowany
przez Narodowe Centrum Kultury.
Pierwsze z cyklu pięciu spotkań
zaplanowanych w ramach projektu
odbyło się 17 marca w Czerwonem.
Prowadzili je przedstawiciele białostockiej Fundacji SocLab, która w
ramach projektu opracuje diagnozę
potrzeb kulturalnych mieszkańców

praca zespołowa na spotkaniu zorganizowanym przez ckgk w czerwonem

naszej gminy. Uczestnicy spędzili
czas na rozmowach i zespołowych
działaniach warsztatowych, a efektem jest m.in. kilka ciekawych pomysłów do zrealizowania.
Celem projektu, na realizację
którego Centrum Kultury Gminy
Kolno pozyskało dotację z Narodowego Centrum Kultury, jest nie
tylko stworzenie diagnozy. Drugim
etapem będzie konkurs w ramach
którego mieszkańcy naszej gminy

pracownicy centrum kultury gminy kolno na spotkaniu z opiekunem projektu z
ramienia narodowego centrum kultury w ckgk w zabielu
gazeta gminna

będą mogli uzyskać dotację na zrealizowanie kilku wybranych przez
komisję projektów kulturalnych.
Centrum Kultury Gminy Kolno
zaprasza na kolejne spotkania z
mieszkańcami:
- w CKGK w Zabielu 28 marca o
godz. 19.30
- w CKGK w Lachowie 30 marca
o godz. 19.00
- w szkole w Borkowie 11 kwietnia br. o godz. 19.00
Pierwszy etap projektu zakończy
się zaprezentowaniem diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy.
W drugim etapie Centrum Kultury Gminy Kolno ogłosi konkurs
na dotację na realizację projektu kulturalnego skierowanego do
mieszkańców naszej gminy. Szczegółowe informacje dotyczące tego,
kto, na jakie projekty i kwoty jakiej wysokości będzie mógł zdobyć
w konkursie przekażemy w drugim
półroczu 2017 r. Obecnie serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w
spotkaniach i do wypełniania ankiety „Kultura w gminie Kolno” w
wersji papierowej lub elektronicznej
dostępnej na www.gminakolno.pl
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wydarzenia

edukacyjny projekt
dla naszych przedszkolaków
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

We wszystkich gminnych ośrodkach wychowania przedszkolnego
trwa realizacja projektu pt. „Rozwój wychowania przedszkolnego w
gminie Kolno”. Dzięki dofinansowaniu, które Gmina Kolno uzyskała
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nasze
przedszkolaki zdobywają ważne
umiejętności i wiedzę, rozwijają
zdolności i talenty.
W ramach projektu odbędą się aż
1152 godziny zajęć dodatkowych
dla 120 naszych przedszkolaków.
Najmłodsi w ramach projektu rozwijają swoje umiejętności m.in. na
zajęciach z informatyki, matematyki, języków obcych. Uczestniczą
w rozwijaniu zdolności z zakresu
plastyki, muzyki, czy na warsztatach teatralnych. Prowadzone są
również zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i języków
obcych.
Przedszkolaki zdobywają nie tyl-

przedszkolaki z borkowa rozwijają zdolności na zajęciach komputerowych
fot. arch. sp borkowo

ko wiedzę, ale też umiejętności w
zakresie uczenia się, pracy zespołowej, oraz pobudzana jest ich kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.
Dzięki projektowi siedmiu nauczycieli podniesie swoje kompetencje zawodowe, a poszczególne
placówki zostaną wyposażone m.in.

w pomoce dydaktyczne niezbędne
do realizacji projektu. Zaplanowano
po jednej wycieczce tematycznej dla
każdego ośrodka.
Realizacja projektu „Rozwój wychowania przedszkolnego w gminie
Kolno” trwa od 01 września 2016.
do 30 czerwca 2017 roku. Wartość
projektu to ponad 163 tys. zł.

remont budynku w bialikach
budynek w bialikach remontowany jest w ramach funduszu sołeckiego

Gminny budynek w Bialikach
zmieni się w miejsce spotkań dla
lokalnej społeczności, a wszystko
za sprawą funduszu sołeckiego.
Zgodnie z wolą mieszkańców sołectwa oraz wnioskiem złożonym w
Urzędzie Gminy Kolno w ramach
funduszu sołeckiego na 2017 rok
w świetlicy wiejskiej zostanie przeprowadzony remont.
Obecnie w Bialikach prace prowadzą pracownicy gminnej ekipy
budowlanej, którzy wymienią podłogę oraz pomalują ściany wewnątrz
budynku.

gazeta gminna

wydarzenia

w trosce o jakość wody
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Montowanie lamp bakteriobójczych w stacjach uzdatniania wody
to dziś jedna z nowocześniejszych
i bardziej skutecznych metod dezynfekcji wody. Taka nowoczesna
lampa UV pracuje już w Stacji
Uzdatniania Wody w Kumelsku.
SUW w Kumelsku dostarcza
wodę do 32 miejscowości w gminie
Kolno. Z uwagi na fakt, że zdarzały
się przypadki wykrycia w próbkach
wody z tego ujęcia niepożądanych
bakterii, władze gminy Kolno szukały skutecznego sposobu wyeliminowania problemu. Właśnie w tym
celu zakupiona została bakteriobójcza lampa UV tzw. dezynfektor.
Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego do dezynfekcji wody
to metoda szybka i skuteczna, która
w porównaniu do np. metod chemicznych polegających na dodawaniu do wody utleniaczy, nie zmienia
zapachu i smaku wody przeznaczonej do spożycia. Dezynfekcja przeprowadzona przy użyciu lampy UV
sprawia, że woda wypływająca ze
stacji jest wolna od wszelkich bakterii. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi
zakupionemu do SUW w Kumelsku
woda docierająca do mieszkańców

nowa lampa uv w stacji uzdatniania wody w kumelsku już oczyszcza wodę

będzie spełniała wymagania jakościowe.

SUW w Zabielu i wodomierze
Druga gminna Stacja Uzdatniania Wody w Zabielu wyposażona
została natomiast w nową sprężarkę. Dzięki sprężarce obsługiwana
jest pneumatyka zamontowana na
stacji, czyli mechanizm otwierania i
zasuwania przepustnic.
Konserwacja gminnej sieci wodociągowej to również dbanie o stan

wodomierzy. Gmina Kolno właśnie
ogłosiła zapytanie ofertowe na dostawę 400 nowych urządzeń pomiarowych.
- Wszystkich wodomierzy w naszej gminie mamy obecnie około
1900 - mówi Andrzej Kleczyński,
kierownik referatu gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Kolno.
- Każdego roku w budżecie Gminy
Kolno planujemy środki na wymianę tych urządzeń, którym kończy się
legalizacja, zwykle jest to właśnie
około czterystu sztuk.

Jedyna w gminie i powiecie!
Uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
odbyło się 21 marca 2017 r. w
Białymstoku, w sali konferencyjnej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Podczas tej uroczystości wręczone
zostały zaświadczenia laureatom ze
wszystkich powiatów województwa
podlaskiego.
W stopniu szkolnym konkursu z
gazeta gminna

laureatka kinga staniszewska z
nauczycielką panią moniką bągart

języka polskiego uczestniczyło 2176
uczniów, w stopniu rejonowym 187,
natomiast wojewódzkim 66 uczniów.
Tylko 32 osoby zdobyły tytuł laureata. Uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej w Lachowie Kinga Staniszewska otrzymała tytuł laureata z
języka polskiego.
Kingę do konkursu przygotowywała pani Monika Bągart - nauczyciel języka polskiego SP w Lachowie. Serdecznie gratulujemy!!
SP Lachowo
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wydarzenia

remonty i szkolenia
aleksandra szyc- kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Remont garażu w remizie OSP
Janowo właśnie się zakończył, a
rozpoczął w garażu w OSP Kumelsk. W tym roku planowana jest
jeszcze modernizacja garażu w
OSP Lachowo i jeśli dodamy do
tego wykonane już dotychczas remonty w garażach OSP Czerwone, Zabiele, Zaskrodzie, Borkowo
i Wykowo to można śmiało powiedzieć, że wszystkie strażackie
garaże będą już przystosowane
do wymogów Ochotniczych Straży
Pożarnych zgodnie z przepisami.
Obok inwestycji realizowane są
kursy dla strażaków.
Prace prowadzone w strażackich
garażach polegają na wykonaniu
lamperii z glazury oraz zamontowaniu odpowiednich wieszaków na
wyposażenie osobiste strażaków
ochotników, które musi być gotowe
do użycia w każdej chwili właśnie w
garażu, bo takie są przepisy.
Dziś, tam gdzie remont już został
przeprowadzony, jest estetycznie,
łatwo utrzymać porządek, a druhowie ubranie, buty i hełm mają w
odpowiednim, przypisanym do danego strażaka miejscu, co znacznie
wpływa na szybkość podejmowania
akcji, bo skraca czas przygotowania

w gronie strażaków z naszej gminy którzy ostatnio ukończyli kurs strażaka
szeregowego jest strażaczka z osp lachowo pani iza tyszka.

się do wyjazdu.
Druhowie muszą być nie tylko
dobrze wyposażeni, ale też wyszkoleni, dlatego równolegle z inwestycjami i zakupami niezbędnego
sprzętu oraz wyposażenia osobistego prowadzone są szkolenia strażaków ochotników.
W dniach od 5 do 25 marca br.
w Komendzie Powiatowej PSP w
Kolnie prowadzony był kurs szeregowych strażaków, który 25 marca
został zakończony komorą dymową
w Łapach. Z naszej gminy w kursie
uczestniczyło: 6 strażaków z OSP
Czerwone, 4 z OSP Lachowo, 2 z
OSP Zaskrodzie i po jednym z OSP

Kumelsk i Wykowo. Wszyscy zdali
egzaminy.
Każdy przeszkolony strażak, który przeszedł badania lekarskie jest
wyposażany w ubranie koszarowe,
buty skutery, hełm, rękawice specjalne i kominiarkę, a część strażaków ponadto jeszcze w ubrania i
buty specjalne.
W naszej gminie funkcjonuje 12
jednostek OSP, w których zrzeszonych jest ponad 400 strażaków
ochotników, 27 kobiet i ok. 40 druhów honorowych. Mamy też cztery
drużyny młodzieżowe, w tym najmłodszą, która zawiązała się w tym
roku przy OSP Kumelsk.

budowa szkolnego ogrodzenia
przy wjeździe na parking przy szkole zamontowana została brama

Przy Zespołe Szkół Samorządowych w Zabielu trwa realizacja
drugiego etapu budowy ogrodzenia. W ubiegłym roku wymienione
zostało ogrodzenie przy wejściu do
budynku szkoły, w roku bieżącym
ogrodzony zostanie parking przy
hali sportowej i miasteczko ruchu
drogowego funkcjonujące przy ZSS
w Zabielu. Przy wjeździe na parking zamontowana została brama
wjazdowa. Prace prowadzą pracownicy gminnej ekpiy remontowej.
gazeta gminna

wydarzenia

kilkanaście nowych okien
w szkole w borkowie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Tylko sala gimnastyczna i dwie
sale lekcyjne mają jeszcze stare okna, w pozostałych pomieszczeniach i pracowniach w Szkole
Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie w marcu br.
wstawionych zostało kilkanaście
nowych. To jeden z etapów prac
termomodernizacyjnych
prowadzonych w tym budynku. Celem
inwestycji jest poprawa warunków
w jakich uczniowie się uczą, a nauczyciele pracują.
Wymianę starych okien na nowe
rozpoczęto w szkole w Borkowie
8 marca. Pierwszymi pomieszczeniami, w których wstawione zostały nowe okna były sala szkolnej
biblioteki i szatnia. Kolejnym był
pokój nauczycielski, sala w której
odbywają się zajęcia komputerowe, sala nr 11, sala doświadczania
świata, gabinet pielęgniarski, magazynek sportowy i na koniec kancelaria szkoły.
Prace zorganizowano tak, by nie
kolidowały z zajęciami, które odbywały się w szkole normalnym try-

wymianę okien w szkole podstawowej w borkowie rozpoczęto od biblioteki
fot. arch. sp w borkowie

bem. Bez nowych okien pozostały
teraz tylko dwie klasy i sala gimnastyczna.
Zamiana drewnianych, nieszczelnych i starych już okien na nowe
przyniosła estetyczny efekt, ale

głównym celem jest to, by w pomieszczeniach szkoły w Borkowie
było po prostu cieplej.
W planach jest również docieplenie budynku z zewnątrz, co nastąpi
częściowo jeszcze w tym roku.

fundusz sołecki w rydzewie

gminna koparka przy realizacji zadania z funduszu sołeckiego w rydzewie
gazeta gminna

W miejscowości Rydzewo Świątki
trwa realizacja inwestycji w ramach
funduszu sołeckiego na 2017 r.
Prace wykonują pracownicy gminnej ekipy remontowej, którzy uporzadkują teren i zbudują ogrodzenie
wokół placu na którym stoi budynek
po byłej szkole.
W ramach tegorocznego funduszu
sołeckiego ogrodzenia gminnych
placów powstaną jeszcze w m.in.
w miejscowościach: Tyszki Łabno,
Truszki Zalesie, Stare Kiełcze i
Czernice
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bieg tropem wilczym w zabielu
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

26 lutego, po raz pierwszy w
Zabielu, odbył się Bieg Tropem
Wilczym. W tym ogólnopolskim
wydarzeniu, którego lokalnymi organizatorami są 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 z Zabiela, łączniczka i sanitariuszka z oddziału Hieronima
„Roga” Rogińskiego, jednego z
najbardziej znanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia w
regionie, którego rodzina pochodzi
właśnie z Zabiela.
Zanim biegacze stanęli na starcie
wszystkich zgromadzonych powitał
Marcin Sekściński, dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno. Następnie głos zabrali: pani Bernadeta Krynicka, posłanka na Sejm RP,
Andrzej Duda, burmistrz Kolna oraz
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Zgromadzeni wspólnie z Dziekanem
Kolneńskim ks. Stanisławem Uradzińskim i ks. Stanisławem Śliwowskim, proboszczem Parafii pw. Św.
Jana Ewangelisty w Zabielu odmówili modlitwę. Nie zabrakło hymnu
i apelu poległych.
Pani Janina Pisiak z Zabiela odebrała z rąk Wójta Gminy Kolno pamiątkowy grawerton – podziękowanie za ofiarną walkę o wolną Polskę,

medale biegaczom wręczali na mecie m.in. pani poseł na sejm rp bernadeta krynicka, ks. dziekan stanisław uradziński i wójt gminy kolno józef Wiśniewski
fot. s. nicewicz

podobny grawerton dla pana Stefana Kownackiego, pseudonim „Gołąb”, który z racji choroby nie mógł
uczestniczyć w wydarzeniu, odebrał
Andrzej Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie. Obu członkom oddziału „Roga”
Rogińskiego kwiaty przekazała pani
poseł Bernadeta Krynicka.
Uczestnicy Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieli do pokonania
dwa dystanse: na 1963 m i 5 km.
Najmłodszą grupę uczestników do
lat 15 na trasie poprowadzili konno
członkowie Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii.

bieg tropem wilczym po raz pierwszy odbył się w zabielu skąd pochodzi rodzina
żołnierza Hieronima rogińskiego ps. „Róg”

Grupę starszych zawodników pilotowały dwa quady, które wskazywały również drogę biegaczom na
dystansie 5 km. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal i koszulkę, a najlepsi biegacze w poszczególnych kategoriach również
puchary i gadżety pamiątkowe od
sponsorów. Wyróżnienia otrzymali też najstarszy i najmłodszy
uczestnik Biegu Tropem Wilczym.
Dla wszystkich była wojskowa grochówka serwowana z kuchni polowej przez panie z koła Gospodyń
Wiejskich w Zabielu.
Muzyczną oprawę wydarzenia zapewnił pan Piotr Gębarski, który
grał na trąbce oraz zespół Zabielanki. Medycznie Bieg zabezpieczyli:
18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy
i Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy. Ogromnego wsparcia organizatorom udzielili druhowie z OSP
Zabiele.
Organizatorzy Biegu Tropem Wilczym w Zabielu wręczyli dyplomy
podziękowania wszystkim sponsorom i patronom.
Patronat medialny nad imprezą
objęli: Radio Nadzieja, portal kolniak24.pl oraz TVP Białystok.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zabielu odbył się pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja
Dudy
gazeta gminna

wydarzenia

pani janina pisiak z zabiela z oddziału H. „roga” rogińskiego otrzymała kwiaty
od poseł bernadety krynickiej i grawerton od wójta józefa wiśniewskiego

Organizatorzy wydarzenia
„Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w
Zabielu dziękują za wsparcie:
Wójtowi Gminy Kolno Józefowi Wiśniewskiemu, Staroście
Kolneńskiemu Stanisławowi
Wiszowatemu, Burmistrzowi
Kolna Andrzejowi Dudzie, 18
Białostockiemu Pułkowi Rozpoznawczemu, OSP Zabiele,
Kolneńskiej Grupie Pierwszej
Pomocy, Stowarzyszeniu 4X4
Kolno, Bankowi Spółdzielczemu w Kolnie, panu Mirosławowi Wądołowskiemu, panu
Piotrowi Gębarskiemu, PHU
Tornado Elżbieta Dęby, panu
Alfredowi Święczkowskiemu,
panu Stanisławowi Rogińskiemu, firmie Inter Tech Zambrów,
pani Renacie Banach, panu
Krzysztofowi Szymańskiemu
oraz Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Łomży.

grochówka z kuchni polowej

w biegu tropem wilczym każdy
otrzymuje medal, organizatorzy
dodatkowo pucharami dziękowali za
udział najszybszym trzem zawodnikom i zawodniczkom oraz najstarszemu i najmłodszemu uczestnikowi

biegaczy do uczestnictwa w wydarzeniu nie zniechęcił nawet padający deszcz

Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich do wspólnego pamiątkowego zdjęcia

gazeta gminna
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wydarzenia

imieniny marszałka piłsudskiego
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Już po raz trzeci w Kolnie odbyły
się obchody Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego, w których organizację zaangażowana jest Szkoła
Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem.
Tradycyjnie obchody rozpoczęła
msza św. w Kościele pw. św. Anny
w Kolnie. Następnie uczestnicy z
licznymi pocztami sztandarowymi
na czele przeszli pod pomnik Niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część obchodów w tym m.in.
przemówienia, część artystyczna z
udziałem uczniów SP w Czerwonem
i Zespołu Ludowego Czerwieniacy,
nadanie aktu powołania Związkowi
Piłsudczyków RP TPJP oddział w
Kolnie oraz złożenie kwiatów pod
pomnikiem Niepodległości.
Organizatorami Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego obok Szkoły
Podstawowej w Czerwonem byli:
Związek Piłsudczyków RP TPJP
oddział w Kolnie, Burmistrz Miasta Kolno oraz Parafia św. Anny w
Kolnie.

obchody imienin marszałka józefa piłsudskiego odbyły się 19 marca w kolnie
fot. A. Konopka

pamięci żołnierzy wyklętych

w dniu pamięci żołnierzy wyklętych w gminie kolno kwiaty i znicze składane są
na pomniku na cmentarzu parafialnym w lachowie oraz na pomniku w wykowie

W Narodowym Dniu Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno wraz z
ks. Krzysztofem Malinowskim, proboszczem Parafii pw. Zwiastowania
NMP w Lachowie, przewodniczącym
Rady Gminy Kolno Wojciechem Jermaczem, radnym Kazimierzem Kowalewskim, Marcinem Sekścińskim,
dyrektorem CKGK oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie: Andrzejem
Szymańskim i Stanisławem Malinowskim złożyli kwiaty i zapalili
znicze pod pomnikiem Ofiar Walk o
Niepodległość w XX w. na cmentarzu parafialnym w Lachowie.
gazeta gminna
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łomżyńskie forum samorządowe
sprawdza się w działaniu
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Już wkrótce odczujemy korzyści,
jakie przynosi Gminie Kolno członkostwo w stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe. Ta
młoda organizacja, która zrzesza
18 gmin i powiatów z subregionu
łomżyńskiego ma na swoim koncie
pierwsze sukcesy. Beneficjentami
projektów w które zaangażowane
jest ŁFS będą m.in. mieszkańcy
gminy Kolno.
Stowarzyszenie powstało w celu:
krzewienia kultury i tradycji narodu Polskiego, rozwoju rynku pracy i
przedsiębiorczości, aktywizacji i integracji mieszkańców i podnoszenia
jakość ich życia. Zakres jego działalności to w szczególności:
• Reprezentowanie interesów
wspólnych samorządów skupionych
w forum.
• Wspólne rozwiązywanie problemów występujących na obszarze
stowarzyszenia.
• Inicjowanie, promowanie, wspieranie działań mających na celu rozwój przedsiębiorczości, aktywności
społecznej i integrację.
• Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków.
• Aplikowanie i realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł
zewnętrznych.
Gmina Kolno, a wójt Józef Wiśniewski osobiście, od początku była
mocno zaangażowana w tworzenie
stowarzyszenia, bo współpraca tak
wielu samorządów daje nam bardzo
dużo możliwości. Mimo że, stowarzyszenie zarejestrowane zostało
27 stycznia 2016 r., to już może pochwalić się pierwszymi sukcesami w
realizacji dwóch projektów:
1. Projekt partnerski „Podlaski
Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji
II edycja” Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Konkurs FIO
2017. Okres realizacji projektu: od
gazeta gminna

przedstawiciele członków stowarzyszenia Łomżyńskie forum samorządowe na
spotkaniu w Łomży
fot. Archiwum um łomża

2017-02- 01 do 2017-12-31 – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej.
2. Projekt partnerski „Dobry zawód - Fajne życie - popularyzacja
kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Okres realizacji projektu: 2017-05-01 do
2019-04-30 - Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podlaskiego 3.3.1 Projekt ogólnowojewódzki. Wartość projektu - 6,5 mln
zł.
W ramach pierwszego projektu już
został ogłoszony nabór wniosków o
przyznanie wsparcia na realizację
projektów w ramach „Podlaskiego
Pozarządowego Funduszu Mikrodotacji - II edycja” dla organizacji
pozarządowych, grup nieformalnych
i samopomocowych. W ramach tego
konkursu mieszkańcy naszej gminy
mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości nie mniejszej niż 1 tys. zł
i nie większej niż 5 tys. zł. Nabór
wniosków trwa do 30 marca.
Drugi projekt skierowany głównie
do gimnazjalistów i ich otoczenia
polegać będzie m.in. na promowaniu kształcenia zawodowego wśród
gimnazjalistów poprzez doradztwo,
targi, edukacyjne i wizyty studyjne.
W fazie negocjacji są kolejne projekty z których skorzystać będą mogli m.in. mieszkańcy gminy Kolno:
1. Projekt partnerski - Program

Operacyjny Polska Cyfrowa 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej POPC.03.02.00
-IP.01-00-001/16
„Kompetencje
cyfrowe nauczycieli – inwestycją w
przyszłość ucznia”. Usługi i aplikacje w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się
i e-edukacji, umiejętności cyfrowe.
Wartość projektu: 1 872 636,00 zł.
Termin realizacji od 01.09.2017 do
29.02.2020.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na
lata 2014 – 2020 3.2 Kształtowanie
i rozwój kompetencji kadr regionu
3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego
zgodnie z potrzebami regionalnej
gospodarki 3.2.2 Pozaszkolne formy
kształcenia dorosłych - projekt subregionalny. Bony Szkoleniowe dla
osób dorosłych - Wartość projektu
45,5 mln zł. Realizacja: 01.06.201730.06.2020.
Projekt obejmuje szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych
(18 +) w zakresie: informatyki i
języków obcych oraz studia podyplomowe – bon szkoleniowy max. 9
tys. zł na osobę, a także szkolenia
zawodowe – bon szkoleniowy max.
15 tys. zł na osobę.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia ŁFS: www.lfs.lomza.pl
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najpękniejsze marzanny
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

przedszkolaki z zabiela z marzannami przygotowanymi na konkurs ogłoszony przez centrum kultury gminy kolno

Siedemnaście przepięknych Marzann zgłoszonych zostało na konkurs zorganizowany przez Centrum
Kultury Gminy Kolno. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 23
marca w CKGK w Zabielu.

Jury za najładniejsze uznało Marzanny wykonane przez Amelkę Piekarską - I miejsce, Michała Łęczyckiego - II miejsce i Kamila Smakę
- III miejsce, ale nagrody otrzymali
wszyscy uczestnicy konkursu.

Podobnie jak w poprzednich
edycjach tradycją jest, że konkurs
kończy wspólne ognisko na które
CKGK zaprosiło przedszkolaki z
Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu na 30 marca br.

gazeta gminna

kultura

gminny dzień kobiet
w centrum kultury w zabielu
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Najpiękniejsze piosenki o kobietach, mężczyznach i miłości rozbrzmiewały 12 marca w świetlicy
Centrum Kultury Gminy Kolno na
spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet. Solidna dawka
różnorodnej muzyki w wykonaniu przedstawicieli kilku pokoleń
wzruszała i bawiła zgromadzonych.
Nie mogło zabraknąć stałych elementów święta, które CKGK, OSP
Zabiele i tutejsze koło gospodyń
organizują co roku czyli słodkości,
kwiatów dla każdej pani i wiersza
autorstwa druha OSP Zabiele.
Wszelkie występy i atrakcje poprzedziły serdeczne życzenia, które wszystkim Paniom złożył Józef
Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się panie z zespołu „Zabielanki”, następnie swój okolicznościowy wiersz odczytał Władysław
Kowalczyk, druh z OSP Zabiele. Po
takim wstępie Wójt Gminy Kolno,
strażacy ochotnicy z OSP Zabiele
oraz Przewodniczący Rady Gminy
Kolno obdarowali wszystkie Panie
kwiatami. W dalszej części spo-

w trakcie gminnego dnia kobiet na scenie zaprezentowały się nasze zespoły i
soliści, na zdjęciu zespół magnum noli z lachowa

tkania na scenie zaprezentowały
się zespoły działające przy CKGK:
młodzieżowy i najmłodszy zespół
„Me & TBD” oraz zespół Magnum
Noli z Lachowa, których członkowie wykonywali również utwory
solo. Na Dniu Kobiet w Zabielu
zaśpiewały również dwie laureatki
konkursu wokalnego „Zakochaj się
w Gminie Kolno” organizowanego
przez CKGK: Julia Rakowska i Emilia Bystra oraz Mateusz Gutowski,

tort dzielony przez wójta józefa wiśniewskiego i strażaków z osp zabiele to
stały element gminnego dnia kobiet
gazeta gminna

który już dołączył do zespołu „Me &
TBD”. Część artystyczną spotkania
zamknął zabawny monolog w wykonaniu Kazimierza Kotra, instruktora
z CKGK. Finałem, już tradycyjnie,
był tort dzielony przez wójta Józefa
Wiśniewskiego i strażaków z OSP
Zabiele.
Dzień Kobiet w Zabielu co roku
organizowane jest przez Centrum
Kultury Gminy Kolno, OSP Zabiele
i tutejsze Koło Gospodyń. W tym
roku świętowaliśmy wspólnie z panem wójtem Józefem Wiśniewskim
wraz z małżonką, ks. Stanisławem
Śliwowskim, proboszczem parafii
pw. św. Jana Ewangelisty w Zabielu, Wojciechem Jermaczem, przewodniczącym Rady Gminy Kolno,
Bogusławą Gardocką, wiceprzewodniczącą Rady Gminy Kolno,
radnymi z Zabiela: Janem Pieklikiem i Markiem Bazydło, paniami z
kół gospodyń z naszej gminy, strażakami z OSP Zabiele, zespołami
muzycznymi działającymi w CKGK
oraz mieszkańcami gminy Kolno.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania oraz
naszym gościom za obecność i już
dziś zapraszamy na spotkanie z
okazji Dnia Kobiet za rok!
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szkoły

złote liczydła dla najlepszych
w rachunku pamięciowym
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem okazała się bezkonkurencyjna
w Mistrzostwach Powiatu Kolneńskiego w Rachunku Pamięciowym
„Liczydło 2017”, które rozegrano
14 marca w Kolnie. Jej uczniowie
zdobyli aż dwa Złote Liczydła
I miejsce i Złote Liczydła otrzymała drużyna z SP w Czerwonem,
a jej członek Bartosz Olszak w kategorii uczestników indywidualnych
również zdobył Złote Liczydła zajmując pierwsze miejsce.
- Ten podwójny sukces naszych
uczniów to najlepszy prezent na
zbliżające się imieniny Marszałka
Józefa Piłsudskiego, patrona naszej szkoły - mówił Jacek Bagiński,
dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem na podsumowanie Mistrzostw Powiatu Kolneńskiego w
Rachunku Pamięciowym.
Szkołę w Czerwonem na Mistrzostwach reprezentowała drużyna
w składzie: Natalia Antosiewicz,
Bartosz Olszak i Tomasz Kajko.

drużyna z sp w czerwonem i nauczyciel matematyki pan wojciech nodzewski

Uczniowie klasy VI pracowali pod
kierunkiem nauczyciela matematyki
pana Wojciecha Nodzewskiego.
W Mistrzostwach Powiatu Kolneńskiego w Rachunku Pamięciowym „Liczydło 2017” uczestniczyło ponad 40 uczniów z kilkunastu
szkół z powiatu kolneńskiego. Ich

zadaniem było wykonywanie matematycznych działań na czas.
Mistrzostwa w dniu Liczby Pi
zorganizowały Towarzystwo Jan z
Kolna oraz Szkoła Podstawowa nr
1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie,
w której to murach już po raz drugi
odbywały się Mistrzostwa.

stanica wędkarska w koźle
Przy trasie gminnej ścieżki edukacyjno - rowerowej „Wyrusz z nami
w Puszczę”, na obrzeżu Puszczy Piskiej, nad rzeką Pisą położona jest
stanica wędkarska PZW w Koźle.
Warto odwiedzić stanicę, która
powstała tu z inicjatywy zarządu
Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 85 „Energetyk” w Kolnie.
W stawie z wieloma gatunkami
ryb mogą łowić nie tylko członkowie koła, ale też osoby zainteresowane za opłatą. W pobliżu stawu
jest kapliczka patrona rybaków św. Piotra. Zapraszamy!
gazeta gminna
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wielkopostne tradycje
w wincencie
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W czasie Wielkiego Postu w
Wincencie od kilkudziesięciu już
lat jest tradycja sąsiedzkich spotkań, by wspólnie odprawiać Gorzkie żale i Drogę Krzyżową. Od
września ub. roku, kiedy to w miejscowości poświęcona została nowa
przydrożna kapliczka, narodziła
się nowa tradycja – każdego dnia o
godz. 15.00 mieszkańcy spotykają
się pod figurą Jezusa Miłosiernego, by wspólnie się pomodlić.
W tym roku w piątki Wielkiego
Postu Droga Krzyżowa odprawiana
jest w domu pani Marianny Kołowajtys, a to oznacza, że na Gorzkie
żale w niedziele mieszkańcy spotykają się u sąsiadów - państwa Pyciów. Za rok będzie odwrotnie, bo
od ponad 40 lat tak już jest, że sąsiedzi goszczą chętnych do wspólnej modlitwy co roku na zamianę
albo na Gorzkie żale, albo na Drogę Krzyżową.
Gorzkie żale to wyłącznie polska
tradycja. Od kilkuset lat wiąże się
ona z Bractwem św. Rocha przy

Kościele św. Krzyża w Warszawie,
gdzie w 1704 r. po raz pierwszy odprawione zostało to nabożeństwo
pasyjne. Dziś Gorzkie żale odprawiane są nie tylko w kościołach, ale
też w wielu domach. W Wincencie
zwyczaj ten zapoczątkowała m.in.
pani Marianna Kołowajtys.
- U mnie w rodzinnym domu śpiewano gorzkie żale, a jak przyszłam
do Wincenty w 1958 r. to zaproponowałam, byśmy też śpiewali –
wspomina pani Marianna i śpiewa
wraz z rodzina i sąsiadami do dziś.
Droga Krzyżowa z sąsiadami doprawiana jest w piątki Wielkiego
Postu co roku od 1985 roku. Trwa
około godzinę. Wiele z tych osób,
które zaczynały wspólne modlitwy
w Wincencie niestety już nie żyje,
ale wciąż nie brak chętnych do
tego, by razem się modlić.
Wspólne przygotowania do świąt
Zmartwychwstania mają szczególny
wymiar, dają poczucie wspólnoty
mieszkańcom Wincenty, rozwijają
duchowo, ale też sprawiają, że m.in.
piękna Polska tradycja śpiewania

od września ubiegłego roku przy nowej kapliczce w wincencie każdego dnia o
godz. 15.00 mieszkańcy spotykają się na wspólnej modlitwie
gazeta gminna

droga krzyżowa w wincencie odmawiana wspólnie z sąsiadami

pieśni pasyjnych nie zaginie, bo
przekazywana jest z pokolenia na
pokolenie.
Nowa rodząca się tradycja wspólnej modlitwy przy kapliczce, która
powstała z inicjatywy mieszkańców,
daje wierzącym ogromną radość.
Każdego dnia, bez względu na pogodę kilka, kilkanaście osób modli
się m.in. o zdrowie dla mieszkańców,
ale też za tych kierowców, którzy
przez Wincentę jadą drogą krajową
nr 63 i zwalniają, by skłonić głowę
przy kapliczce. Modlą się, bo „przecież Jezus w kapliczce nie może
zostać taki sam” poza tym głęboko
wierzą, również w siłę modlitwy.
Wincenta to miejscowość
o bardzo ciekawej historii, o
której dziś świadczy m.in. budynek urzędu celnego z 1920,
wpisany do rejestru zabytków.
Wzdłuż przepływającej w pobliżu rzeczki Wincenta przebiega historyczna granica mazowiecko-pruska
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szkoły

„tv janowo” na dzień kobiet
amelia andrzejczyk
klasa VI sp janowo

8 marca 2017 roku w Szkole
Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie obchodziliśmy Dzień Kobiet.
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego uczniowie klas VI - VI przygotowali program „TV JANOWO”,
podczas którego od prowadzącego
Kazika Koguta dowiedzieliśmy się
kilku wiadomości z kraju i świata.
Z kolei najcudowniejsza pogodynka Róża Chmurka przedstawiła pogodę na 9 marca dla miejscowości
sąsiadujących z naszą szkołą.
Nie mogło zabraknąć też wiadomości sportowych, o których wspaniale mówił pan Leopold Babiarz.
Przedstawił między innymi sukces
zawodniczki z Janowa w indywidualnej siatkówce kobiet. Jak to w TV
- przyszedł czas na reklamę. Tym
razem dotyczyła ona rewelacyjnego
plastra CHUD- NIJ. Po niej zaczął
się serial „Ona i On”, opowiadający
o tym, jak żony na wiele sposobów

tv janowo na dzień kobiet w szkole w janowie

„wyłudzają” od swoich mężów pieniądze na ubrania.
Nie zabrakło też programu o modzie, który poprowadziła Zdzisława Fircyk, poświęciła go nauczycielkom. Później odbył się koncert
życzeń, który poprowadziła Ziuta
Groszek. Podczas tego programu
chłopcy, którzy brali udział w inscenizacji, zaśpiewali piosenkę zespołu „Long and Junior”.
Następnie prowadząca przeczytała ciekawostki o imionach na-

uczycielek z naszej szkoły. Na
zakończenie wszyscy aktorzy wyszli, zatańczyli i zaśpiewali utwór
dedykowany paniom. Po zakończeniu chłopcy i mężczyźni zaśpiewali
dziewczynkom i kobietom „Sto lat”.
Inscenizacja podobała się nauczycielkom, jak i uczniom. Wszyscy
biorący udział byli bardzo zaangażowani w jego przygotowanie.
Moim zdaniem w każdej szkole
powinny być organizowane humorystyczne skecze i przedstawienia.

Pierwszy dzień wiosny w zabielu
Gimnazjaliści z Zabiela rozpoczęli wiosnę spektaklem profilaktycznym negującym agresję
rówieśniczą. Przedstawienie przygotowali członkowie Szkolnego
Koła Teatralnego.

powitanie wiosny w gimnazjum w zabielu

Kolejnym punktem wiosennego
programu był Szkolny Konkurs Wiedzy o Polskiej Poezji Współczesnej.
Wzięli w nim udział reprezentanci
wszystkich klas. Zadania dotyczyły
wierszy największych polskich po-

etów współczesnych, m.in Wisławy
Szymborskiej i Czesława Miłosza.
Uczniowie zobowiązani zostali do
zaprezentowania jednego, wybranego przez siebie wiersza, a także
napisania krótkiej rymowanki na zadany temat. Zwycięzcami konkursu
zostali uczniowie klasy IIb, jednak
gratulacje należą się wszystkim, bo
poziom był bardzo wyrównany.

uczniowie z klasy Ii b okazali się
najlepsi w konkursie
gazeta gminna
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