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egzemplarz bezpłatny

ruszył sezon
na prace drogowe

w numerze

wydarzenia

umowa na budowę drogi
w borkowie podpisana

str. 5

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski
podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg na budowę drogi w Borkowie. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Łomży wykona ponad 1,5 km odcinek
drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, rowami odwadniającymi, budową i przebudową przepustów oraz wykonaniem zjazdów indywidualnych i na drogi boczne. Wykonawca inwestycji drogowej w Borkowie już
przystąpił do prac w terenie.

wydarzenia

Warsztaty
rewitalizacyjne w gminie

str. 7

Jednym z elementów projektu
„Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kolno” realizowanego w naszej gminie są spotkania ze społecznością. Warsztaty rewitalizacyjne odbyły się w Czerwonem, Borkowie i
Koźle. Na przygotowanie ważnego dokumentu jakim jest program rewitalizacji Gmina Kolno pozyskała dofinansowanie z UE. Spotkania prowadziła
pani Magdalena Popłońska - Kowalska - ekspert w dziedzinie procesów
partycypacyjnych z firmy STREFA PLUS.

wydarzenia

„Aktywne wsparcie
drogą do zmian”

str.

7

Projekt pt. „Aktywne wsparcie
drogą do zmian” realizowany od
1 stycznia br. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie przekroczył półmetek. Uczestnikami są mieszkańcy naszej gminy (12 kobiet i
3 mężczyzn), którzy otrzymują szeroko rozumiane wsparcie od zasiłków
przez szkolenia i kursy, po doradztwo zawodowe, działania środowiskowe,
wsparcie psychologiczne czy warsztaty aktywizacyjne. Celem głównym jest
zaktywizowanie uczestników m.in. poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
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wydarzenia

Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Jesteśmy na etapie organizowania roku szkolnego 2017/2018 w
oparciu o nowe przepisy oświatowe.
Wyzwanie jest duże, ale dokładamy
wszelkich strań, by zminimalizować
skutki reformy w odniesieniu do nauczycieli, a uczniom zapewnić edukację na jak najlepszym poziomie.
Sytuacja demograficzna w naszej
gminie nie odbiega od tego z czym
borykają się inne gminy, problemem
jest mała liczba dzieci. Nasze klasy
liczą od kilku do kilkunastu uczniów,
co powoduje, że koszty związane z
organizacją nauczania są bardzo
wysokie i znacznie przekraczają
otrzymywaną subwencję oświatową.
Nakłady Gminy Kolno na oświatę
w tym roku to ponad 11 mln zł, z

czego tylko 62, 41 % pokrywa subwencja, którą otrzymujemy.
Z roku na rok otrzymujemy coraz
mniej pieniędzy na realizację zadań
oświatowych, w ostatnich trzech
latach to w sumie ponad pół mln
zł, stąd też przy ich organizacji wykorzystujemy wszelkie możliwości,
by podołać temu zadaniu. Jednym
z prawnie dopuszczalnych jest łączenie klas, co stosujemy, bo jeśli
mamy w klasie I w jednej ze szkół
dwóch uczniów, a w klasie II - czterech, to nie stać nas na to, żeby w
tych klasach były zajęcia rozłączne. Po reformie, wydatki na oświatę
będą jeszcze większe, dlatego nie
raz, na różnych forach, publicznie
postulowałem o zmiany, by subwencja oświatowa nie była naliczana tylko i wyłącznie na dziecko,

ponieważ przy małej liczebności
klas środki, które idą za dzieckiem
absolutnie nie wystarczają na zorganizowanie nauki, wobec czego
proponuję system, który będzie finansował prowadzenie oddziałów,
a nie pojedynczego ucznia, bo w
naszych warunkach to się po prostu nie sprawdza. Będziemy z Radą
Gminy Kolno podejmować uchwałę
intencyjną w tej sprawie, bo to dla
nas bardzo istotna kwestia.
Przy tych uwarunkowaniach, jakie mamy dokładamy wszelkich
starań, by dawać uczniom szkół
gminnych jak najlepszą ofertę, stąd
szereg projektów, które realizujemy we wszystkich naszych placówkach oświatowych. W pozyskiwaniu
środków unijnych w tym obszarze
jesteśmy liderem w regionie.

Wszystkim druhom ochotnikom z jednostek OSP
oraz
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej
z okazji Dnia Strażaka
składamy serdeczne podziękowania
za ciągłą gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi,
za serce, energię i czas poświęcany na doskonalenie własnych umiejętności
i rozwój jednostek, w których służycie.
Życzymy satysfakcji z działania i dumy z noszenia munduru,
oraz niezmiennego społecznego zaufania i uznania dla Waszej służby.
Niech Święty Florian – patron Strażaków
zawsze otacza Was i Wasze Rodziny opieką
i wspiera realizację marzeń oraz planów
zarówno w działalności na rzecz lokalnej społeczności, jak i w życiu prywatnym.

Antoni Lewandowski,
Komendant M-G Z OSP RP
w Kolnie

Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno,
Prezes M-G Z OSP RP
w Kolnie
Kolno, 4 maja 2017 r.
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wydarzenia

z sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

W trakcie sesji Rady Gminy Kolno, ktora odbyła się 30 marca br.
radni podjęli kilka uchwał. Informację z działań między sesjami
przedstawił Józef Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. Gościem na sesji był
pan Andrzej Czechowski, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolnie.
W trakcie XXV zwyczajnej sesji
radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2017 r.
- w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego
- w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych posiadających obwód,
prowadzonych przez Gminę kolno
oraz okreslenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów.
- w sprawie określenia kryteriów,
liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Kolno

radni na sesji rady gminy kolno głosowali nad przyjęciem ośmiu uchwał

- w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolno
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w
szkołach o placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Kolno za 2016 r.
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolneńskiemu
(z przeznaczeniem na utwardzenie

poboczy przy drogach powiatowych
w miejscowościach Danowo, Kumelsk, Truszki Patory)
- w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
Pan Andrzej Czechowski, kieroniwk PZDR w Kolnie przedstawił
zebranym informacje na temat bieżacego działania placówki oraz kalendarium imprez organizowanych
przez Podlaski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Szepietowie.

szkolny plac z nową kostką

dzięki tej inwestycji teren wokół szkoły podstawowej w janowie zmieni się na
estetyczny i funkcjonalny

W budynkach szkół gminnych i w
ich otoczeniu w zasadzie non stop
coś zmienia się na lepsze. W miarę
możliwości realizowane są inwestycje, których celem jest polepszenie
komfortu i bezpieczeństwa szkolnych społeczności. Dzięki inwestycji wykonanej ostatnio przy Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie przez
pracowników przez pracowników
Referatu Gospodarki Komunalnej
UG Kolno szkolny autobus będzie
parkował na utwardzonym placu
wyłożonym nową kostką.
gazeta gminna
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umowa na drogę podpisana,
prace w borkowie ruszyły
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Wójt Józef Bogdan Wiśniewski
podpisał umowę z firmą, która wygrała przetarg na budowę drogi w
Borkowie.
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Komunikacyjnego sp. z o. o. w Łomży
wykona ponad 1,5 km odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej wraz
z poboczami, rowami odwadniającymi, budową i przebudową przepustów oraz wykonaniem zjazdów
indywidualnych i na drogi boczne.
Wykonawca inwestycji drogowej
w Borkowie już przystąpił do prac
w terenie. Zgodnie z umową nowa
droga w tej miejscowości ma być
gotowa do 25 sierpnia br.
- To nasz pierwszy, rozstrzygnięty w tym roku przetarg na budowę
dróg, ale nie ostatni– zapowiada
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno.
– Już ogłosiliśmy kolejny na drogi
w Janowie i Czerwonem, na budowę których Gmina Kolno uzyskała
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020.
W ramach PROW w Czerwonem i
Janowie powstaną łącznie ponad 3
kilometry asfaltowych dróg.

Wójt Józef Wiśniewski podpisał umowę z przedsiębiorstwem budownictwa komunikacyjnego w łomży - wykonawcą drogi w borkowie. Prace już trwają

gratulacje z okazji jubileuszu

podziękowania i życzenia z okazji 25 lecia pracy odbiera pan Mieczysław Śliwka
gazeta gminna

25 - lecie pracy zawodowej w
Urzędzie Gminy Kolno to okazja do
gratulacji, podziękowań i życzeń,
jakie mecenasowi Mieczysławowi
Śliwce złożył Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz
sekretarz Adam Masłowski.
W trakcie uroczystości w gabinecie Wójta Gminy Kolno mecenas
odebrał list gratulacyjny i bukiet
kwiatów. Przyłączamy się do życzeń wszelkiej pomyślności w życiu
zawodowym i prywatnym.
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sezon na żwirowanie dróg
właśnie się rozpoczął
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Umowę na dostawę żwiru i piasku podpisał 3 kwietnia br. z wykonawcą wójt Józef Bogdan Wiśniewski. Wyłoniona w przetargu
firma Usługi Transportowe Jan
Grzymała dostarczy w tym roku do
gminy Kolno blisko 9 tys. m sześc.
żwiru i 200 m sześc. piasku.
Pierwsza dostawa materiału zrealizowana została w dniu podpisania
umowy i posłużyła do utwardzenia
placu przy Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie.
Zdecydowana większość żwiru i
piasku przeznaczona zostanie na
realizację zadań zaplanowanych
w ramach funduszu sołeckiego na
2017 r. Żwirowanie dróg gminnych
i dojazdowych do pól z funduszu
odbędzie się w następujących miejscowościach: Borkowo, Brzozowo,
Brzózki, Filipki Duże, Filipki Małe,
Glinki, Gietki, Górskie, Górszczyzna, Kolimagi, Kossaki, Kozioł, Koziki Olszyny, Łosewo, Wścieklice,
Zabiele, Zabiele - Zakaleń, Zaskrodzie i Żebry.
Zamówiony materiał potrzebny

wójt józef Wiśniewski podpisał umowę na dostawę żwiru i piasku

będzie także przy utwardzaniu poboczy, co w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano w Zabielu,
Wykowie, Wszeborach, Waszkach,
Starym Gromadzynie, Lachowie i
Czerwonem. Prace nad utwardzaniem poboczy w ramach funduszu
sołeckiego w Czerwonem właśnie
się rozpoczęły.
2 tys. m sześc. żwiru przeznaczone
zostanie w tym roku na tzw. bieżące
utrzymanie dróg. W celu poprawy
przejezdności dróg gminnych i we-

wnętrznych do tej pory rozdysponowano już 500 m sześc. żwiru.
Po zakończeniu prac bieżących
pracownicy Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
przystąpią do realizacji zadań drogowych zaplanowanych z funduszu
sołeckiego. Znim jednak żwir trafi
na drogi, muszą one zostać wytyczone, tam gdzie jest to ujęte we
wniosku, i wyporfilowane przez równiarkę, dopiero wtedy można będzie
nawozić pospułkę żwirową.

strażackie zebranie

komendant antoni lewandowski przedstawił zebranym najważniejsze kwestie

21 kwietnia druhowie z OSP z
naszej gminy i OSP Kolno na spotkaniu w Czerwonem omawiali miniony rok, zebrania sprawozdawcze
i sprawy bieżące. Na podsumowanie padło wiele serdecznych słów
i podziękowań za dotychczasową
działalność strażaków ochotników
wypowiedzianych przez Józefa Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno,
Lecha Kowalczyka, komendanta powiatowego PSP w Kolnie i Antoniego Lewandowskiego, komendanta M-G Z OSP RP w Kolnie.
gazeta gminna
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o rewitalizacji w gminie kolno
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Jednym z elementów projektu
„Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kolno” realizowanego w naszej gminie są spotkania ze
społecznością. Warsztaty rewitalizacyjne odbyły się w Czerwonem,
Borkowie i Koźle. Na przygotowanie ważnego dokumentu, jakim jest
program rewitalizacji Gmina Kolno
pozyskała dofinansowanie z UE.
Spotkania prowadziła pani Magdalena Popłońska - Kowalska
- ekspert w dziedzinie procesów
partycypacyjnych z firmy STREFA
PLUS, która to wygrała przetarg
na wykonanie programu rewitalizacji Gminy Kolno. W trakcie każdego
spotkania poruszano następujące
zagadnienia:
- pojęcie rewitalizacji zgodnie z
zapisami prawnymi,
- społeczny sens rewitalizacji,
- obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji
- aktualny stan prac zespołu ds.
rewitalizacji nad opracowywaniem
LPR
- propozycje mieszkańców w zakresie rewitalizacji
Uczestnicy określali problemy,
ale również potencjał i zasoby danej miejscowości i gminy. Tworzyli mapę pomysłów, jak ulepszając,
przekształcając czy odnawiając to
co jest, można wpływać na rozwój i

warsztaty rewitalizacyjne w borkowie

gazeta gminna

warsztaty rewitalizacyjne w czerwonem

pozytywną zmianę zdegradowanych
obszarów.
Zebrane informacje posłużą do
opracowania diagnozy społeczno gospodarczej oraz wyznaczenia na
jej podstawie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, a
w efekcie końcowym do stworzenia projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Kolno na lata
2017 - 2023. Posiadanie takiego
dokumentu umożliwi Gminie Kolno
ubieganie się o środki na realizację
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do wspomnianego Programu.
Opracowanie Lokalnego Progra-

mu Rewitalizacji Gminy Kolno na
lata 2017 - 2023 ma potrwać do
czerwca. Następnie projekt Programu w formie uchwały zostanie
przedłożony Radzie Gminy Kolno.
Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji gminy Kolno” jest
dofinansowany z Funduszy Europejskich. Gmina Kolno na jego realizację otrzymała ponad 45 tys. zł
z UE.
Pełne sprawozdanie z warsztatów
rewitalizacyjnych wraz z wnioskami
ze spotkań i propozycjami działań
zaproponowanych przez mieszkańców dostępne jest na stronie internetowej www.gminakolno.pl

warsztaty rewitalizacyjne w koźle
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rekrutacja do przedszkoli
justyna góralczyk
punkt przedszkolny w lachowie

przedszkolaki z lachowa w trakcie dni otwartych prezentowały swoje umiejętności

28 i 29 marca 2017r. w Punkcie
Przedszkolnym i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej
w Lachowie odbyły się dni otwarte.
Podczas nich, rodzice wraz z dziećmi
mogli uczestniczyć w prowadzonych
w obu przedszkolach zajęciach jak
również obserwować swoje pociechy
podczas różnorodnej aktywności zadaniowej. Dni te były także okazją
do zapisania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018.
Pani dyrektor Jadwiga Filipkowska wraz z obiema wychowawczyniami, przedstawiły rodzicom przyszłych i obecnych przedszkolaków

zasady i terminy rekrutacji, ofertę
edukacyjną, bazę lokalową i zaplecze dydaktyczne przedszkoli.
Rodzice mogli wówczas wypełnić
wnioski będące formalnym zgłoszeniem dziecka do postępowania rekrutacyjnego.
Do Punktu Przedszkolnego w
roku szkolnym 2017/2018 uczęszczać będą dzieci w wieku 3 – 5 lat,
natomiast do oddziału przedszkolnego 6 – latki spełniające obowiązek przedszkolny.
Warto również nadmienić, iż w
obwodzie Szkoły Podstawowej w
Lachowie niezmiennie istnieje bar-

dzo duże zainteresowanie edukacją
przedszkolną, co przekłada się na
liczbę wniosków, które także w tym
roku wpłynęły do naszej placówki.
Uzupełniająca rekrutacja do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzona będzie
w Gminie Kolno od 9 do 15
maja br., a dodatkowa rekrutacja do szkół w dniach od 3
do 10 sierpnia br. Szczegółowe informacje u dyrektorów
poszczególnych placówek.

lekarz weterynarii informuje
Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że celem skutecznego zwalczania wścieklizny
- zostaną wyłożone na terenie woj.
podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów
wolno żyjących - metodą zrzutów z
samolotów, w planowanym terminie:
od 22 do 25 kwietnia br.
- zrzucane przynęty mają kształt
stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm, grubości
ok. 1,5 cm, oraz zawierają wewnątrz

zatopiony plastikowy pojemnik z
płynną szczepionką,
- zrzutem objęte będą kompleksy
leśne, pola, łąki, itp., z pominięciem
obszarów zabudowanych, rzek i
zbiorników wodnych,
- prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt - przynęty, które były
dotykane przez ludzi są omijane
przez lisy,
- szczepionka jest nieszkodliwa
dla zwierząt domowych i innych
zwierząt wolno żyjących,

- dla zachowania ostrożności, w
przypadku dostania się szczepionki
znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na
uszkodzony naskórek człowieka należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie
zgłosić się do lekarza med.,
- po wyłożeniu przynęt, przez
okres 2 tygodni należy ograniczyć
przemieszczania się zwierząt domowych - trzymać psy na uwięzi, a
koty w zamknięciu.
gazeta gminna
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projekt „aktywne wsparcie
drogą do zmian” w naszej gminie
Aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Projekt pt. „Aktywne wsparcie
drogą do zmian” realizowany od
1 stycznia br. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
przekroczył półmetek. Uczestnikami są mieszkańcy naszej gminy (12
kobiet i 3 mężczyzn), którzy otrzymują szeroko rozumiane wsparcie od zasiłków przez szkolenia
i kursy, po doradztwo zawodowe,
działania środowiskowe, wsparcie
psychologiczne czy warsztaty aktywizacyjne. Celem głównym jest
zaktywizowanie uczestników m.in.
poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
W ramach działań aktywizacyjnych zrealizowane zostały warsztaty aktywizacyjne: autoprezentacji i
rozwoju osobistego, przed uczestnikami jeszcze warsztaty kompetencji
pedagogiczno – wychowawczych i
trening umiejętności społecznych.
W ramach wsparcia psychologicznego zostało zrealizowanych 15 godzin doradztwa. W ramach projektu
zawartych zostało 15 kontraktów
socjalnych. Pracownicy socjalni na
bieżąco świadczą pracę socjalną i
nadzór nad realizacją kontraktów.

W CKGK w Zabielu odbyło się spotkanie integracyjne uczestniczek projektu,
dzieci i seniorek oraz animatora.

Praca socjalna obejmuje również
wizyty w środowisku uczestników
projektu w celu sprawdzenia bieżącej realizacji zadań wynikających
z kontraktów. W ramach działania
„Doradztwo zawodowe i kreowanie
postaw przedsiębiorczych” zrealizowano doradztwo indywidualne i
grupowe warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
12 uczestniczek projektu przeszło
80 godzinne szkolenia w zakresie
opieki nad dziećmi i osobami starszymi, oraz zaliczyły pozytywnie

Warsztaty aktywizacyjne dla uczestników projektu

gazeta gminna

zewnętrzny egzamin dający kwalifikacje zawodowe poprowadzony
przy współpracy z CECH. Trzech
mężczyzn w ramach projektu ukończy kurs kierowcy samochodu ciężarowego i przystąpi do egzaminów
państwowych z prawa jazdy.
W ramach działań o charakterze środowiskowym zatrudnionych
zostało pięciu animatorów, którzy
realizują działania nie tylko dla
uczestników projektu, ale też dla
ich otoczenia w tym w szczególności dla młodzieży i osób starszych
Uczestnikom projektu wypłacane
są zasiłki, które stanowią wymagany wkład własny Gminy Kolno w realizację projektu. Kwota dofinansowania uzyskana przez Gminę Kolno
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 to 178
700,00 zł. Łączna wartość projektu
to 210 257,50 zł. Realizacja projektu potrwa do 30 czerwca br.
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kultura

córka o imieniu nowa tradycja
kazimierz koter
centrum kultury gminy kolno

Już po raz drugi wszyscy chętni mogli wziąć udział w gminnym
wieczorze pełnym zabawy i niespodzianek. Tegoroczny Prima
Aprilis w Lachowie przebiegał pod
hasłem „Flaki w oleju czyli najnudniejszy program w historii”.
Widzów przybyłych na imprezę
zabawiały kabarety Magnum Noli
z Lachowa i Sibrzanki z Borkowa
oraz śpiewaczki z Zabiela czyli Zabielanki.
W tym roku mogliśmy też uchachać się przy występie pań z Koła
Gospodyń Wiejskich z Lemana. Goście zaprezentowali dwie scenki
autorstwa Leszka Czyża, w których
śmialiśmy się z naszych przywar.
Wady wyśmiewane przez panie
z Lemana były doskonale przez
wszystkich zrozumiałe pomimo, iż
aktorki posługiwały się autentyczną gwarą kurpiowską.
Występ gości z gminy Turośl podsunął organizatorom pomysł na
rozszerzenie przyszłego, primaaprilisowego przeglądu na zespoły z
całego powiatu kolneńskiego.

w centrum kultury gminy kolno w lachowie w prima aprilisowy wieczór...
fot. s. nicewicz

Oczywiście, podobnie jak przed
rokiem, wszyscy uczestnicy zostali
uraczeni słodkościami przygotowanymi przez poszczególne zespoły i
podobnie jak wówczas, gospodarze,
czyli Magnum Noli pod czujnym
okiem Reginy Bogdańskiej, przygotowali potrawę niespodziankę. W
tym roku była to parzybroda.
Kto nie jadł – niech żałuje!

kilometry dobra

instruktorka iza murawska z ckgk w koźle z grupą wolontariuszy caritas diecezji łomżyńskiej w trakcie akcji kilometry dobra w tesco w łomży

25 marca w Tesco w Łomży instruktor Iza Murawska z Centrum
Kultury Gminy Kolno i pani Krystyna Bazydło, emerytowany pracownik tej instytucji wraz z wolontariuszami z PG nr 1 w Łomży
tworzyli wielkanocne palmy, które później sprzedawane były przy
kilku łomżyńskich parafiach. Akcja
Caritas Diecezji Łomżyńskiej „Kilometry dobra” ma jeden cel: „Remont
domków letniskowych w ośrodku
„CARITAS BLIŹNIM” na potrzeby
wychowania i terapii społecznej
dzieci i młodzieży”. Tę dobroczynną
kampanię wciąż można wesprzeć więcej na stronie kilometrydobra.pl
gazeta gminna

wydarzenia

z wizytą w banku spółdzielczym
bożena duda
dyrektor sp w janowie

W ramach realizowanego w naszej szkole projektu pt. „Wsparcie
rozwoju – kluczem sukcesu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w dniu
28.03.2017 r. (grupa uczniów klas
IV-VI SP w Janowie) i 04.04.2017
r. (grupa uczniów klas I-III SP w
Janowie) odbyły się wizyty w Banku Spółdzielczym w Kolnie.
Lekcję przedsiębiorczości przeprowadził Prezes Banku Spółdzielczego - Pan Krzysztof Kajko.
Przedstawiona uczniom prezentacja
połączona z pogadanką przybliżyła
tajniki bankowości od czasów pierwszego banku aż po współczesność.
Dowiedzieliśmy się między innymi,
że dawniej rolę pieniądza stanowił
towar wymienny. Uczniowie zdobyli
także wiedzę na temat lokat, kredytów, o sposobach naliczania odsetek
bankowych oraz innych produktów
bankowych. Ważnym elementem
było zwrócenie uwagi na podchwytliwy wpływ reklam. Przedstawiono
nam również najnowocześniejszy

pamiątkowe zdjęcie po lekcji przedsiębiorczości w banku spółdzielczym

sposób zabezpieczeń kont klientów
przed kradzieżą z banku w formie
wypłat z wykorzystaniem biometrii (rozpoznawanie klienta po unikalnych cechach jego organizmu).
Umożliwiono uczestnikom poznanie
miejsca pracy ludzi o różnych specjalnościach, m.in. kasjerów. Obserwowaliśmy ich przy wykonywaniu obowiązków, co może stanowić
zachętę dla starszych uczniów do
ukierunkowania swojej kariery zawodowej. Uczniowie mieli też okazję gościć w gabinecie prezesa Przy

wyjściu zademonstrowano uczestnikom korzystanie z bankomatów.
Czas spędzony w banku dostarczył
wiedzy nt. bankowości, a na pewno
też miłych wspomnień i być może
sprawi, że uczniowie będą klientami tej instytucji w przyszłości.
Uczniowie z pewnością zrozumieli,
iż warto oszczędzać (np. w ramach
SKO) oraz rozsądnie gospodarować
pieniędzmi. Wizytę upamiętniliśmy
wspólnym zdjęciem. Po spotkaniu
każdy otrzymał upominek propagujący oszczędzanie.

droga krzyżowa w plenerze
Po siedmiu latach przerwy w Parafii pw. NSJ w Koźle powróciła
tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej na tzw. Śmierciowej Górze
pod Kozłem. To wyjątkowe miejsce
powstało w 2007 roku z inicjatywy
śp. ks. Sławomira Banacha, ówczesnego proboszcza Parafii pw. NSJ w
Koźle. Na wzgórzu stoi kapliczka ze
św. Brunonem, a wokół wzniesienia
stacje Drogi Krzyżowej. Właśnie w
tym wyjątkowym miejscu w piątek
31 marca br. ks. Jarosław Gołaszewski, proboszcz parafii pw. NSJ
w Koźle odprawił Drogę Krzyżową.
gazeta gminna
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ciekawostki

„borkowianka” z 1905 roku
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Dzięki uprzejmości pana Zbigniewa Majkrzaka z Kolna na łamach
Gazety Gminnej prezentowaliśmy
już nie jedno archiwalne zdjęcie.
Tym razem kolekcjoner udostępnił nam archiwalny numer gazety
„Zorza” z 1905 r., w której znajduje się wzmianka o Borkowie. Co
ciekawego napisał Czytelnik „Zorzy”, że redaktorzy wydawanego w
Warszawie tygodnika zdecydowali
się na publikację listu..?
W nr 8 „Zorzy” - piśmie tygodniowym z rysunkami dla miast i gospodarzy rolnych po wsiach, z 2 marca
1905 r. czytamy:
„Sklep spółkowy. We wsi Borkowie, w pow. kolneńskim, założony
został sklep spółkowy pod nazwą
„Borkowianka”. Sklep ten mieści się
w domu gospodarza Piotra Skrodzkiego, który jest jednocześnie i
skarbnikiem. Zarządzają sprawami
sklepu: Henryk Lamprecht, Ferdynand Długozima i Antoni Paliwoda;
zastępcami ich są: Piotr Cudnik,
Andrzej Podsiad i Franciszek Wyrwas. Do komisji rewizyjnej zostali
wybrani: doktór Rogiński i ksiądz
Paszukanis, a na ich zastępców:
Piotr Gromadzki i Piotr Sielawa.

Otwarcie sklepu odbyło się 14
stycznia. Poświęcenia dopełnił ks.
Paszukanis i w pięknych słowach
wyjaśnił, jaki powinien być pożytek
ze sklepu, a doktór Rogiński mówił,
że każdy kupujący powinien żądać,
aby towar był wydany czystemi rękami i w czystym papierze zawinięty, aby był rzetelnie zważony, a w
końcu zaznaczył, że targować się o
cenę nie można, bo ceny w sklepie
tym będą stałe, będą nakładane
przez zarząd i zatwierdzane przez
ogólne zebranie członków. Czytel-

nik Zorzy
Uwaga redakcji. Sklep założyć
łatwo, ale prowadzić go wytrwale, a
porządnie trudno. Zarządowi sklepu
„Borkowianki” przypominamy uwagi nasze w tej sprawie” - (zachowaliśmy oryginalną pisownię)
Panu Zbigniewowi Majkrzakowi
dziękujemy za udostępnienie skanów „Zorzy”. Może Państwo również posiadają i zechcą udostępnić
ciekawe zdjęcia, albo materiały dotyczące Gminy Kolno? Zapraszamy
do współpracy.

Patrycja jedzie na mistrzostwa!

patrycja korwek z trenerem
tomaszem myślińskim

patrycja na treningu

Patrycja Korwek, uczennica klasy IIIa gimnazjum w Zabielu, jako
jedyna zawodniczka z kolneńskiego
Klubu Taekwondo Olimpijskiego,
będzie reprezentowała województwo podlaskie na najważniejszej
imprezie w Polsce. 26 maja jedzie
na Mistrzostwa Polski Taekwondo
Olimpijskiego organizowane przez
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego. W Puławach w dniach od
26 do 28 maja br. rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Juniorów i
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski.
Trzymamy kciuki za Patrycję!
gazeta gminna

wydarzenia

turniej wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym
źródło
www.kolno. policja.gov.pl

Na terenie Gimnazjum w Małym
Płocku, odbyły się eliminacje XL
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, którego współorganizatorami byli policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy
Powiatowej Policji w Kolnie.
Kolneńscy policjanci byli współorganizatorami powiatowych eliminacji „XL Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Konkurs odbył się na terenie
Gimnazjum w Małym Płocku.
Do rywalizacji przystąpiły 2 drużyny ze szkół gimnazjalnych i 4
czteroosobowe zespoły z podstawówek. Uczniowie zmagali się z testem
wiedzy przygotowanym przez policjantów, oraz rywalizowali w konkurencji praktycznej, podczas której
musieli wykazać się precyzyjną jazdą rowerem przy pokonywaniu toru
przeszkód.

turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym odbył się w małym płocku

Po zaciętej walce, komisja składająca się z przedstawicieli Starostwa
Powiatowego oraz Policji, wyłoniła zwycięzców. Wśród podstawówek liderem okazała się drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Małym
Płocku, drugie miejsce zajęła drużyna z Wykowa, a trzecie uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Zabielu. Spośród gimnazjów najlepszymi
okazali się gospodarze, na drugim

miejscu uplasowali się uczniowie
Gimnazjum w Zabielu. Na zakończenie turnieju zwycięzcy otrzymali
nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz
puchary.
Głównym celem zawodów jest
zwiększenie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży poprzez popularyzowanie znajomości przepisów i zasad
bezpiecznego poruszania się po
drogach.

Mazury - tak społeczność Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem przeżywała pierwszy dzień (30 marca), w
którym drogą krajową nr 63 jechały
kolumny wojsk Batalionowej Grupy
Bojowej NATO w stronę Orzysza i
na poligon w Bemowie Piskim.
Natomiast już 21 kwietnia uczniowie z Czerwonego i SP nr 1 w Kolnie mieli okazję osobiście spotkać
tych żołnierzy ponieważ zostali zaproszeni do udziału w święcie 15.
Mazurskiego Batalionu Saperów w
Orzyszu.

nali się o tym uczestnicy projekcji
filmu „Go - Podlasie”. Pokaz i spotkanie z autorami obrazu ukazującego piękno regionu z perspektywy
osób aktywnych, poszukujących
wyzwań i przygody zorganizowało Centrum Kultury Gminy Kolno.
Zdjęcia ze spotkania na stronie internetowej CKGK.

w skrócie
Spotkanie z żołnierzami
Baner z napisem „Greetings to
U.S. Army from primary school in
Czerwone” zawieszony na szkolnym budynku oraz uczniowie obserwujący przejazd wojsk trasą na

Go - Podlasie

Podlasie jest fascynujące, przekogazeta gminna
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szkoły

poznajemy kulturę regionu
aneta roman
sp w janowie

27 marca 2017 r. uczniowie klas
IV – VI Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Janowie byli na ciekawej wycieczce w Łomży. Głównym celem
wyjazdu było poszerzenie wiedzy
na temat kultury regionalnej i wi-

zyta w muzeum.
W Muzeum Północno – Mazowieckim uczestniczyliśmy w warsztatach
etnograficznych pt. „Zwyczaje wielkanocne na Kurpiach i u sąsiadów”.
To doskonały czas do przypomnienia i poznania zwyczajów wielka-

warsztaty etnograficzne w muzeum północno - mazowieckim w Łomży

nocnych dawniej. Chętni uczniowie
mieli okazję spróbować swoich sił
w zdobieniu woskiem pszczelim pisanki, a także obserwować proces
jej barwienia w wywarze z łusek
cebuli. Podziwialiśmy piękne palmy i eksponaty związane np. z lanym poniedziałkiem. Dopełnieniem
warsztatów była prezentacja multimedialna. Po takiej lekcji zwiedziliśmy wystawę pt. „Szacunek dla tradycji” ukazującą dorobek twórczy
artystki ludowej – pani Czesławy
Kaczyńskiej. Jubileuszowa ekspozycja mistrzyni tradycji zawiera m. in.
wyposażenie kurpiowskiej chaty, w
tym tkaniny, koronki, stroje, hafty,
bukiety z bibuły, pająki, wycinanki. Ostatnim miejscem był pomnik
patrona naszej szkoły – Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, usytuowany
przy Katedrze Łomżyńskiej. Wyjazd
należał do udanych.

lekcja muzyki w filharmonii
7 kwietnia br. uczniowie klasy
piątej i szóstej Szkoły Podstawowej
w Lachowie już po raz drugi mieli
możliwość uczestniczyć w ciekawej
formie edukacyjnej. Program tegorocznej lekcji muzyki wypełnił koncert dyplomantów UMFC w Białymstoku.
Pan Jacek Rogala – dyrygent Filharmonii Podlaskiej w interesujący
sposób wprowadził licznie zgromadzoną publiczność w program spotkania.
Uczniowie mogli wysłuchać : P.
de Navarra op.33, W. RatusińskaZamuszko- Blue Note, C. NielsonKoncert fletowy, R.V. Williams- Koncert obojowy, A. Copland- Koncert
klarnetowy, C. M. von Weber- Koncert F-dur op. 75, G. Donizetti –
Quel guardo il cavaliere… - aria
Noriny z opery Don Pasqale.
Po nietypowej lekcji uczniowie

mogli odpocząć w galerii i w kinie
Helios obejrzeć ciekawy film pt.
„Był sobie pies”. Przedstawiciele
Filharmonii Podlaskiej serdecznie
zapraszali uczniów na przyszły rok.
uczniowie z lachowa w filharmonii

Zapraszamy na stronę szkoły
www.splachowo.ovh.org - do obejrzenia zdjęć
Leszek Pogorzelski
nauczyciel muzyki

koncert dyplomantów umcf

gazeta gminna
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tydzień z internetem
w bibliotece
marzena banach
gBP w czerwonem

Jak zrobić domową farbę tablicową? Z jakiego kraju pochodzi
najbardziej wpływowa blogerka
modowa świata? Jakie działania związane z obsługą e-konta
w banku powinny wzbudzić czujność? Dokąd zwrócić się, gdy kupiony odkurzacz po miesiącu przestał działać? Między innymi na
takie właśnie pytania poszukiwali
odpowiedzi uczestnicy spotkania
„e-Pasjonaci” i „Bezpieczny ekonsument”, które odbyło się 27
marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem w ramach
kampanii Tydzień z Internetem.
Spotkanie zorganizowane przez
GBP w Czerwonem, oparte było
na quizach i składało się z dwóch
bloków tematycznych. Uczestnicy,
podzieleni na drużyny, odpowiadali
na 10 różnych pytań. W pierwszej
części quiz dotyczył majsterkowania, gotowania i szycia, a więc

uczestnicy spotkania w gbp w czerwonem

obszarów bliskich naszemu życiu
codziennemu. Każde pytanie czy
zadanie quizowe stało się okazją
do przedstawienia ciekawego bloga. Uczestnicy mogli więc z jednej
strony przekonać się, ile cennych
informacji mają na wyciągniecie
ręki w Internecie, z drugiej – że
blogerem może być każdy, wystarczy mieć pasję i energię do dzielenia się swoimi zainteresowaniami z
innymi ludźmi. I że na blogowaniu
można także zarabiać.
Po krótkiej przerwie na poczęstunek, odbyła się druga część spotkania, którego motywem przewodnim

było świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci.
Uczestnicy dowiedzieli się m.in., jakie prawa przysługują kupującym w
Internecie czy jak bezpiecznie płacić za zakupy w sieci.
Wszystkim serdecznie dziękujemy
za przybycie. Mamy nadzieję, że
spotkanie w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień z Internetem” było nie tylko dobra zabawą ,
ale również okazją do zdobycia nowej wiedzy w zakresie pasji: gotowania, szycia, majsterkowania oraz
bezpiecznego korzystania z Internetu.

wspomnienie marszałka
Głośne czytanie wierszy o Józefie Piłsudskim w SP im Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
to inauguracja projektu „Literackie
i historyczne wspomnienie Józefa
Piłsudskiego w 150 rocznicę urodzin Marszałka”.
Dotację na realizację zadania
Gminna Biblioteka Publiczna w
Czerwonem otrzymała z Programu
MKiDN Partnerstwo dla Książki. Wspomniany projekt biblioteka
realizuje w związku z ogłoszonym
przez Sejm Rokiem Piłsudskiego, a
partnerami są lokalne stowarzyszenia – KaFCuki i Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja. Oprócz przedstawicieli stogazeta gminna

warzyszeń do czytania zaprosiliśmy
również samorządowców. Na dalszy

cykl czytania w szkołach zapraszamy w kwietniu i w maju.

wierszy o marszałku piłsudskim wysłuchali uczniowie z sp w czerwonem
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szkoły

dzień św. patryka
w szkole w lachowie

wiosna !

agnieszka lipka SP Lachowo

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 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”.
Uczniowie przygotowali prezentację Irlandii, która została wyświetlona na apelu. Uczestniczyli w
konkursie plastycznym i konkursie
„Najciekawszy strój”. Uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.
Na lekcjach języka angielskiego

przebrzmiewała muzyka irlandzka.
Uczniowie zapoznali się z tradycjami oraz obyczajami związanymi z
tym świętem.
Uczestniczyli również w tworzeniu fantastycznych plakatów, kart
oraz artykułów, które potem ozdobiły szkolną gazetkę.
Wszystkim zaangażowanym w
przygotowanie tego dnia dziękuję

zielony ubiór to jeden z elementów
obchodów dnia św. patryka

powitanie wiosny w wykowie

21 marca 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego
w Wykowie zaprezentowali się w
apelu „Powitanie wiosny”. Swoim
śpiewem, recytacją i strojami przywołali tę najpiękniejszą porę roku.
Zwrócili też uwagę na fakt, że wraz
z wiosną chętniej przebywamy na
„świeżym powietrzu”. Wszyscy pragniemy, aby wokół było ładnie,
czysto i bezpiecznie. Nasi uczniowie zachęcali do posprzątania najbliższego otoczenia i umiejętnego
korzystania z dóbr natury. Sprawdzili też swoją wiedzę przyrodniczą
w krótkim konkursie ekologicznym.
Mimo, że na dworze w tych dniach
było smutno – mało zieleni, słońca
i ciepła na szkolnym korytarzu było
kolorowo i radośnie. SP Wykowo

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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nasi najmłodsi recytatorzy
gminna biblioteka publiczna
w czerwonem

29 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem odbyła się IX
Edycja Konkursu Recytatorskiego
„Poezja Brzechwy i Tuwima”. Po
zaprezentowaniu krótkich biografii
dwóch wybitnych pisarzy – Juliana
Tuwima i Jana Brzechwy, przeszliśmy do wysłuchania wierszy, przygotowanych przez najmłodszych
mieszkańców gminy Kolno.
W konkursie wzięło udział 36 recytatorów ze szkół podstawowych i
oddziałów przedszkolnych w Borkowie, Czerwonem, Janowie, Lachowie, Wykowie, Zabielu i Zaskrodziu.
Konkurs został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkole, klasa 0, uczniowie klasy I.
Prezentacje oceniała komisja w
składzie: Jolanta Maria Siwik – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie, Wiesława Kłosińska
– dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu, Maria Bućko – emerytowany nauczyciel, kierownik zespołu
„Czerwieniacy” oraz Stanisław
Szymańczyk – dyrektor Zespołu
Obslugi Placowek Oświatowych w
Kolnie.
Komisja najwyżej oceniła recytację następujących osób:

36 recytatorów uczestniczyło w tegorocznej edycji konkursu recytatorskiego

Przedszkole:
1. Klaudia Gorzemba – SP w Zaskrodziu
2. Marcel Malinowski – SP w Janowie
3. Filip Jurczyk – SP w Czerwonem
Wyróżnienie: Igor Gołębiewski –
SP w Lachowie
Wyróżnienie: Bartosz Nicewicz –
SP w Czerwonem
Klasa 0
1. Hanna Chrostowska – SP w
Lachowie
2. Hubert Chmielewski – SP w
Janowie

każdy uczestnik konkursu recytował wybrany wiersz j. brzechwy lub j. tuwima
gazeta gminna

2. Bartłomiej Sawicki – SP w Janowie
3. Sebastian Gębarski – SP w
Zaskrodziu
Wyróżnienie: Joanna Kosiorek –
SP w Czerwonem
Klasa I
1. Dominika Matuszczak – SP w
Janowie
2. Kacper Zagroba – SP w Lachowie
3. Julita Kopacz – ZSS w Zabielu
Wyróżnienie: Patrycja Gers –SP
w Czerwonem
Wyróżnienie: Dominik Sielawa –
SP w Borkowie
Wyróżnienie: Julia Wszeborowska
– SP w Lachowie
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, które zostały
zakupione ze środków Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
2017 rok, za które serdecznie dziękujemy. Organizatorzy składają
podziękowania przede wszystkim
rodzicom i nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu, a także
dyrektorowi ZOPO Stanisławowi
Szymańczykowi za umożliwienie
uczestnikom dojazdu do GBP w
Czerwonem.
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baśniowość i ludowość w poezji
Danuta Rybak
gimnazjum w Lachowie

„Baśniowość i ludowość w poezji” pod takim hasłem 30 marca
2017 r. odbył się już IX Gminny
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski w Gimnazjum w Lachowie.
W konkursie wzięło udział 43
uczniów ze Szkoły Podstawowej z
Janowa, Lachowa, Zabiela, Czerwonego, Zaskrodzia, Wykowa oraz
Gimnazjum z Zabiela i Lachowa.
Dzieci i młodzież zachwyciły nas
interpretacją wybranych utworów
A. Mickiewicza, B. Leśmiana, M.
Konopnickiej i J. Brzechwy.
Jury z składzie: Bogumiła Ranik,
Krystyna Kajko, Krystyna Bazydło,
Barbara Sielawa, Kazimierz Koter
po obradach ogłosiło następujące
wyniki:
- w kategorii szkół podstawowych
klas I-III
I miejsce Weronika Nerko (Czerwone)
II miejsce Julia Wyka (Lachowo)
III miejsce Wojciech Sarnacki (Lachowo)
Wyróżnienie - Aleksandra Cempa
(Janowo)
- w kategorii szkół podstawowych
klas IV-VI
I miejsce Amelia Andrzejczyk ( Ja-

43 uczniów wzięło udział w IX Gminnym międzyszkolnym konkursie recytatorskim

nowo)
II miejsce Katarzyna Kosk ( Lachowo)
III miejsce Martyna Niedziołka (
Janowo)
Wyróżnienie - Justyna Kozicka (
Zaskrodzie)
- w kategorii Gimnazjum
I miejsce Julia Filipkowska (Lachowo)
II miejsce Kamila Wyka (Lachowo)
III miejsce Julia Rakowska (Zabiele)

Wyróżnienie - Marlena Chodnik
(Lachowo)
Zwycięzcy powyższych kategorii
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, na zakup których środki finansowe przeznaczył Wójt Gminy
Kolno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 r. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i dziękujemy nauczycielom za trud i zaangażowanie w przygotowanie uczniów
do konkursu.

spektakl ”kto, jak nie ja”

spektakl to element realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

6 kwietnia w Czerwonem i Lachowie aktorzy Teatru Kurtyna z Krakowa wystąpili z przedstawieniem
„Kto, jak nie ja”. Spektakl profilaktyczny, który obejrzeli uczniowie z
gminnych szkół poruszał zagadnienia związane z budowaniem własnej
wartości, podejmowaniem wyborów
i odpowiedzialnością za decyzje,
asertywnością, rozpoznawaniem i
kontrolą emocji, przemocą fizyczną,
psychiczną i emocjonalną w relacjach z rówieśnikami i rodzicami,
oraz kwestie związane z profilaktyką nikotynową.
gazeta gminna
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warsztaty z ckgk w szkołach
aleksandra szyc - kaczyńska
centrum kultury gminy kolno

Od ponad roku Centrum Kultury
Gminy Kolno ściślej współpracuje
ze szkołami z naszej gminy, głównie w obszarze zajęć plastycznych
i teatralnych. Efekty warsztatów
rękodzieła podziwiać można było
ostatnio na kiermaszu świątecznym
w Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Na występy teatralne grup działających
w szkołach w Zaskrodziu, Zabielu,
Wykowie i Janowie poczekać trzeba do sierpnia.
Zajęcia plastyczne w Borkowie
realizuje Iza Murawska, instruktor
CKGK. Uczy m.in. jak zrobić wielkanocne ozdoby z wytłaczanek do
jajek czy karty świąteczne. Szczególnym powodzeniem cieszyły się
warsztaty z przygotowywania palm
wielkanocnych. Chętni do nauki byli
nie tylko uczniowie, ale też m.in.
panie z Koła Gospodyń w Janowie,
czy mieszkańcy Kozła i okolic. Zajęcia teatralne w gminnych szko-

warsztaty wyplatania palm wielkanocnych w ckgk w koźle

łach prowadzi instruktor Kazimierz
Koter. Zajęcia z emisji głosu i ruchu
scenicznego przydadzą się uczniom
na co dzień, bo pozwalają pokonać
tremę przed publicznymi występami
np. na szkolnej akademii czy podczas ustnej odpowiedzi. Grupy zaprezentują się w trakcie Gminnych
Dożynek 27 sierpnia br.

kiermasz w szkole w borkowie

warsztaty teatralne

gazeta gminna
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