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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kolno za
okres od 02 marca do 29
marca 2012 roku.
W okresie od ostatniej sesji
wydałem pięć zarządzeń,
które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwał rady gminy
- zmian w budżecie Gminy
Kolno na 2012 rok
- zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie
planowanego w 2012 roku
deficytu budżetu Gminy Kolno
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- powołania komisji konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu szkolenia dzieci i
młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.
Ponadto w okresie między sesjami:
1. Złożyłem wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z PROW
2007 - 2013 z działania: „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
budowy nowych sieci wodociągowych w
miejscowościach: Borkowo - kolonie, Zabiele, Kolimagi i Gietki.
2. Podpisałem umowę z firmą „Ptaszyński - Rubin Architekci” z Białegostoku na
wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy Szkoły Podstawowej
w Lachowie. Wykonanie ekspertyzy przewidziane jest do końca 30 kwietnia 2012
roku.
Sprawozdanie z działalności Wójta
Gminy Kolno za okres od 20 stycznia
do 20 lutego 2012 roku.

które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- określenia układów wykonawczych budżetu gminy Kolno na 2012 rok z podziałem na jednostki organizacyjne
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Ponadto w okresie między sesjami:
1. Rozstrzygnąłem przetarg i podpisałem umowy z wykonawcami na remonty
świetlic i remiz OSP w miejscowościach
Górskie i Wykowo.
2. W rozstrzygnięciu zapytania ofertowego wybrano firmę, która wykona ekspertyzę dotyczącą możliwości nadbudowy
Szkoły Podstawowej w Lachowie.
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno

W tym okresie wydałem zarządzenia,
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Budżet Gminy Kolno dobry, bo bezpieczny
Ze względu na nowelizację Ustawy
o finansach publicznych w myśl której bieżące wydatki muszą zostać
pokryte z bieżących dochodów, co
- w przeciwieństwie do poprzednich
lat - wyklucza zaciągnięcie na ich
pokrycie jakichkolwiek kredytów,
uchwalenie budżetu Gminy Kolno
na bieżący rok było dużym wyzwaniem. Udało się i to nawet z zachowaniem wskaźników na następne
lata, co oznacza że, nasza gmina
będzie mogła nadal się rozwijać.
amy dobry budżet, spełniamy
wszelkie wskaźniki, mamy
zdolność kredytową, ale by tak się
stało potrzebne były wyrzeczenia przyznaje Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. - Jeżeli w przyszłym roku
pojawią się jakieś unijne programy
to będziemy mogli z nich skorzystać.
W tym roku najważniejszą rzeczą
będzie dokończenie rozpoczętych
w ubiegłym roku inwestycji - rozbudowy i wyposażenia wiejskich

M

świetlic. Tegoroczny budżet zakłada również inwestycje związane z
infrastrukturą wodociągową. Do
zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Zabielu planuje się podłączenie wsi: Zabiele, Kolimagi i
Gietki. Realizacja uzależniona jest
od otrzymania dotacji i potrwa 3 lata
- Do hydroforni w Janowie zakupione
zostaną agregaty sprężarkowe i prądotwórczy - mówi wójt Tadeusz Klama.
- Dzięki temu wszystkie nasze hydrofornie będą już zmechanizowane. Ta
modernizacja pozwoli też na podłączenie do sieci wodociągów gospodarstwa mieszkańców Borkowa kolonii.
Wpływ na budżet Gminy będzie miała też decyzja podjęta
przez radnych gminy Kolno, a dotycząca zamknięcia Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych.
- Racjonalizacja wydatków w sferze
oświatowej to bardzo ważna kwestia,
ale w przypadku tej szkoły tak naprawdę nie było innej drogi - przyznaje wójt. - Przy tak małej liczbie

uczniów, ta szkoła zamknęła się sama.
Uczniom z tej placówki zostaną
zapewnione miejsca w Szkole Podstawowej w Lachowie. Docelowo
ma tu powstać zespół szkół podobny
do tego, który funkcjonuje w Zabielu. Do Lachowa uczęszczać mieliby
gimnazjaliści z Glinek. Wszystko
uzależnione jest od tego, czy i za ile
możliwa będzie rozbudowa szkoły
w Lachowie. Obecnie Gmina Kolno zleciła wykonanie ekspertyzy,
która ma odpowiedzieć na pytanie
o możliwości i koszt modernizacji
tego budynku. Jeśli udałoby się pokryć koszt takiej inwestycji z budżetu gminy w przyszłym roku dojdzie
do kolejnej zmiany w sieci szkół.
W planach inwestycyjnych na
ten rok, podobnie jak w latach poprzednich, znalazły się budowy parkingów, placów gminnych czy remonty chodników. W kwestii tych
ostatnich władze gminy są otwarte
na współpracę m.in. z władzami Powiatu Kolneńskiego, czy GDDKiA.

ŻYCZENIA

mieszkańcom gminy kolno
oraz gościom
Z okazji Świąt Wielkanocnych
Najserdeczniejsze Życzenia
Zdrowia, Szczęścia
oraz Wszelkiej Pomyślności
składają:
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno
oraz
wojciech Jermacz,
Przewodniczący Rady Gminy Kolno

wielkanoc 2012
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Nagrody w Banku Spółdzielczym rozdane!
Sylwia Truszkowska, Dorota Stanisławska, Jan Duda i Andrzej Tyszka – to laureaci loterii promocyjnej
„Twoje konto z prezentami” organizowanej przez Bank Spółdzielczości S. A. z siedzibą w Warszawie.
oteria obowiązywała w okresie
od 01.10.2011 r. do 31.01.2012 r.
i prowadzona była na terenie całego
kraju. Wystarczyło tylko zadeklarować wpływy na rachunek ROR w min.
kwocie 500 złotych i wysłać SMS
-a. Nagrodą główną był samochód.
Do uczestnictwa w tej loterii w
Banku Spółdzielczym w Kolnie zgłosiło się 969 posiadaczy rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych.
- SMS-a wysłałam w ostatnim
dniu – przyznała pani Dorota Stanisławska, która wygrała telewizor.
Telewizor
otrzymał
również
pan Jan Duda. Pan Andrzej Tyszka
ucieszył się z laptopa. Dla
tych trzech osób nagrodę ufundował Bank Spółdzielczy w Kolnie.

L

Pani Sylwia Truszkowska otrzymała komputer przenośny – to nagroda
ufundowana przez Bank Polskiej
Spółdzielczości S. A. w Warszawie.
- Wszystkim serdecznie gratuluję
– powiedział Krzysztof Kajko, pre-

zes Banku Spółdzielczego w Kolnie.
Loteria „Twoje konto z prezentami” zorganizowana została już po
raz drugi, uczestniczyło w niej 40,46
% ogółu posiadaczy rachunków
oszczędnościowo – rozliczeniowych.

Rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty
Rok 2012 jest dziewiątym rokiem, w
którym rolnicy mogą ubiegać się o
przyznanie płatności bezpośrednich.

W

nioski o przyznanie tego wsparcia należy składać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
albo przesłać pocztą na adres biura
powiatowego ARiMR, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania lub
siedzibę rolnika, w terminie do dnia
15 maja 2012 r. Po uzyskaniu loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR możliwe jest
również złożenie wniosku za pomocą
formularza umieszczonego na stronie
internetowej ARiMR. Jeśli wniosek
złożony zostanie po dniu 15 maja
2012 roku, ale nie później niż do dnia
11 czerwca 2012 r., zostanie on przyjęty, jednak za każdy dzień roboczy
opóźnienia stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%.
Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, na tym samym formularzu
wniosku rolnicy mogą ubiegać się o
przyznanie pomocy finansowej z tytu-

łu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz płatności
rolnośrodowiskowej (PROW 20072013). Dodatkowo, w 2012 r. wniosek
będzie obejmował, realizowane dotychczas przez Agencję Rynku Rolnego, płatności uzupełniające w sektorze skrobi ziemniaczanej oraz tytoniu.
W 2012 r. rolnicy mogą ubiegać
się o dwa nowe rodzaje wsparcia:
płatność do tytoniu oraz oddzielną płatność do owoców miękkich.
Ważne zmiany:
Płatność uzupełniająca do tytoniu
oraz płatność uzupełniająca do skrobi
za 2012 r., będą realizowane tak jak
wszystkie pozostałe płatności bezpośrednie, przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki
tej zmianie o wszystkie rodzaje płatności realizowane w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego rolnik będzie ubiegał się na jednym wniosku.
Ponadto, w roku 2012 płatność uzupełniająca w sektorze skrobi może
być wypłacana jedynie w formie
gazeta gminna nr 3 (49) marzec 2012

płatności historycznej. Płatności niezwiązane w wysokości podwyższonej o część dotychczas realizowaną
jako związana, będą nadal kierowane do tych rolników, którzy uzyskali
płatność uzupełniającą za ziemniaki
skrobiowe dostarczone producentowi skrobi ziemniaczanej na podstawie umowy kontraktacji zawartej
w roku gospodarczym 2007/2008.
Decyzje administracyjne – nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach
systemów wsparcia bezpośredniego
przewiduje możliwość odstąpienia
przez ARiMR od doręczenia decyzji.
Odstąpienie to będzie miało miejsce
w przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem rolnika określonym we
wniosku o przyznanie płatności (tj. nie
wprowadza zmniejszeń i wykluczeń).
Przepisy przewidują jednocześnie, że
rolnik będzie mógł zażądać doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia
uznania kwoty płatności na wskazanym przez niego rachunku bankowym.
źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi więcej na www.minrol.gov.pl
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Gospodarstwo na wysokim poziomie
Państwo Maria i Grzegorz Kałęka z Brzozowa to właściciele
gospodarstwa wyróżnionego w
konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2011”. Zajęli II
miejsce w regionie. Wczoraj młodych gospodarzy odwiedził Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

P

o kilku miesiącach od konkursu widać, że Państwo Kałęka z
powodzeniem mogą starać się o kolejne wyróżnienia. Energia i serce
jakie wkładają w rozwój gospodarstwa przynoszą efekty. Jest bezpiecznie i wyjątkowo estetycznie.
Młodzi gospodarze do wszystkiego doszli pracą własnych rąk. Pan
Grzegorz, przy wsparciu braci wybudował dom i oborę. Pani Maria
sama pisze wnioski o pieniądze na
rozwój gospodarstwa, dzięki czemu
skorzystali z Sapardu, SPO i PROW.
Zajmują się produkcją mleka. Dziś
mają ok. stu sztuk bydła w tym 56
krów dojnych. Co dwa dni oddają
do mleczarni 2 tysiące litrów mleka.
Wciąż chcą się rozwijać, bo jak mówi
pan Grzegorz w tej branży, kto się zatrzyma to nie tyle staje, co się cofa.
Odwagi w działaniu gratulował i
dalszych sukcesów życzył młodym
gospodarzom wójt Tadeusz Klama.
Państwo Maria i Grzegorz Kałęka nie są jedynymi w gminie, którzy z powodzeniem uczestniczyli w
konkursie Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne. W 2010 r. trzecie miejsce w
województwie przypadło Ewie i Ireneuszowi Chodnickim z Kumelska.

Bociany w kadrze Sylwestra Nicewicza
Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Wielkanocne spotkanie w Lachowie
Czar i niezwykłość Świąt Wielkanocnych polega zapewne na tym,
że jest to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Tegoroczne pierwsze tego typu spotkanie miało miejsce 01 kwietnia
2012 roku w gościnnych murach
Szkoły Podstawowej w Lachowie.
prócz wykonawców i mieszkańców Lachowa udział w nim wzięli: Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania
NMP w Lachowie ks. Krzysztof Malinowski, wikariusz ks. Robert Pękała,
Wójt Gminy Kolno p. Tadeusz Klama,
Radni Gminy Kolno, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych oraz
sołtysi okolicznych miejscowości.
Po pięknej wokalno – deklamacyjnej części artystycznej przygotowanej przez zespół „Tęcza” z Lachowa, zespół „Zabielanki” z Zabiela
oraz Towarzystwo Przyjaciół Borkowa nastąpił czas na poświęcenie
i podzielenie się tradycyjnym jajkiem składając sobie przy tym na-

O

wzajem najserdeczniejsze życzenia.
Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem przygotowanym przez zaprzyjaźnione panie z miejscowości Lachowo, Danowo, Kiełcze Stare, Okurowo.

Mamy nadzieję, że tegoroczne
spotkanie zainicjuje nową tradycję w gminie Kolno i każdego roku
będziemy spotykać się w podobnych radosnych okolicznościach.

Marcin Sekściński,
dyrektor CKGK w Koźle

ZNAJDŹ COŚ DLA SIEBIE
Spotkania harcerzy w CKGKwK
Centrum Kultury Gminny Kolno w
Koźle jest otwarte na wszystkie grupy
społeczne w naszych progach spotykają się przedstawiciele różnych
organizacji. Od kilku tygodni
współpracujemy również z ZHP,
harcerze mają zbiórki w siedzibie Centrum w każdy czwartek.
Weekend 30 marca 01 kwietnia
był szczególnie wyjątkowy ponieważ odbył się pierwszy biwak
harcerski w nowej siedzibie Centrum. Na tym biwaku gościliśmy
ponad 20 osobową grupę harcerzy, którzy w komfortowych warunkach mogli mile spędzić czas.
Dyskusyjny Klub Filmowy w
Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle
Na czym polega Dyskusyjny Klub
Filmowy? Na oglądaniu filmów, na
dyskusji o filmach, prezentowaniu
własnych opinii na ich temat. Dyskusyjny Klub Filmowy w Centrum po-

zwoli Wam na zapoznaniu się z filmami prezentującymi wysokie walory
artystyczne, dyskusji na ich temat oraz
poszerzeniu wiedzy o kinie i sztuce
filmowej. Gwarantujemy ciekawe fil-

Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych
Wszystkich seniorów chcących pogłębiać i rozwijać swoją wiedzę zapraszamy do TUL. Bliższych informacji co do idei
oraz tematyki spotkań można
uzyskać w siedzibie Centrum.
Paintball

my, przyjazną atmosferę. Zapraszamy.
Aerobik
Zajęcia odbywają się w każdą środę od godziny 18.30 do 19.30 w
CKGK w Koźle. Zapraszamy.
gazeta gminna nr 3 (49) marzec 2012

Paintball jest sportem uprawianym przez wszystkich, niezależnie od płci, wieku czy poziomu sprawności. Tu liczy się
dobra strategia. Pierwsze tego
typu zajęcia odbyły się 24 marca w Koźle i zgromadziły 12
miłośników tego sportu. Przy życzliwości Nadleśnictwa Nowogród
mogliśmy bez problemu wyszaleć
się w lesie. Zapraszamy do Centrum
wszystkich, którzy chcą podnieść
swój poziom adrenaliny i przy okazji przeżyć niezapomnianą przygodę.
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Pamięci Papieża Polaka

Od siedmiu lat kwiecień stał się dla
Polaków w ogóle, a dla polskich katolików w szczególności, miesiącem
naznaczonym smutnymi refleksjami. Budują się one wokół tragicznej
daty 2 kwietnia, kiedy to zmarł Karol
Wojtyła- polski papież Jan Paweł II.

łaszewskiego w kościele w Koźle.
Młodzież przygotowała i zaprezentowała teksty z twórczości Papieża Polaka oraz zostały wyświetlone
prezentacje multimedialne specjal-

nie stworzone na tę okoliczność.
Z nieukrywanym wzruszeniem
przygotowaną uroczystość obejrzeli licznie zgromadzeni mieszkańcy
Kozła i okolicznych miejscowości.

i Zarządzania w Białymstoku i CKGK
w Koźle zapraszają do uczestnictwa w
dniach otwartych uczelni. W programie między innymi: stoisko WSFiZ
„TEORETYCZNIE” – gdzie będzie
można zdobyć informacje, KTO? i
CO? Czyli informacje o Wyższej
Szkole Finansów i Zarządzania, rodzaje kierunków studiów, możliwości
zaplecza infrastrukturalnego uczelni,
prezentacja organizacji studenckich
i kół naukowych, WSFiZ „PRAKTYCZNIE” – tam zainteresowani
będą mogli dowiedzieć się od ekspertów - JAK? oraz WSFiZ INTEGRACYJNIE , gdzie przewidziane
są zawody strzeleckie, odbędzie się
turniej Xbox, zaprezentowane zostaną kultury zagranicznych studentów
WSFiZ. Do wygrania atrakcyjne nagrody! Wyjazd zainteresowanych

mieszkańców gminy Kolno planowany jest na 18 kwietnia. Szczegółowych informacji udzielam pod nr tel.
kom. 514806075

związku z tym w Centrum
Kultury Gminy Kolno w
Koźle narodził się pomysł upamiętnienia tego szczególnego dnia.
W tym celu młodzież oraz harcerze z Kozła, Czerwonego i Zabiela
przygotowali montaż słowno – muzyczno – multimedialny, który 02
kwietnia 2012 r. został zaprezentowany przy przychylności ks. J. Go-

W

DYREKTOR ZAPRASZA
Marcin
Sekściński,
dyrektor
Centrum
Kultury
Gminy
Kolno
w Koźle
zaprasza na:

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
KULTURALNE:
12.04.2012 - w CKGK w Koźle Rozstrzygnięcie konkursu ozdób Wielkanocnych
18.04. 2012 Wyższa Szkoła Finansów
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23.04.2012 - w CKGK w Koźle odbęda się I OTWARTE MISTRZOSTWA
GMINY KOLNO W SZACHACH.

Z ŻYCIA SZKOŁY
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„Świat przeżyć i uczuć” w Glinkach

31 wierszy wypowiedzianych przez
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów wybrzmiało w Gimnazjum w Glinkach. IV edycja Gminnego Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego odbyła się pod
hasłem „Świat przeżyć i uczuć”.
ażdy z uczestników miał do zaprezentowania jeden wiersz. Recytatorzy rywalizowali w trzech kategoriach: klasy I-III oraz IV – VI szkół
podstawowych oraz gimnazjum. Najwięcej, było recytatorów z najmłodszych klas podstawówki. To w tej
grupie znalazł się też jedyny na tym
szczeblu konkursu chłopiec. Sekściński Maciej z klasy I w ZSS w Zabielu
powiedział wiersz „Kim też ja będę”.
Jury w składzie: przewodnicząca
Krystyna Kajko, dyrektor GOPS w
Kolnie, Krystyna Bazydło, pracownik
CKGK w Koźle oraz Robert Wilczewski, redaktor portalu www.kolno24.
pl uznali, że w gronie najmłodszych
uczniów najlepiej zaprezentowała się
Marchewka Julia, uczennica klasy II
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie. Drugie miejsce w tej kategorii
zajęła Kamila Wyka ze Szkoły Pod-

K

stawowej w Lachowie z wierszem
„Żuk”, a trzecie Karolina Wiszowata z SP Janowo z wierszem „Paweł i
Gaweł”. Wyróżnienie otrzymała Dominika Filipkowska z SP Lachowo.
W kategorii klas IV – VI pierwsze
miejsce zajęła Natalia Filipkowska z
SP Lachowo, która przejmująco recytowała utwór „Elegia o chłopcu
polskim”. Drugie miejsce przypadło
w udziale Patrycji Banach ze Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem, która
sięgnęła po poezję Wisławy Szymborskiej – „Kot w pustym mieszkaniu”. Koprowska Patrycja ze Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie powiedziała wiersz „ Straszno”
i zdobyła trzecie miejsce. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Małgorzata Grużewska z SP w Lachowie.
Gimnazjaliści najchętniej wybierali
wiersze zmarłej niedawno noblistki.
Utwory Wisławy Szymborskiej usłyszeliśmy w wykonaniu pięciu gimnazjalistek. Dwie z nich sięgnęły po ten
sam utwór „ Miłość od pierwszego
wejrzenia”. Zdaniem jury to Gabriela Jermacz z Gimnazjum w Zabielu zasłużyła na najwyższe uznanie.
Ten sam wiersz powiedziany przez
gazeta gminna nr 3 (49) marzec 2012

Karolinę Wilczek, z gimnazjum w
Glinkach dał jej trzecie miejsce. II
miejsce w tej kategorii zajęła Natalia
Bikowska z Gimnazjum w Glinkach,
która również recytowała utwór Wisławy Szymborskiej „ Nic dwa razy”.
Wyróżnienie trafiło do rąk kolejnej
przedstawicielki organizatorów konkursu – Anny Grużewskiej za interesujące zinterpretowanie utworu „Urodziny” Wisławy Szymborskiej. Najlepsi recytatorzy otrzymali nagrody,
a każdy uczestnik dyplom za udział.
- Dziękujemy wójtowi gminy Kolno
i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za ufundowanie nagród – powiedziała Elżbieta Banachowska, dyrektor Gimnazjum w Glinkach.
Podziękowania trafiły też do wszystkich nauczycieli przygotowujących
uczniów do konkursu oraz do pań:
Danuty Rybak, Małgorzaty Korwek
i Małgorzaty Zduńczyk – odpowiedzialnych za organizację konkursu.
W IV edycji konkursu udział
wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Wykowie, Janowie, Lachowie, Czerwonem, Zabielu oraz
gimnazjaliści z Glinek i Zabiela.
Więcej zdęć na www.gminakolno.pl
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Sukces uczniów ze szkoły w Lachowie!
Opłacili to wieloma godzinami
ciężkiej i systematycznej pracy.
Czasem już mieli dość, czasem im
się nie chciało, ale teraz wiedzą,
że było warto. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Lachowie zapracowali sobie na sukces w wojewódzkich konkursach przedmiotowych.
o sukces, choćby dlatego, że
w ten sposób zostali zwolnieni z testu kończącego szkołę podstawową i już mają na swoim koncie maksymalną liczbę punktów.
Ocenę pracy każdej szkoły kształtują jej sukcesy w nauce i sporcie.
Zawody, olimpiady, konkursy pozwalają na praktyczne wykorzystanie
zdobytej wiedzy, wpływają na kreatywność uczniów, są egzaminem dla
nauczycieli i lekcją życia dla uczniów.
W bieżącym roku szkolnym czas
zaowocował wieloma sukcesami
naszych uczniów w różnych dziedzinach. Na szczególną uwagę zasługują Ci, którzy dzięki systematycznemu rozwijaniu swoich zainteresowań, osiągnęli najwyższe
wyniki - tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Na tę chlubną listę wpisali się następujący uczniowie:
1.Cudakiewicz Daniel- kl. VI
2.Grużewska Małgorzata- kl. VI.
3.Truszkowska Julia- kl. V
Szczycimy się również uzyskanym
przez naszego ucznia Macieja Wszeborowskiego z kl. VI. tytułem finalisty

Wojewódzkiego Konkursu z Historii.
Wszystkim laureatom i finalistom
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Z ich osiągnięć dumna jest społeczność uczniowska wraz z dyrekcją i nauczycielami.

wyjątkowym
koncertem
pt. „Złodzieje życia” wy
stąpił przed uczniami z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu
Jarosław Tioskow. Wyjątkowy gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów – współzałożyciel „Kasy
Chorych” w autorskim koncercie

profilaktyki uzależnień opowiadał
o życiu ludzi, których zgubił nałóg.
Sam nigdy nie był uzależniony,
ale na bazie obserwacji chociażby
swoich znajomych poznał do jak
tragicznego finału prowadzi uzależnienie. Wielu uzależnionych płaci najwyższą cenę - swoje życie,

bo nie potrafią wygrać z nałogiem.
Zorganizowanie tego niezwykłego
koncert u było możliwe dzięki dofinansowaniu z pieniędzy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

T

SP w Lachowie

Niecodzienny koncert w gimnazjum
Z
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Informacja dla przedsiębiorców

nformujemy, że wszystkie dane przedsiębiorców znajdujące się w gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostały przeniesione do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wszystkich przedsiębiorców zachęcamy do odwiedzenia strony głównej CEIDG, gdzie można pobrać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji, które ma formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej. Na stronie internetowej CEIDG znajdziecie Państwo wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania CEIDG.
źródło wykresów: www.ceidg.gov.pl

I
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prowadzących działalność gospodarczą

gazeta gminna nr 3 (49) marzec 2012

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

12

Najmłodsi recytowali wiersze w bibliotece
„Poezja Brzechwy i Tuwima wśród
najmłodszych” - finał konkursu recytatorskiego pod takim właśnie tytułem odbył się w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem 29 marca.
W IV edycji konkursu wystąpiło 21
małych recytatorów ze szkół podstawowych w Borkowie, Czerwonem, Lachowie, Wykowie i Zabielu.

P

ięcio-, sześcio- i siedmiolatkom
niełatwo jest opanować tremę.
Jednym zasychało w gardle, innym
pomagało, że blisko jest mama, a
jeszcze inni pewniej się czuli patrząc w oczy jurorom czy chwytając
się własnych ubranek. Nie zaszkodziło, jeśli wiersz wraz z recytującym cicho mówiła nauczycielka,
czy koleżanka. Tak, czy inaczej radość i duma największa, kiedy na
zakończenie występu można sie już
ukłonić i wysłuchać gromkich braw.
Celem konkursu jest nie tylko rozwijanie zdolności recytatorskich, i
popularyzacja twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, ale też zainteresowanie najmłodszych poezją.
W tym roku występy uczestników konkursu oceniało jury w męskim składzie: Marcin Sekściński,
dyrektor Centrum Kultury Gminy
Kolno w Koźle, Jan Bućko, członek
zespołu „Czerwieniacy” oraz Jacek Bagiński, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.

Zdaniem komisji na nagrody i wyróżnienia zasłużyli:
W kategorii klasa 0
1. miejsce - Jakub Charubin, SP
Czerwone
2. miejsce - Aleksandra Pastorczyk, SP Czerwone
3. miejsce - Natalia Klimek, SP
Borkowo
Wyróżnienie - Alan Skok, ZSS
Zabiele
Wyróżnienie - Weronika Darda,
SP Wykowo
W kategorii klasa I
1. miejsce - Julia Kobryś, SP Borkowo
2. miejsce - Dominika Filipkow-

ska, SP Lachowo
3. miejsce - Maciej Sekściński,
ZSS Zabiele
Wyróżnienie - Weronika Stachelek, SP Czerwone
Wyróżnienie - Natalia Antosiewicz, SP Czerwone
Najlepsi otrzymali nagrody książkowe, a każdy uczestnik dyplom za
udział w konkursie. Specjalne podziękowania otrzymali również nauczyciele przygotowujący dzieci do
recytacji. Nagrody ufundowane były
z pieniędzy z budżetu Gminy Kolno
przeznaczonych na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Zeszysty Kolneńskie - promocja 6. numeru
D

o rąk czytelników trafił właśnie 6
numer „Zeszytów Kolneńskich”.
Wydawany przez Towarzystwo Jan
z Kolna almanach społeczno - kulturalny jak zwykle pełen jest interesujących artykułów. Na szczególną
uwagę zasługuje m.in. art. Ewy Marczak - Łukaszewicz „Nowe odkrycia
archeologiczne w Truszkach - Zalesiu” czy wspomnienia Mariana Filipkowskiego „ Krótkie dzieje wsi
Filipki Małe”. Promocja najnowszego tomu odbyła się w Restauracji Colnus. Wykładu inaugurującego Ewy Krychniak wysłuchał m.in.
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
fot. A. Konopka
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Chcesz zwiedzić świat? Biblioteka zaprasza!
Tytuł globtrotera zdobyty
w bibliotece? Owszem, to
możliwe! Wczoraj w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Czerwonem w ramach
akcji „Tydzień z Internetem” można było przeprawić się przez dżunglę, pustynię i kanion, zobaczyć
miasto Inków, podwodny
świat czy muzeum w Paryżu. Z zaproszenia skorzystały dzieci, rodzice i
dziadkowie. Każdy otrzymał dyplom globtrotera.
wiedzanie świata odbywało się w oparciu o scenariusz spotkania pt. „W 80
dni dookoła świata”. Uczestnicy zostali podzieleni na trzyosobowe drużyny. Przedstawiciel każdej losował
profesję, jakiej mieli być przedstawicielami. I tak w bibliotece znaleźli się

m.in. płetwonurkowie, Inkowie, fotograficy, czy koneserzy sztuki. Każdy
zespół pod okiem bibliotekarzy wyszukiwał w Internecie odpowiednie
strony, dzięki którym możliwa była
ta niezwykła podróż. Piękne zdjęcia z

nia 22 marca 2012 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Czerwonem członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki i uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem uczestniczyli w spotkaniu
autorskim z pisarką Idą Pierelotkin.
Podczas spotkania z czerwieńską
młodzieżą autorka wprowadziła słuchaczy w krąg trudnego warsztatu
pisarskiego. W swojej twórczości pisarka porusza problemy nastolatków,
szczególnie te, które dotyczą miło-

ści, relacji w szkole i z rodzicami.
Opowieść o cieniach i blaskach życia pisarza, o życiu prywatnym i jego
późniejszym wpływie na twórczość
literacką bardzo nas zafascynowała.
Dowiedzieliśmy się, że pisząc książki,
pani Pierelotkin, bazuje na własnych
doświadczeniach i wspomnieniach.
Mimo młodego wieku, do tej pory
naszemu gościowi udało się już napisać pięć książek, w tym dwie dla
dzieci: „Ala Betka” i „Co ma piernik do wiatraka” oraz trzy dla młodzieży: „Pepa, nie świruj”, „10

Z

dżungli, czy najstarszego i
najpiękniejszego muzeum
na świecie - paryskiego
Luwru, robiły wrażenie.
Sporo radości przyniosły też edukacyjne
gry i zabawy dla dzieci
dostępne np. na stronie
www.ciufcia.pl 80 minut
spędzone w bibliotece
w
wielopokoleniowym
towarzystwie i przy wykorzystaniu komputerów
okazało się ciekawe i inspirujące, a jego pamiątką
będą nie tylko wspomnienia, ale tez pamiątkowe
dyplomy, które dyrektor Teresa Zajk wręczyła
każdemu
uczestnikowi.
Warto odwiedzić Gminną Bibliotekę Publiczną, bo tu zawsze odbędziemy ciekawą podróż czy to w
wirtualnym czy literackim świecie.

Spotkanie z pisarką Idą Pierelotkin
D

minut rowerem” i „Dwie połówki
pomidora”, której to przeczytanie
pani Ida nam szczególnie polecała.
Podczas spotkania usłyszeliśmy
także krótkie streszczenie fabuły niektórych opowiadań, co zachęciło nas
do sięgnięcia po te utwory. W dalszym toku rozmowy autorka pytała
o nasze preferencje czytelnicze: co
czytamy, czy czytamy z przymusu,
czy polecamy jakieś książki naszym
rówieśnikom. Wspólnie zastanawialiśmy się również, czy istnieje takie
zjawisko, jak moda na określoną tematykę książek lub gatunek literatury.
Rozmowa z panią Idą Pierelotkin
była bardzo interesująca, bo dała
nam możliwość wyrażenia swoich
opinii na temat roli i pozycji książki oraz literatury w naszym życiu.
Spotkanie to sfinansowane zostało przez Książnicę Podlaską
w Białymstoku dla DKK działającego w GBP w Czerwonem,
za co serdecznie dziękujemy.
		

Karolina Olszak
Aleksnadra Piekarska
Joanna Piekarska
Sandra Kałudzińska
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Powitanie Wiosny

Dnia 21 marca 2012 roku uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w
Lachowie
powitali
Wiosnę.
łównym celem tego wyjątkowego dnia było kształtowanie wspólnych przeżyć, integracja
zespołów klasowych, rozwijanie
umiejętności artystycznych, przybliżenie dzieciom twórczości angielskich poetów, kultywowanie zwyczajów oraz obrzędów ludowych.
Uczniowie mogli sprawdzić wiarę we własne możliwości poprzez
uczestnictwo w konkursach takich

G

jak: konkurs piosenki o wiośnie,
konkurs plastyczny pt. „Wiosna w
przyrodzie”, konkurs recytatorski
poezji angielskiej, konkurs Najciekawszy strój Pani i Pana Wiosny.
Powitanie pierwszego dnia Wiosny rozpoczęło się od spotkania na sali gimnastycznej.
Uczniowie z koła teatralnego
„Mali Aktorzy” przedstawili sztukę
pt. „Wielka Orkiestra Leśnej Pomocy. Następnym punktem programu
była prezentacja piosenek o wiośnie.
Uczniowie śpiewali piosenki, a charakteryzacja uczniów sprawiła, że

Naprawdę jaka jesteś...
D

zień 8 marca 2012r. w SP
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie był wyjątkowy dla pań pracujących w tej
placówce, jak również uczennic.
Uczniowie klas III – V pod
opieką opiekuna SU, p. Anety
Roman przygotowali humorystyczną część artystyczną z
okazji Dnia Kobiet, z czego
wszystkie adresatki i pozostała część publiczności byli zadowoleni. Inscenizacja stanowiła miły akcent tego niezbyt
popularnego obecnie święta
Montaż słowno – muzyczny przeplatany był znanymi
wszystkim przebojami z lat
minionych – „Być kobie-

tą” w wykonaniu naszych solistek
z klas III – VI oraz dwiema piosenkami „Bo z dziewczynami” oraz
„Będziesz moją panią” zaprezentowanymi przez najodważniejszych

prezentowane utwory były ciekawsze.
Ogromny entuzjazm wzbudził kolejny etap programu pod tytułem
„Najciekawszy Strój Pani i Pana Wiosny”. Uczniowie z klas 0-VI prezentowali wiosenne stroje. Umiejętność
prezentacji oraz pomysł wykonania
stroju oceniała komisja. Po tym konkursie odbył się rytuał pożegnania
zimy na boisku szkolnym. Postać tradycyjnej Marzanny została wykonana
przez uczniów samorządu szkolnego.
Kolejnymi punktem programu był
konkurs poezji angielskiej, w którym
uczniowie mogli zaprezentować swoje
umiejętności recytatorskie i językowe.
Powitanie wiosny zakończyło się
wykonaniem prac plastycznych.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w tym zadaniu. Praca ta
rozwijała umiejętność współdziałania w grupie oraz odkrywała
własne umiejętności plastyczne.
Ten wyjątkowy dzień odbył się
dzięki wzajemnej współpracy wszystkich nauczycieli naszej szkoły.
Rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie dyplomów przez Panią Dyrektor Jadwigę Filipkowską odbyło się 28
marca. W tym dniu zostali wyróżnieni
uczniowie, którzy byli najbardziej
twórczy artystycznie i plastycznie.

Agnieszka Lipka
SP Lachowo

chłopców w szkole z klasy III, którzy
doskonale wywiązali się ze swych
zadań. Nie zabrakło śmiesznych dialogów i zagadek dotyczących kobiet.
Po przedstawieniu złożono najserdeczniejsze życzenia, wręczono paniom symboliczne
kwiaty oraz zaśpiewano
„Sto lat”.
Warto
pielęgnować
tradycje związane z obchodzeniem tego typu
świąt. Należy wiedzieć,
że wspomniany dzień obchodzony jest jako wyraz
szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet.

Aneta Roman
SP Janowo

gazeta gminna nr 3 (49) marzec 2012

Z ŻYCIA SZKOŁY

15

Dwuetapowe szkolenie dla gimnazjalistów

Dnia 24 lutego 2012 r. w ZSS w Zabielu odbyło się szkolenie uczniów
klas I i II gimnazjum z zakresu ratownictwa przeprowadzone przez
reprezentanta Centrum Profilaktyki
i Edukacji (PROFED) z Krakowa.

kają naczynia krwionośne najpierw
te najbardziej oddalone od serca
przyczyniają się do martwicy rąk,
nóg (kończy się to amputacją) oraz
powstawania nowotworów. Należy
pamiętać, że bierne palenie jest równie groźne jak palenie bezpośrednie.
Wówczas cierpią najbardziej dzieci
palących rodziców.
Obserwując reakcję młodzieży,
wywnioskować było można, że w
przyszłości każdy zastanowi się, zanim sięgnie po pierwszy papieros czy
pierwszy kieliszek.
Druga cześć szkolenia dotyczyła
pierwszej pomocy przedmedycznej,
w której zostały przedstawione informacje na temat sposobu wezwania pomocy medycznej do wypadku
zbiorowego, wyposażenia apteczki,

zachowania bezpieczeństwa podczas
ratowania osób poszkodowanych, zasad ewakuacji.
Wybrani uczniowie uczestniczyli w
prezentacji ewakuacji poszkodowanego z samochodu, oceny stanu przytomności, udrożnienia dróg oddechowych oraz w przywracaniu akcji krążeniowo-oddechowej.Wiedzą również
jak udzielić pomocy przy wystąpieniu
napadu drgawkowego.
Podsumowując – dbajmy o siebie i
nie bójmy się ratować innych.
Szkolenie odbyło się dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii działającą przy Urzędzie Gminy Kolno.
W. Wiśniewska

zkolenie
było
dwuetapowe.
W I części wykładowej młodzież
została wtajemniczona w prace komórek mózgu i procesy zapamiętywania.
Uczniowie poznali także niekorzystny wpływ alkoholu, nikotyny i
stresu na działanie komórek nerwowych oraz zachowania człowieka.
Wykład wzbogacały ciekawe filmy
o alkoholowych spustoszeniach organizmu. Warto wiedzieć, że oprócz
niewydolności pracy serca, marskości
wątroby, wrzodów żołądka, żylaków
przełyku – alkohol działa odwadniająco, więc postarza organizm.
Problem papierosów także został
obszernie przedstawiony. Substancje
smoliste dymu nikotynowego zaty-

S

I kto tu rządzi? Czyli rozmowa z ...
D

nia 15 lutego uczniowie klas IIIVI z SP im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie pod opieką
p. Anety Roman i p. Marka Szymańskiego udali się do SP im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie. Tam mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl w
ramach programu.: ,, I kto tu rządzi,?
Czyli Rozmowa z Samym Sobą.”
Dwie aktorki Teatru Profilaktycznego HORYZONT z Krakowa przedstawiły różne scenki dotyczące nałogów
w celu zapobiegania największej

patologii XXI wieku, za jakie uznaje
się uzależnienia. Uprzedzały, jakie są
tego konsekwencje. Przekonywały, ze
nie powinniśmy poświęcać swojego
zdrowia i życia nałogom, szkodliwym substancjom wyniszczającym.
Na przykładzie odgrywanych postaci można było sobie uzmysłowić
i dostrzec skutki niewłaściwych zachowań. Prezentowany program to
swoisty dialog z samym sobą. Poszczególne scenki rozgrywały się w
psychice jednej osoby, chociaż postać
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odgrywana była przez dwie aktorki. Jedna prezentowała dobrą, druga
– niewłaściwą stronę osobowości,
skłonną do ulegania choćby uzależnieniom. Ulegała nałogowi i uosabiała związane tą decyzją konsekwencje.
Inscenizacja miała dydaktyczny
charakter, uczniowie przypomnieli
sobie wiele informacji i na pewno
z nich skorzystają, nie pozwolą, by
rządziły nimi środki uzależniające.
			
Aneta Roman

SP Janowo
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„Miłość nie jedno ma imię”
15 lutego 2012 r. sala gimnastyczna
w Gimnazjum w Zabielu zmieniła
się nie do poznania ! Profesjonalny
wybieg, oprawa muzyczna, wytworni prowadzący. Wszystko to zapowiadało tylko jedno: „Walentynkowy Pokaz Mody”! Najmodniejsze
zestawienia ubrań prezentowali
odpowiednio przygotowani do tego
gimnazjaliści, pod kierunkiem opiekuna SU P. Agnieszki Chutkowskiej.
Z pewnością takich modelek i modeli nie powstydziłaby się na światowych wybiegach sama Ewa Minge.

P

rzed rozpoczęciem pokazu odbyła się prezentacja projektu
edukacyjnego „Miłość nie jedno ma
imię”. Grupa dziewcząt z III b m.in.
omawiała symbole miłości i opowiadała o perypetiach zakochanych
par, znanych wszystkim z literatury.
Uczniowie mogli posłuchać także o
rodzajach miłości. Nastąpiło również
podsumowanie ankiety przeprowadzonej wśród losowo wybranej grupy rówieśników. Nie jest tajemnicą,
że wyniki niektórych pytań wydały
się słuchaczom dość zaskakujące.
Później nastąpiło to, na co wszyscy
czekali. Pokaz Mody rozpoczęli Sportowcy. Mieli na sobie stroje sprowadzone prosto z Francji, przeznaczone
do zdobywania najwyższych miejsc
na podium. Całość podkreślały buciki od Armaniego zakupione w pobliskim supermarkecie „Biedronka”.
Nadszedł czas na kreacje skiero-

wane dla osób bardziej dojrzałych.
Tu stylizacja na lata 60-te okazała się
hitem . Modelki idealnie odzwierciedliły potrzeby starszego pokolenia.
Kreatorzy nie zapomnieli także o
rolnikach. Stroje „W polu i w ogrodzie, czyli wyzwoleni mieszkańcy
wsi” wywołały w mediach wiele
kontrowersji. Nie często się zdarza, żeby modelki wjeżdżały na wybieg taczką, a modele zabierali ze
sobą widły. Jednak stylizacje te zostały z uśmiechem zaakceptowane.
„Co na to mama?” to kolekcja
strojów młodzieżowych. To tutaj
uczniowie wyszukiwali pomysłów
na nowy, własny, niepowtarzal-

ny styl. Zaprezentowały się Kujony, Emo i Rockmani. Każdy z
pewnością znalazł coś dla siebie.
Stroje pod nazwą „A niech im gul
skoczy” charakteryzowały się elegancją i starannymi dodatkami. Do
kreacji wieczorowych dobrano odpowiednich modeli, którzy w pełni
oddali szyk i wytworność prezentowanych strojów, czym zyskali sympatię dużej części widowni.
Jak przystało na prawdziwy pokaz nie mogło zabraknąć sukien i
garniturów ślubnych. Dwie pary
modeli pokazały różne propozycje
ubrań, które zainteresowałyby nie
jedną parę przyszłych małżonków.
Na koniec często zapominana, ale
jakże ważna stylizacja. Przecież w
każdej sytuacji powinniśmy wyglądać
korzystnie i modnie, nawet podczas
snu. Dlatego właśnie został stworzony styl Śpiochowy. Łatwo można było
zauważyć, że nadal na czasie są różnego rodzaju Przytulanki, im większe tym lepsze. Choć modele bardzo
starali się zaprezentować jak najlepiej
widać było, że piżamowa atmosfera udzieliła im się aż nad to. Niektórzy nawet zasypiali na wybiegu.
Na zakończenie widzowie jeszcze
raz mogli podziwiać wszystkie stroje.
Taka okazja może się już nie powtórzyć.
Ciekawe kiedy kolejny raz Gimnazjum
w Zabielu zamieni się w Dom Mody.
				
Justyna Bednarska III c
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Uczniowie z Czerwonego z wizytą w banku
Zasiąść w fotelu prezesa Banku
Spółdzielczego w Kolnie, zwiedzić
całą placówkę, wysłuchać co mają
do powiedzenia najważniejsi ludzie
w banku i potem jeszcze mieć możliwość zadawania im pytań – właśnie taką szansę mieli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
W środę odwiedzili nowoczesną
siedzibę Banku Spółdzielczego w
Kolnie, a wszystko dlatego, że w
tej szkole od niedawna działa SKO.
zy w banku pracują obcokrajowcy, czy są tam sztabki złota, czy był napad na bank, czy ktoś
oszukał klienta, czy Bank spółdzielczy współpracuje z innymi bankami? – to tylko kilka z zadanych
panu Krzysztofowi Kajko, prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie
pytań. Na szczęście, jak sam zażartował, na wszystkie znał odpowiedź.
Dzięki temu spotkaniu uczniowie z
SP w Czerwonem poznali odpowiedzi
na znacznie więcej pytań. Pan prezes
opowiedział im i o historii i o strukturze banku, i o tym czym się zajmuje. Wszystko w ciekawy i przystępny
sposób. Uczniowie mogli zobaczyć

C

Uczestnicy wycieczki mieli wyjątkową możliwość sprawdzenia jak się siedzi w fotelu prezesa
banku. Do czego osobiście zachęcał prezes Krzysztof Kajko ( na zdjęciu ).

kserokopię dokumentów poświadczających powstanie w 1902 roku
Banku Spółdzielczego w Kolnie .
Pan Bronisław Szymański, przewodniczący rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kolnie zachęcał młodych ludzi do oszczędzania opowiadając anegdoty z czasów, kiedy jeszcze
pracował w szkole oraz o zagranicznych i krajowych podróżach – które to

mogą być celem dla oszczędzających.
Wizyta w banku to kolejna z atrakcji przygotowanych przez opiekunów
SKO z Czerwonego. Wcześniej były
organizowane już wystawy i konkursy.
W Szkole Podstawowej w Czerwonem oszczędza w SKO większość
uczniów. Ci, którym udaje się zgromadzić najwięcej pieniędzy otrzymują nagrody.

Niezafałszowany obraz świata

dniu 24. 02. 2012 r. uczniowie Gimnazjum w Glinkach
wysłuchali prawdziwych historii o
ludziach uzależniony, wyrządzających krzywdę nie tylko sobie sa-

W

memu, ale także innym ludziom.
Zobaczyli, jak uzależnienie prowadzi do degradacji życia osobistego, a
jednocześnie do cierpienia najbliższej
rodziny, rodzi agresję i przemoc. Taka
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sytuacja prowadzi do niemożności
zaspokojenia w niej emocjonalnych
potrzeb dziecka, bez których jego rozwój nie może przebiegać prawidłowo.
Rodzina może zapobiegać uzależnieniom, gdyż tylko członkowie rodziny wiedzą jacy są, czego wzajemnie od siebie oczekują, ku jakim celom
zmierzają jako rodzina, na ile są gotowi do zawierania kompromisów, czy
mają potrzebę rozwoju, czy gotowi są
do poświęceń dla wspólnego dobra.
Po wysłuchaniu prelekcji młodzież
wzięła udział w konkursie plastycznym na temat uzależnień. Prace Karoliny Dudy oraz Ani Grużewskiej
(obie na zdjęciu) zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami.
Program został sfinansowany przez
Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Kolnie.

Iwona Korzep
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ZARZĄDZENIE NR 126/12
WÓJTA GMINY KOLNO
z dnia 28 marca 2012 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia
dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wspierania
działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia.
Na podstawie art. 15, ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz.
1241, Nr 209 poz. 1244) oraz Uchwały Nr XII/54/11 Rady Gminy Kolno z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kolno z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”, zarządzam co następuje:
§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz wspierania działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia.
§ 2. Ogłoszenie wyników konkursu, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Kolno i
na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Sukcesy naszych zawodników w Orzyszu
11.03. 2012 roku Orzysz stał się stolicą taekwondo Olimpijskiego. Gościło tu bowiem ok. 200 zawodników
z 4 województw: mazowieckiego,
podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Nie zabrakło tu również naszych najmłodszych adeptów tej sztuki walki,
którzy ćwiczą dzięki wsparciu
gminy Kolno i Stowarzyszenia
na Rzecz rozwoju Gminy Kolno
„Integracja”.
minę Kolno reprezentowali
:Mateusz Rejka, który zdobył tytuł najlepszego zawodnika
zawodów. Mateusz stoczył walkę
na miarę finału Mistrzostw Polski
dwukrotnie nokautując swojego
przeciwnika ze znacznie dłuższym
stażem treningowym.
Swoje walki wygrali również

Joanna Sekścińska i Radosław Samul. Miejsce drugie, a tym samym
srebrne medale w kategorii walk
przywieźli: Patrycja Korwek, Szy-

G

mon Falkowski, Mateusz Chaberek.
Poza konkurencją walk rozegrały
się również konkurencje techniczne

REKLAMA
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(próba szybkościowa) - tu dzieci z
gminy Kolno wywalczyły kilka medali. Złoto: Korwek Justyna, Rejka
Mateusz. Srebro przywieźli: Radosław Samul, Falkowski Szymon i Chaberek Mateusz, zaś z
brązowymi krążkami wrócili:
Joanna Sekścińska i Patrycja
Korwek. Trenerem zawodników jest Tomasz Myśliński.
Zawody były sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski. Kolejny sprawdzian już
21 kwietnia w Białymstoku.
Taekwondo jest bardzo pokazową dyscypliną Olimpijską
uprawianą na całym świecie, Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego zrzesza obecnie ponad
100 klubów z całej Polski. Zawodnicy i trener zapraszają na treningi we
wtorki i w czwartki do SP2 w Kolnie.

