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Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności Wójta Tadeusza Klamy z okresu między sesjami:
Szkolenie w Czerwonem
>> str. 4

110 - lecie Banku Spółdzielczego
>> str.5

W okresie od ostatniej sesji Wójt wydał
cztery zarządzenia, które dotyczyły:
- określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- określenia zakresu szczegółowości materiałów niezbędnych do opracownia budżetu gminy na 2013 rok
- przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego
- wprowadzenia zmian powołania i składu
Zespołu Interdyscyplinanrnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Ponadto wójt poinformował, że w okresie między sesjami:

Otwarcie remizy w Zabielu

		

>> str.8

- zakończono budowę parkingów przy
Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu oraz na placu gminnym przy kościele
w Zabielu
- wraz z zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami dokonałem otwarcia Gminnej

Biblioteki Publicznej w Czerwonem oraz
Ośrodka Kultury i remizy w Zabielu
- wydał decyzję lokalizacji celu publicznego na rozbudowę szkoły w Lachowie
- trwają prace nad przygotowaniem regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości
na terenie gminy
- trwają prace nad założeniami do budżetu
Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane do Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Redakcji Dziennika Urzędowego.

STRATEGIA 2020
Ruszyła strona internetowa poświęcona Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

Głośne czytanie w Wincencie
>> str. 10

Pod adresem www.strategia.wrotapodlasia.pl można zapoznać się m.in. z informacjami dotyczącymi aktualizacji dokumentu, ekspertami biorącymi udział
w jego przygotowaniu, czy systemem prac.
Na stronie zamieszczane są także najświeższe informacje o Strategii. Aby być
z nimi na bieżąco wystarczy dodać swój adres mailowy do bazy newslettera,
który jest dostępny na stronie głównej.

Zakończenie projektu

		

Zapraszamy do odwiedzenia portalu www.strategia.wrotapodlasia.pl

>> str.14
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110 lat Banku Spółdzielczego w Kolnie
Bank Spółdzielczy w Kolnie świętował 110 - lecie istnienia. Z tej
okazji 28 września odbyła się wyjątkowa uroczystość, która zgromadziła pracowników i liczne
grono przyjaciół tej instytucji.
istoria Banku Spółdzielczego
w Kolnie to przede wszystkim
ludzie i ogromny wkład pracy założycieli i udziałowców, członków rad
nadzorczych wszystkich kadencji,
zarządów oraz pracowników, a także
osób, które tę działalność bezinteresownie wspierały. Tworzą ją również,
a raczej przede wszystkim, klienci
Banku, wierni, przyjaźni i oddani bez
względu na wszelkie uwarunkowania
społeczne i gospodarcze, w których
przyszło nam wszystkim funkcjonować - tak we wprowadzeniu do monografii Banku Spółdzielczego w Kolnie
mówi jego prezes Krzysztof Kajko.
Jubileuszowa uroczystość to tylko
potwierdzenie tych słów. Każdy gość
czuł się wyjątkowo już od progu, gdzie
witany był przez prezesa i wiceprezesów Banku Spółdzielczego w Kolnie.
W trakcie spotkania nie zabrakło gratulacji i podziękowań między innymi
za to, że zgodnie z głoszonymi hasłami wciąż są Bankiem polskim, bezpiecznym, nowoczesnym i z tradycją.

H

Halina Boryszewska, Skarbnik Gminy Kolno oraz wójt Tadeusz Klama wręczyli władzom Banku
Spółdzielczego kwiaty i grawerton z okazji 110 - lecia istnienia BŚ w Kolnie

Połączenie ponad wiekowej tradycji z nowoczesnością i dynamicznym rozwojem daje efekt w postaci rzeszy zadowolonych klientów
i dobrych wyników finansowych.
We wspomnianej monografii „110
lat Banku Spółdzielczego w Kolnie”
opisana jest historia bankowości na
ziemi kolneńskiej, wymienione są
najważniejsze osiągnięcia z ostatnich
lat (m.in. Nagroda „Orzeł Agrobiznesu”, czy wielokrotnie zdobywany
tytuł „Banku Przyjaznego dla Przed-

siębiorców”), pokazani są ludzie, którzy kiedyś tworzyli bank i ci, którzy
dziś pracują na wizerunek placówki i jakość świadczonych tu usług.
Podkreślona jest również rola jaką
Bank spełnia w lokalnym środowisku. Mieszkańcy gminy Kolno i
całego powiatu znają Bank Spółdzielczy nie tylko z atrakcyjnych
produktów i usług bankowych, ale
też z tego, że chętnie angażuje się
w działalność społeczno - wychowawczą i kulturalno - oświatową.

Pamiątkowa fotografia wszystkich gości Jubileuszu z okazji 110 - lecia Banku Spółdzielczego w Kolnie
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20 osób skorzystało ze szkolenia
Pani Bogumiła Roszczyk-Parzych
członek Zarządu Podlaskiej Izby
Rolniczej prowadziła szkolenie dla
mieszkańców Czerwonego. Przez
dwa dni w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem trwały
„Szkolenia w zakresie zastosowania
komputera i wybranych programów komputerowych w procesie
zarządzania gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim”.

niczych jest też członkiem Komisji
Kobiet Copa-Cogeca. Ta europejska
organizacja to najsilniejszy głos rolników i ich spółdzielni w UE, stąd na
spotkaniu w Czerwonem nie zabrakło
rozmów na tematy ważne dla rolników
w tym m.in. wspólnej polityki rolnej.
Szkolenie zrealizowane było w ra-

mach projektu współfinansowanego
ze środków UE w ramach działania
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW na lata 2007 – 2013.
Szkolenie w Czerwonem odbyło się z i inicjatywy pań z
Koła
Gospodyń
Wiejskich.

programie dwudniowego szkolenia znalazły się następujące zagadnienia: programy z zakresu
produkcji rolnej, programy z zakresy produkcji zwierzęcej, programy z
zakresu ekonomiki rolnictwa, dofinansowanie działalności rolniczej ze
środków UE, Internet w rolnictwie.
Każdy uczestnik otrzymał materiały, organizator przygotował też laptopy na których pracowali uczestnicy
zajęć. 4 października zajęcia prowadził wykładowca związany z Biurem
doradczo – szkoleniowym „Aplikon”
z Wysokiego Mazowieckiego. Następnego dnia grupa spotkała się z panią Bogumiłą Roszczyk-Parzych, która z ramienia Krajowej Rady Izb Rol-

W

Remont dachu szkoły w Janowie

Dach Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie nie będzie przeciekał. Właśnie zakończył
się remont przeprowadzony na dachu tego obiektu.
gazeta gminna nr 9 (54) październik 2012
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Statuetki, odznaczenia, wyróżnienia
Świętowanie 110 lat istnienia to
najlepszy moment na wręczenie
podziękowań, wyróżnień i odznaczeń. W trakcie jubileuszowej gali
nie zabrakło takich ważnych chwil.
yjątkowy jubileusz to wyjątkowi goście. Wśród zaproszonych
znaleźli się m.ni.:
Danuta Swierżewska - Dyrektor Działu Lustracyjnego Krajowa Rada Spółdzielcza, Jerzy Bańka – Wiceprezes
Związku Banków Polskich,
Andrzej Polak – Dyrektor Zespołu Prezydialno Organizacyjnego IT, Piotr
Huzior – Prezes Zarządu Związku
Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, Jerzy Różyński Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków
Spółdzielczych, Tomasz Mirończuk
– Prezes Zarządu Banku Polskiej
Spółdzielczości S.A. (Bank Zrzeszający),
Edward
Biernacki
– Przewodniczący Rady Zrzeszenia
Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
(do którego należy Bank Spółdzielczy w Kolnie) oraz przedstawiciele władz samorządowych z ziemi
kolneńskiej oraz gminy Nowogród
i Zbójna. Wszyscy otrzymali wyjątkową statuetkę dla przyjaciół Banku.
Odznaczenia Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego Krajowej Rady Spółdzielczej otrzymali: Bazydło Marianna Joanna,
Kraszewska
Jadwiga,
Lewandowski Bogdan, Romanik Maria,
Szczech Jan, Wilczewska Marianna.
Odznakę Honorową Związku Banków Polskich odebrali: Kajko Krzysztof, Kozikowska Teresa, Sokołowski
Kazimierz, Szymański Bronisław.

W

Złotą Odznakę im. Franciszka Stefczyka Krajowego Związku
Banków Spółdzielczych otrzymali:
Dąbkowski Józef, Duda Dominik, Karasiński Tadeusz, Bączek Irena, Cichy
Ryszard, Drozdowska Barbara, Goworek Anna, Grajko Krystyna, Kijanowska Wiesława, Kowalczyk Janina,
Kiszuk Iwona, Kozioł Halina, Lemańska Krystyna, Ptak Halina, Połońska
Jadwiga, Rydzewska Elżbieta, Stachelek Regina, Święcińska Lucyna, Wróblewska Hanna, Wilimczyk Barbara.
Odznaczenie zrzeszenia Banku
Polskiej Spółdzielczości S.A. Honorowe diamentowe odznaczenie
„Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej” otrzymali: Kajko
Krzysztof, Kozikowska Teresa, Sokołowski Kazimierz, a Honorowe
szmaragdowe odznaczenie
„Za
zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej
odebrali:
Bednarczyk Marian,
Dardziński Zdzisław, Darmetko
Roman, Górska
Elżbieta, Jackiewicz
Bogdana,
Kozikowski Wacław, Olender Tadeusz, Pomichowgazeta gminna nr 9 (54) październik 2012

ska Irena Ewa, Skrodzka Joanna, Szablak Bożena, Szymanowski Stanisław, Szymańczyk Irena.
Bank Spółdzielczy w Kolnie wręczył statuetkę dla zasłużonych działaczy lokalnej bankowości spółdzielczej „ Zasłużony dla Banku”
osobom: Karasiński Tadeusz – reaktywował Bank w 1950r., Duda Dominik, Kajko Krzysztof, Szymański
Bronisław i Bazydło Stanisław oraz
statuetkę za długoletnią współprace
z Bankiem „Zasłużony dla Banku”:
Bankowi Polskiej Spółdzielczości
S.A. (Bank Zrzeszający ), Spółdzielni
Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie i Zakładowi Usług Informatycznych „NOVUM” Sp. z o.o. w Łomży
Bank Spółdzielczy w Kolnie
otrzymał wyróżnienia:
1. Krajowej Rady Spółdzielczej – „
Za zasługi dla Spółdzielczości”
2. Krajowy Związek Banków Spółdzielczych – Honorowa Odznaka im.
Franciszka Stefczyka „ Za zasługi dla
bankowości spółdzielczej”
3.Bank Polskiej Spółdzielczości
S.A. - wręczył statuetkę „Za szczególny wkład w budowę i rozwój
Zrzeszenia BPS S.A.”
Wszystkim odznaczonym i wyróżnionym gratulujemy!
na podstawie miateriałów
Banku Spółdzielczego w Kolnie
fot. arch BŚ Kolno
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Kolejne panie w „Drodze do zmian”
Zakończyła się rekrutacja beneficjentów projektu „W drodze do
zmian” . Ze szkoleń, warsztatów, zajęć integracyjnych i wyjazdów skorzysta 16 bezrobotnych pań z gminy
Kolno. To druga już edycja projektu
realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

D

roga do zmian to projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
POKL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.
1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej. Na realizację tego działania gmina Kolno otrzymała dofinansowanie w kwocie 108 tys. zł. Wymaganym wkładem własnym jest kwota 11
340 zł, która przeznaczona zostanie
na wypłacenie dwóch transz zasiłków
celowych uczestniczkom projektu.
Projekt realizowany jest od 1 wrze-

śnia i potrwa do 31 grudnia br.
W ramach projektu prowadzone
będą zajęcia w ramach modułu aktywizująco - psychologicznego - szkolenia
grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym oraz przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb szkoleniowych.
W ramach drugiego modułu zaplanowano: warsztaty „Małej gastronomii” w ramach których panie nabędą
umiejętności w zakresie przygotowywania posiłków, dekorowania potraw
i stołów na imprezy okolicznościowe.
128 godzin zajmą warsztaty aktywności zawodowej
umożliwiające nabycie nowych umiejętności
związanych z założeniem spółdzielni
socjalnych przez osoby bezrobotne.
Uczestniczkom projektu zapewniony zostanie dowóz oraz posiłek
w trakcie zajęć. Każdy otrzyma materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Zajęcia i warsztaty prowadzone
będą przez wykwalifikowaną kadrę.

Na zaplanowane zajęcia integracyjne
(ognisko)
zaproszone
zostaną również osoby z otoczenia
uczestników
projektu.
Pracownicy socjalni GOPS przez
cały czas trwania projektu będą
świadczyć pracę socjalną i nadzór
nad realizacją 16 kontraktów socjalnych zawartych z beneficjentami.
Panie wyjadą też do dwóch spółdzielni socjalnych, by poznać jak
zostały stworzone i jak funkcjonują.
W ramach projektu biuro projektu mieszczące się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej zostanie wyposażone w sprzęt: niszczarkę, fax i urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kserowania.
Na zakończenie projektu „Droga do zmian” każda z uczestniczek
otrzyma
zaświadczenie/certyfikat
świadczący o aktywnym uczestniczeniu we wszystkich działaniach zaplanowanych w projekcie.

Medale za pół wieku wspólnego życia

aństwo Leokadia i Aleksander
Bogumił z Pachuczyna, to małżeństwo z pięćdziesięcioletnim stażem. Z tej okazji z rąk burmistrza
Kolna Andrzeja Dudy debrali Medal
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

P

- cywilne odnzaczenie państwowe
nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zabrakło życzeń, kwiatów i tradycyjnej lampki
szampana.
Wszyscy odznaczeni tego dnia odgazeta gminna nr 9 (54) październik 2012

bierali też gratulacje od najbliższych.
Na zdjęciu państwo Leokadia i Aleksander Bogumił, pani Celina Paliwoda oraz państwo Zofia i Jerzy Ludwik Rozmarynowscy z rodzinami.
fot. arch. UM Kolno
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Kukurydzy coraz więcej na naszych polach
aździernik to czas koszenia kukurydzy. Na polach w regionie
widać jej coraz więcej. Kukurydza jest chętnie uprawiana na paszę dla zwierząt gospodarskich, bo
cechuje ją duża wydajność i wartość pokarmowa. Obok pszenicy i
ryżu jest jedną z trzech najważniejszych roślin uprawnych w świecie.
Koszenie kukurydzy, dziś to jak
drugie żniwa, bardzo istotne dla rolników, bo od tego plonu zależy czym
będa karmić zwierzęta. Dziś dzięki
nowoczesnym maszynom kukurydza już na polu rozdrabniana jest na
sieczkę. Następnie zebrana zielonka
powinna być bardzo dobrze ubita w
celu usunięcia jak największej ilości
powietrza znajdującego się w wolnych przestrzeniach między cząsteczkami sieczki. Wartość pokarmowa
kiszonki produkowanej z kukurydzy

P

jest tym większa im więcej znajduje
się w niej dobrze zaziarnionych kolb.

Zdaniem rolników tegoroczny plon
nie był gorszy od ubiegłorocznego.

ności innych kół, a także zintegrował wszystkich członków wyjazdu.

lanki” była to jedna z liczniejszych reprezentacji gmin. Oba zespoły wspaniale zaprezentowały się na scenie,
przy dźwiękach ich piosenek wszyscy
dobrze się bawili, a oklaskom nie było
końca. Przegląd twórczości seniorów
pokazał jak wiele grup funkcjonuje w
naszym najbliższym otoczeniu i w jaki
sposób można spędzać wolny czas.

KRÓTKO
Wyjazd na Ogólnopolski zjazd Kół
Gospodyń Wiejskich w Licheniu
W dniach 8-9 września grupa 50
osób - przedstawicieli KGW oraz
seniorów z terenu naszej gminy wyjechała do Lichenia k. Konina, aby
uczestniczyć w zjeździe KGW. Wyjazd był niezwykłym przeżyciem dla
wszystkich uczestniczących w nim
osób. Pozwolił na poznanie działal-

II Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Pogodna Jesień”
Pod takim hasłem 20 września w KOKiS w Kolnie zgromadziło się 10 zespołów wokalnych z terenu kilku wojewódzw. Naszą gminę reprezetowały
zespoły „Czerwieniacy” oraz „Zabie-

Jubileusz 25 lat pracy w urzędzie
M
arzena Szczech otrzymała
kwiaty, dyplom i nagrodę z
rąk wójta Tadeusza Klamy, Danuty Siwik, Sekretarz Gminy Kolno
oraz pani Haliny Boryszewskiej,
Skarbnik Gminy, a wszystko z
okazji jubileuszu 25 - lecia pracy.
Od 1. 10. 1987 roku Pani Marzena
pracuje w Urzędzie. W tym czasie
pełniła różne funkcje.
Obecnie pani Marzena Szczech w
Urzędzie Gminy Kolno jest zatrudniona na stanowisku inspektorem ds.
księgowości podatkowej w Referacie
Budżetu i Podatków.
Z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzenia
satysfakcji z pracy.
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Otwarcie remizy OSP i świetlicy w Zabielu

2

3 września miało miejsce kolejne uroczyste otwarcie Remizy
OSP, świetlicy CKGK oraz punktu
bibliotecznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonem. Tym
razem spotkaliśmy się w Zabielu.
Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej oraz symbolicznym przecięciu
wstęgi i poświęceniu budynku przez
ks. Stanisława Śliwowskiego proboszcza Parafii pw Św. Jana Ewangelisty
w Zabielu przyszedł czas na przemó-

wienia. Wójt Gminy Kolno p. Tadeusz
Klama przekazał budynek mieszkańcom Zabiela, życząc aby spełniał on
rolę miejsca, w którym ludzie czują
się dobrze i chcą w nim przebywać.
Po wystąpieniach zaproszonych
gości nadzszedł czas na zwiedzanie obiektu, a później wszyscy
udali się na poczęstunek przygotowany wspolnie przez czlonkinie
Koła Gospodyń Wiejskich w Zabielu, strażaków OSP Zabiele oraz

Centrum Kultury Gminy Kolno.
Do północy wszyscy zgromadzeni goście bawili się przy
dźwiękach
zespołu
MATRIX.
Obiekt w Zabielu jest trzecim
budynkiem
wchodzącym
w skład CKGK. Zapraszamy
do korzystania z naszej oferty.

Marcin Sekściński
dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno
fot. M. Góralczyk
na zdjęciu panie z Koła Gospodyń

Reprezentowali Gminę Kolno
3

0 września tego roku 45 osób
z miejscowości Zabiele reprezentowało Gminę Kolno w Świętej Wodzie na zjeździe członków
organizacji
rolniczych.
Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą
św, podczas której sołtys wsi Zabiele
wraz z małżonką złożyli dar w imieniu wszystkich mieszkańców Zabiela.
Następnie miała miejsce część rozrywkowo - wodowiskowa w postaci przeglądu twórczości wiejskiej.
W tym punkcie programu równych
sobie nie miały Zabielanki, które swoim
wystepem zrobiły prawdziwą furorę.
Marcin Sekściński
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Zespół z naszej gminy nagrał płytę!
„Polka Czerwieńska”, „ Nie chcą
mnie wydać”, „Zachodzi słoneczko”, „Zielone oczy”, „Czemu
Ty dziewczyno” - to tytuły piosenek z pierwszej płyty nagranej przez zespół „Czerwieniacy”.
To wyjątkowe wydarzenie w historii tej śpiewającej od trzech
lat grupy.
Premiera pierwszej
płyty
w
październiku!

C

zerwieniacy to grupa wyjątkowa. Łączy ludzi w różnym
wieku, o różnych doświadczeniach
zawodowych i
życiowych. Jej
członków łączy pasja do muzyki.
Zespół tworzą:
Kazimierz Piekarski, Maria Bućko, Jan Bućko,
Krystyna Kubrak, Bogdan Kubrak,
Halina Siwik, Stefan Siwik, Barbara Siwik, Jadwiga Banach, Krystyna
Banach, Lucyna bystra, Janina Duda,
Krystyna Malinowska, Jadwiga Pupek, Krystyna Piwowarska, Jadwiga
Bazydło, Stanisława Chmielewska,
Krystyna Narowska, Julia Okurowska, Krzysztof Kajko, Józef Rydzewski i Ola Rydzewska. Od trzech lat
spotykają się na próbach, by śpiewać
coraz lepiej, coraz to nowe utwory.
Nagranie płyty było możliwe dzięki
inicjatywie Marcina Sekścińskiego,
dyrektora Centrum Kultury Gminy
Kolno, który organizował sesje nagraniowe w profesjonalnym studio

Radia Nadzieja w Łomży i wspólnie
z pracownikami CKGK wyprodukował płytę, oklejał ją zdjęciem zespołu, czuwał nad drukiem okładki.
Zdjęcia do tego wydawnictwa zrobił
pan Sylwester Nicewicz. Mecenasem

płyty został Bank Spółdzielczy w
Kolnie, stąd wydawnictwo otrzymali
już goście w trakcie jubileuszu Banku.
Uroczyste spotkanie z okazji premiery płyty planowane jest na październik. Na zdjęciu u góry okładka płyty.

Dożynki Powiatowe w Małym Płocku
D

elegacja z wieńcem z naszej gminy (na zdj. obok) uczestniczyła w
Dożynkach Powiatowych w Małym
Płocku. Uroczystości odbyły się 16
września. Rozpoczęła je Msza św.
odprawiona w małopłockim kościele.
Następnie korowód poprowadzony przez orkiestrę dętą pomaszerował na plac przy zabytkowym
dworku, gdzie odbyła się część artystyczna Dożynek Powiatowych.
Każda delegacja otrzymała podziękowania od organizatorów. Członkom naszej delegacji dziękujemy za
godne reprezentowanie gminy Kolno
na tym ważnym dla rolników święcie.

fot. arch. Starostwa Powiatowego
w Kolnie
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W Wincencie dzieje się dużo dobrego
Mieszkańcy Wincenty wykazali się
inicjatywą i sami wyremontowali
jedno z pomieszczeń w budynku,
który od dłuższego czasu nie był
używany. Takie działania wsparły
władze gminy Kolno . Teraz mieszkańcy Wincenty mają się gdzie
spotkać i realizować swoje plany.

T

aka mobilizacja nie byłaby możliwa bez „dobrego ducha”, którym
w tej miejscowości okazała się pani
Jadwiga Kołowajtys.Wspólnymi silami udało się wymienić okna, pomalować ściany - wszystko społecznie, dla
dobra wspólnego. Kiedy w oknach
pojawiły się firanki, na ścianach obrazki, na podłodze wykładzina oraz
ławki i krzesła do pomieszczenia można było zaprosić pierwszych gości.
Na spotkanie, które symbolicznie
inaugurowało działalność tej świetlicy mieszkańcy Wincenty z panią
radną Jadwigą Kołowajtys na czele zaprosili również Tadeusza Klamę, wójta gminy Kolno i Marcina
Sekścińskiego, dyrektora Centrum
Kultury Gminy Kolno. Rozmowy toczyły się przy pysznych domowych
ciastach, kawie i herbacie. Młodsi i starsi wspólnie bawili się przy
muzyce DJ Huberta Zielińskiego.

Kolejne ciekawe spotkanie odbyło
się w wyremontowanym pomieszczeniu 30 września br. o godzinie
18.00. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich MALINKI, miało
miejsce czytanie poezji J. Tuwima,
J. Brzechwy i M. Konopnickiej.
Na spotkanie do remizy zostały zaproszone dzieci i ich rodzice. Celem
było propagowanie spędzania wolnego czasu wspólnie oraz przypomnienie
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twórczości polskich poetów. Jak widać
na zdjęciu inicjatywa była potrzebna,
bo na wspólne głośne czytanie przyszło liczne grono dzieci i rodziców.
Trzeba podkreślić, że Koło Gospodyń Wiejskich „Malinki”, które
działa zaledwie od maja br. nie tylko
remontuje pomieszczenia i głośno
czyta dzieciom, ale też zajmuje się
produkowaniem oryginalnych ozdób:
kolczyków, naszyjników bransoletek.

Z ŻYCIA SZKOŁY
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Uczniowie pamiętali o 73. rocznicy
Minęła 73. rocznica ważnego
dla naszej miejscowości wydarzenia zapisanego na kartach historii naszej ojczyzny.

S

połeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi – p. Ireneuszem Mieczkowskim ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im.
Podlaskiej Brygady Kawalerii w
Kolnie wraz z ułanami - uczciła
pamięć historycznego faktu, jakim było ostateczne rozwiązanie
110. Pułku Ułanów w dn. 28 września 1939 roku, a więc w pierwszym miesiącu II wojny światowej.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu i wprowadzeniu przez p. dyrektor Bożenę Dudę uczennice klasy
VI przedstawiły rys historyczny
tego wydarzenia, dalsze losy wspomnianego pułku, który podzielił się
na trzy grupy decydujące się na dalszą walkę – pod wodzą Jerzego Dąmbrowskiego (pseudonim „Łupaszka”), Henryka Dobrzańskiego (pseud.
„Hubal”) i Witolda Bilińskiego.
Następnie p. Ireneusz Mieczkowski
opowiedział o losach pułku, omówił
stroje polowe i garnizowe ułanów,
po czym obejrzeliśmy fragment filmu pt. „Hubal”. Uczniowie klas IV
- VI udali się z nauczycielami i go-

śćmi pod pomnik odsłonięty w
ubiegłym roku, upamiętniający
dowódców i wspomniane wydarzenie w Janowie, zapaliliśmy
znicze i odśpiewaliśmy hymn na
cześć bohaterów historycznych.
To ważna dla naszej miejscowości rocznica, będziemy wracać do
tego wydarzenia historycznego.
tekst i zdjęcia
SP Janowo

Wielkie sprzątanie świata w Borkowie
A
kcja organizowana w Polsce
przez Fundację Nasza Ziemia

i Fundację „Sprzątanie świata - Polska” odbyła się w Polsce już po raz

19. W tym roku pod hasłem: „Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę”.
W Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie wzięli
w niej udział uczniowie klas I-VI
pod opieką swoich wychowawców.
Wyruszyliśmy na drogi w naszej
miejscowości, zaopatrzeni w worki
na śmieci i rękawice.
Pogoda dopisała i z miną zwycięzców wracaliśmy z pełnymi workami
do szkoły. Te pełne worki, to niechlubny dowód na to, że nie wszyscy
zdają sobie sprawę z potrzeby dbania
o nasze środowisko.
Wszystkich zachęcamy do szanowania przyrody, do refleksji nad stosunkiem do otaczającego nas świata.
Apelujemy: nie wyrzucajmy śmieci
na pobocza dróg i do lasu
SP Borkowo
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Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Z historii biblioteki w Czerwonem
Biblioteka we wsi Czerwone uroczyście otwarta została 19 stycznia 1949
roku, chociaż pierwszy wpis do księgi inwentarzowej datuje się już na
rok 1948. Książka S. Bezredeckiego
pt. „Uprawa łąk”, wydana w Warszawie w 1948 roku była pierwszą
pozycją w zbiorach bibliotecznych.

G

romadzka Biblioteka Publiczna
w Czerwonem administracyjnie podlegała Kolneńskiej Bibliotece Publicznej, która posiadała status biblioteki powiatowej.
Początki działalności biblioteki w Czerwonem były
bardzo trudne, brakowało
książek, kadry i budynku.
Pierwszą siedzibą biblioteki
było pomieszczenie w domu
państwa Wojdełków (obecnie
własność pana Stanisława Siwika). Następnie biblioteka
mieściła się przy Gromadzkiej Radzie Narodowej, skąd
przeniesiona została do domu
Stanisława Jermacza (obecnie dom państwa Pielochów).
W latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych biblioteka
zajmowała dwa duże pokoje w domu pani Wesołowskiej, który do dzisiaj stoi
na skrzyżowaniu dróg Kolno-Pisz, Kozioł-Tyszki Wądołowo.
Zanim jednak tam trafiła mieściła
się jeszcze w pokoju u państwa Okurowskich, gdzie nie było wystarczająco dużo miejsca i trzeba było część
księgozbioru umieścić w pomieszczeniach gospodarczych. Pan Stanisław
Okurowski wspomina, ze niejednokrotnie pomagał bibliotekarce w
dotarciu do punktów bibliotecznych
znajdujących się w pobliskich wsiach.
Od początku istnienia w bibliotece pracowali głównie nauczyciele z
pobliskiej szkoły. Z ustaleń wynika,
iż było ich trzech, wśród nich pani
Kajko Zofia i Lubiejewski Eugeniusz.
W latach pięćdziesiątych funkcję
bibliotekarza sprawowała pani Wanda
Kozioł, która pracowała do 28 lutego
1969 r. Po niej posadę w bibliotece od
1 marca 1969 roku przejęła pani Celina Paliwoda, która pełniła również
obowiązki kierownika biblioteki. Za

swoją długoletnią, wzorową pracę
pani Paliwoda otrzymała między innymi Nagrodę Ministra Kultury, Srebrny Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Biblioteka w tym czasie prowadziła
szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową. Organizowała liczne
konkursy, wieczory bajek, wieczory literackie i Dzień Matki. Obchodziła też
Dni Kultury Oświaty, Książki i Prasy.
Z dniem 1 stycznia 1974 r. nazwa placówki została zmieniona na

Gminną Bibliotekę Publiczną, a od
stycznia 1977 r. działała ona jako
Filia Biblioteczna Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Kolnie.
W roku 1979 biblioteka miejskogminna, której oprócz filii w Czerwonem, podlegały filie w Lachowie,
Borkowie, Zabielu i Łabnie Dużym
obchodziła 30-lecie swego istnienia.
Do biblioteki zapisanych było 4,7
tys. czytelników, a jak możemy przeczytać w lokalnej prasie z tamtych
lat zaliczana była do przodujących
w woj. łomżyńskim. Była to zasługa
doświadczonych pracowników, do
których zaliczana była również pani
Celina Paliwoda z filii w Czerwonem
oraz pani Anna Korzep z Zabiela.
Oto jak przedstawiała się liczba czytelników i księgozbioru w latach 1967
– 1980 w bibliotece w Czerwonem:
1967 – 687 czytelników – 5406 woluminów,
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1975 – 836 czytelników – 7912 woluminów,
1980 – 656 czytelników – 8241 woluminów.
Dnia 1 maja 1992 r. nastąpił podział
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na Miejską Bibliotekę Publiczną i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kolnie z siedzibą w Czerwonem.
Od 15 maja 2000 r. rolę kierownika, a później dyrektora pełniła pani
Krystyna Bazydło, natomiast od 1
kwietnia 2007 r. na stanowisko dyrektora biblioteki została powołana pani Teresa Zajk.
1 stycznia 2012 roku w
miejsce filii bibliotecznych w Borkowie, Lachowie i Zabielu utworzono
punkty biblioteczne oraz
zmieniono nazwę biblioteki na Gminną Bibliotekę
Publiczną w Czerwonem.
Obecnie Biblioteka Publiczna w Czerwonem
mieści się w pięknym nowym budynku, dzieląc go
wspólnie z Ochotniczą
Strażą Pożarną, Zespołem
„Czerwieniacy”, Klubem
Seniora i Kołem Gospodyń Wiejskich w Czerwonem, którego członkinie
działają również w lokalnym Stowarzyszeniu „KaFcuki”.
Na dzień dzisiejszy w bibliotece zapisanych jest 600 czytelników, a jej księgozbiór liczy 33
661 woluminów. Do podstawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowanie, udostępnianie zbiorów,
-wymiana międzybiblioteczna,
-organizowanie różnorodnych form
pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, kultury i sztuki.
Najbardziej wartościowymi i obrazowymi formami tej działalności są
lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, konkursy czytelnicze i plastyczne, montaże słowno-muzyczne,
wycieczki edukacyjno-krajoznawcze.
Za pośrednictwem biblioteki realizowane są liczne projekty, na
które środki w większości pozyskiwane są z funduszy unijnych.
		
J.Bagiński

Z ŻYCIA GBP/ Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Otwarcie nowej siedziby biblioteki
Uroczystość otwarcia nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i
remizy OSP w Czerwonem zgromadziła liczne grono gości. Poświęcenia wyremontowanego obiektu dokonał ks. Wojciech Stefaniak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla
Wszechświata w Kolnie.
biekt rozbudowano, wyremontowano i wyposażono dzięki dofinansowaniu z PROW na lata 2007
- 2013. Swoją siedzibę będzie miała
tu nie tylko OSP i biblioteka, budynek będzie otwarty dla różnych grup
działających w Czerwonem. Jak podkreślali w trakcie otwarcia Tadeusz
Klama, wójt gminy Kolno oraz Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady
Gminy Kolno, ten budynek ma służyć
wszystkim mieszkańcom.
Do dyspozycji jest tu duża sala z
aneksem kuchennym na parterze oraz
kilka pomieszczeń na piętrze w tym
m.in. czytelnia, pracownia komputerowa.
Podziękowania w imieniu społeczności lokalnej na ręce wójta Tadeusza
Klamy dla wszystkich, dzięki którym
ten obiekt został rozbudowany, złożył
Dawid Banach, sołtys wsi Czerwone.

O

Więcej na www.gminakolno.pl

Policjanci w trzech gminnych szkołach
W

trakcie działań „Bezpieczna
droga do szkoły” kolneńscy policjanci przypominali najmłodszym
uczniom podstawowe zasady zwią-

zane z ich bezpieczeństwem. Ostatnio mundurowi spotkali się z uczniami trzech gminnych podstawówek.
W ramach spotkań realizowa-

gazeta gminna nr 9 (54) październik 2012

nych w związku z programem „Bezpieczna droga do szkoły” kolneńscy policjanci odwiedzili uczniów
szkół podstawowych w Janowie, Borkowie oraz w Wykowie.
Realizowane przez mundurowych
działania mają na celu ograniczenie
negatywnych zdarzeń z udziałem najmłodszych, w tym szczególnie zagrożeń ze strony osób obcych, zwierząt
a także wypadków komunikacyjnych.
W trakcie spotkań, mundurowi przypomnieli dzieciom zachowania, które
pomogą im bezpiecznie pokonywać
codzienną drogę na zajęcia szkolne.
W praktycznej części spotkania policjanci uczyli także jak zachować się
w przypadku ataku groźnego psa, a
także bezpiecznego przechodzenia
przez pasy.

asp.sztab.Joanna Makarewicz
Oficer prasowy
Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie
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PODSUMOWANIE PROJEKTU

Gałczyński, Sobczak i tajemnice teatru
Po sześciu miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy w piątkowe południe
28 września mieliśmy okazję obejrzeć efekty wysiłków dwóch zespołów teatralnych. Zespoły pracowały od kwietnia w ramach projektu
„Zza kurtyny – tajemnice teatru”.

G

rupa starsza – gimnazjaliści z
Gimnazjum w Glinkach przygotowali spektakl w oparciu o „Teatrzyk
Zielona Gęś” K. I Gałczyńskiego zaś
grupa młodsza – uczniowie szkół podstawowych w Lachowie i Wykowie
zaadoptowali bajkę Andrzeja Sobczaka „W Karzełkowie złodziej hula”.
Ta półroczna praca to nie tylko próby i powtarzanie tekstu. Obie grupy
uczestniczyły w spektaklu Teatru
Lalki i Aktora w Łomży połączonego z warsztatami animacyjnymi.
Młodzi aktorzy brali też udział w
trzydniowych warsztatach wyjazdowych w Piszu. Podczas tych warsztatów uczyli się podstaw wokalistyki,
analizy i adaptacji teksu, scenografii
oraz historii teatru. Aż tyle, gdyż tylko poprzez poznanie różnych dziedzin
sztuki możliwe jest pełne i świadome uczestnictwo w tworzeniu teatru.
Dlatego nawet zajęcia na miejscu miały szerszy zakres. Młodzież

nie tylko uczestniczyła w próbach,
ale też brała udział z grach parateatralnych w terenie, współuczestniczyła w tworzeniu lalek i scenografii oraz komponowała piosenki.
I nareszcie nadszedł ten wyczekiwany dzień premiery. Jako pierwsi
wystąpili gimnazjaliści. Ich spektakl - „Teatrzyk Zielona Gęś” to
pełen absurdu i nonsensownego
humoru spektakl składający się z
krótkich przetykanych muzyką scenek autorstwa K. I. Gałczyńskiego.
Pierwsze wrażenie jest dość zaskakujące. Widz nie bardzo wie co

chodzi. Dopiero w drugiej – trzeciej
scence dociera do nas, że jest to po
prostu „cały Gałczyński”. Czasami
liryczny, czasami oniryczny, a najczęściej pełen absurdalnego humoru.
Obserwując młodzież w tych nie
łatwych rolach można było spostrzec, że całkiem dobrze poznali
swoje zadania, zaś twórczość autora zanalizowali niemal wzorcowo.
Troszkę innego zadania podjęły się dzieci szkół podstawowych.
Mało, że musiały nauczyć się grać
nie tylko „w żywym planie”, ale
też animować kukiełki, to jeszcze podjąć się adaptacji tekstu.
W pracy tej pomogła im młodzież
gimnazjalna podczas wspomnianych
warsztatów w Piszu. Cykl bajek o
Karzełkowie, autorstwa A. Sobczaka,
aż prosi się o przeniesienie na scenę
i to lalkową. Bajki są pełne uniwersalnego humoru. Zarówno dzieci jak
i dorośli mogą bawić się ich treścią.
Podobnie jest z bajką „W Karzełkowie złodziej hula”. Dodatkowym
atutem była kolorowa scenografia,
oraz zabawne lalki poszczególnych
bohaterów. To wszystko w połączeniu z wpadającą w ucho muzyką dało bardzo interesujący efekt.
Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz
będziemy mogli zobaczyć wspomniane spektakle, a praca zespołów nie zakończy się wraz z końcem projektu.

K.K
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SPORT

XXIII Kolneńskie Biegi Jesieni w Koźle
Do biegu - gotowi - start! Tym
okrzykiem oficjalnie otwarto XXIII
Kolneńskie Biegi Jesieni, w których uczestniczyło około 600 biegaczy w różnych grupach wiekowych. Impreza odbyła się na terenie
Bazy Harcerskiej w Koźle w dniu
30 września 2012 r. o godz. 10.00.

G

łównym celem tego wydarzenia było propagowanie w XXI
wieku, erze komputerów i Internetu, aktywnego sposobu spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Organizatorzy Biegów to: Towarzystwo „Jan z Kolna” i Hufiec ZHP
Kolno. Zawody sponsorowali: Urząd
Miasta Kolno, Starostwo Powiatowe w Kolnie, Urząd Gminy Kolno, Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Organizatorzy dołożyli wszelkich
starań, aby zawody przebiegły bez
zakłóceń - w końcu dwadzieścia
trzy lata tradycji zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów!
Dla potrzeb imprezy zorganizowano nie tylko transport z miasta Kolno
do Kozła (i z powrotem), ale także
punkt medyczny, z którego usług nie
trzeba było na szczęście korzystać.
Publiczność i zawodnicy mogli na
miejscu zakupić ciepłe napoje oraz przekąski. Największym powodzeniem
cieszyły się zdecydowanie pączki.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale, dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Na zakończenie imprezy rozloso-

Medal wręcza Wojciech Jermacz, przewodniczący Rady Gminy Kolno
wano nagrody dla uczestników biegu.
A o to zwycięzcy w poszczególnych
grupach wiekowych:
- dziewczęta do 6 lat: Justyna Konstanty
- chłopcy do 6 lat: Szymon Konopka
- dziewczęta klasa I-II szkoły podstawowej: Dominika Pieloch
- chłopcy klasa I-II szkoły podstawowej: Konrad Bastek
- dziewczęta klasa III-IV szkoły podstawowej: Julita Kowalczyk
- chłopcy klasa III-IV szkoły podstawowej: Dawid Pieloch
- dziewczęta klasa V-VI szkoły podstawowej: Kamila Szabłowska
- chłopcy klasa V-VI szkoły podsta-
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wowej: Maciej Waszkiewicz
- dziewczęta z gimnazjum: Magdalena Górska
- chłopcy z gimnazjum: Michał Kołdys
- dziewczęta, szkoły ponadgimnazjalne: Kamila Stachelek
- chłopcy, szkoły ponadgimnazjalne:
Rafał Grabowski
- kategoria Open kobiety: Ewelina
Lubiejewska
- kategoria Open mężczyźni: Karol
Krzyżanowski
Bieg nauczycieli do 35 lat:
- kobiety: Agnieszka Chutkowska
- mężczyźni: Tomasz Wojewoda
- kategoria powyżej 35 lat:
- kobiety: Agnieszka Serowik
- mężczyźni: Paweł Grygo
materiał od organizatorów
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SPORT

Igrzyska Gminne w Piłce Nożnej
W sobotę 29 września przy Szkole
Podstawowej w Lachowie odbyły się
Igrzyska Gminne w Piłce Nożnej. W
zawodach wzięły udział drużyny ze
szkół podstawowych Gminy Kolno.
kategorii dziewcząt zagrało pięć drużyn, a w kategorii chłopców sześć. Organizatorem Igrzysk był Uczniowski Klub
Sportowy „Arkadia Lachowo”,, a
fundatorem nagród Gmina Kolno.
Ponad sto zawodniczek i zawodników dostarczyło niezapomnianych
emocji. Rywalizacja była bardzo ciekawa, zacięta i pełna niespodzianek.
Po kilku godzinach zmagań zwyciężyli: w kategorii dziewcząt drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Lachowie,
w kategorii chłopców drużyna ze
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem.
Drugie miejsce w kategorii dziewcząt zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II z Borkowa, trzecie miejsce zajęła drużyna
ze Szkoły Podstawowej z Zespołu
Szkół Samorządowych w Zabielu.
W kategorii chłopców drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie, trzecie miejsce drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Lachowie.
Wszystkie
wymienione
drużyny
otrzymały
okazałe
puchary i pamiątkowe dyplomy,

W

a

zawodnicy
piękne
medale.
W zwycięskich drużynach grali; w
kategorii dziewcząt: Aleksandra Gardocka, Anna Gołębiewska, Oliwia
Bogdańska, Karolina Staniszewska,
Julia Truszkowska, Kamila Wojsław,
Natalia Kuczyńska, Wioleta Zielińska, Klaudia Wyka; w kategorii chłopców Patryk Banach, Jakub Malinowski, Marcin Nerko, Radosław Piwowarski, Jan Wiliński, Paweł Bystry,
Piotr Kozioł, Sebastian Łazarczyk,
Szymon Jermacz, Jakub Dziczek.
Za bardzo dobrą grę przyznano indy-
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widualne nagrody dla najlepszej zawodniczki i zawodnika. Puchary otrzymali Oliwia Weronika Bogdańska z Lachowa i Jan Wiliński z Czerwonego.
Ponadto
zwycięskie
drużyny otrzymały puchary Fair Play.
Zarząd UKS „Arkadia Lachowo”
dziękuje panu Grzegorzowi Gardockiemu i panu Adamowi Grzymale za pomoc w sędziowaniu
meczów oraz dziękuje wszystkim
osobom wspomagającym przygotowanie i przeprowadzenie zawodów.

Arkadiusz Rybak

APEL POLICJI
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Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego - Wasze dzieci codziennie
(niejednokrotnie same) wychodzić będą z domu: na zajęcia szkolne,
pozalekcyjne, a także na spotkania ze swoimi rówieśnikami.
Pamiętajcie, że
pozbawione w tym czasie opieki osób dorosłych – mogą być narażone na
wiele niebezpieczeństw...
Mając na uwadze ich ograniczenie – podlaska Policja apeluje:
Ustalcie z dzieckiem godziny wyjścia do szkoły oraz terminy powrotów
z niej, warunki i sposoby wzajemnego kontaktowania się w nagłych
wypadkach.
Sprawdźcie i oceńcie, jak Wasze dziecko radzi sobie z samodzielnym
otwieraniem i zamykaniem mieszkania.
Zadbajcie o właściwe przechowywanie przez dzieci kluczy (nie powinno się ich
wieszać na szyi).
Wybierzcie dziecku najbezpieczniejszą trasę do szkoły, zastrzegając
jednocześnie, iż nie powinno ono z niej zbaczać...
Nie pozwalajcie nosić dzieciom większych kwot pieniędzy do szkoły oraz
innych wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych) - pozwoli
to na uniknięcie stania się ofiarą przemocy rówieśniczej.
Nauczcie swoje dziecko właściwego zachowania w stosunku do osób
obcych, aby nigdy nie korzystało z oferowanej przejażdżki
z nieznajomym, poczęstunku, czy prezentu.
Uświadomcie swoje dziecko, iż w sytuacji zagrożenia nie powinno się
wstydzić głośnego wołania o pomoc (wyposażcie je w wiedzę
dot. znajomości numerów telefonów do służb ratowniczych, a także
swojego miejsca pracy).
Zawsze – bez wahania reagujcie na sytuacje, kiedy Waszemu dziecku stało się coś
złego – kiedy mu grożono, zastraszano go, okradziono lub pobito.
W takiej sytuacji niezwłocznie powiadomcie dyrekcję szkoły oraz Policję.
Wspólne spacery i wycieczki wykorzystajcie jako doskonały moment
do nauki podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego.
Pamiętajcie – firmowy plecak, kolorowy piórnik i kredki to nie wszystko.
Zadbajcie o to, by Wasze dzieci w drodze do szkoły czuły się pewnie
i bezpiecznie. Dlatego też postarajcie się czynnie uczestniczyć w ich życiu –
rozmawiajcie o nurtujących je problemach,
a także uczcie rozwagi i przezorności –
będąc zawsze wzorem i przykładem do naśladowania!
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CZERWONEM
ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM

„JESIEŃ W POEZJI”
GŁOWNE CELE KONKURSU:
popularyzowanie poezji oraz inspirowanie do nowych poszukiwań wśród tekstów
poetyckich,
kształtowanie kultury żywego słowa,
doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich,
zainteresowanie dzieci poezją
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Kolno, składa
się on z 2 etapów.
I etap: eliminacje środowiskowe w szkołach podstawowych gminy Kolno.
II etap: eliminacje gminne w GBP w Czerwonem
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 86/262 34 56 GBP Czerwone;

www.biblioteki.gminakolno.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REKLAMA

KONKURS

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Świetlne
Pióro” na opowiadanie fantastyczne.
Tematyka prac jest dowolna, musi
jednak wiązać się z szeroko rozumianą
fantastyką. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w dwumiesięczniku „Coś na Progu” oraz 500 złotych,
drugie i trzecie miejsce to odpowiednio 350 i 150 złotych, w puli nagród
dodatkowych są zaś bony na książki.
Termin nadsyłania prac mija 3 grudnia 2012 roku.
Regulamin i karta zgłoszenia znajdują
się na stronie: www.woak.bialystok.pl/
swietlne_pioro_2012
Informacji o konkursie udziela także Dział Promocyjno-Edytorski Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury:
tel. 85 732 68 00, e-mail: promocja@
woak.bialystok.pl.
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11 LISTOPADA 2012
WÓJT GMINY KOLNO
zaprasza na
Gminne obchody Narodowego
Święta Niepodległości
Program:
12.oo Msza św. w remizie w Czerwonem
13.oo Uroczysty przemarsz pod pomnik
w Czerwonem, złożenie kwiatów

ZAPRASZAMY

