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Radni uchwalili budżet na 2011 rok
25 stycznia odbyła się jedna z ważniejszych w tym roku sesji . We
wtorek radni gminy Kolno podjęli
uchwałę dotyczącą budżetu gminy
na 2011 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata 2011 – 2015 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2011 – 2023.

O

bie uchwały przedstawiła radnym
Halina
Boryszewska,
skarbnik gminy Kolno. Wójt Tadeusz Klama wykorzystując multimedialną prezentację, przybliżył
Radzie najważniejsze palny inwestycyjne na bieżący rok w tym m.in.:
* dokończenie modernizacji stacji
uzdatniania wody w Zabielu oraz sporządzenie dokumentacji projektowej do
budowy wodociągów w kilku wsiach.
* w planie na ten rok jest rozbudowa i nadbudowa ośrodków kultury w Zabielu i Lachowie, Gminnej
Biblioteki Publicznej w Czerwonem i remont świetlicy w Janowie.
* Gmina Kolno uczestniczyć będzie w rekultywacji wysypiska miejsko – gminnego w miejscowości
Górskie oraz w budowie systemu
gospodarki odpadami w Czartorii.
* w bieżącym roku zmodernizowany

Sołtysi z gminy Kolno bacznie obserwowali przebieg sesji w trakcie której uchwalono budżet

zostanie most na rzece Wincenta w
miejscowości Danowo. Opracowana
zostanie dokumentacja techniczna do
budowy dróg w kilku miejscowościach.
* 400 tysięcy złotych dotacji gmina Kolno przeznaczy na przebudowę drogi powiatowej Kolno – Janowo – Niksowizna.
Łącznie na zadania inwestycyjne gmina Kolno przeznaczy w tym
roku ponad 4 mln złotych. Dochody
budżetu ustalono w wysokości 24

163 055 zł, a wydatki w wysokości 26 399 732 zł. Projekt uchwały
dotyczącej budżetu uzyskał pozytywną opinię RIO. Za przyjęciem
budżetu głosowali wszyscy radni.
Na sesji radni podjęli też inne uchwały w tym m.in.: w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2011 oraz w sprawie zarządzenia dotyczącego wyborów sołtysów.

Wieża napowietrzająca już jest
N

a dachu modernizowanej hydroforni w Zabielu zamontowano
wieżę
napowietrzającą.
To właśnie tu surowa woda ze studni
głębinowej będzie napowietrzana. Stacja uzdatniania wody będzie pracować
w układzie dwustopniowego pompowania. Po napowietrzeniu woda poddawana będzie filtracji na 4 filtrach pospiesznych ze złożem katalitycznym,
których zadaniem będzie usuwanie
związków żelaza i manganu. Po filtracji woda kierowana będzie do zbiorników wyrównawczych, które już ustawione są obok budynku hydroforni.
Inwestycja ta współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Koszt modernizacji hydroforni w Zabielu to 1,7
mln złotych.
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Dzień pracy na stanowisku wójta

Danuta Nicewicz przez cały dzień „pełniła obowiązki” wójta gminy Kolno. Na zdjęciu za biurkiem szefa gminy wraz z wójtem Tadeuszem Klamą

Na co dzień wraz z mężem prowadzi
rodzinną firmę produkującą wysokiej jakości drzwi. Na jeden dzień zamieniła to zajęcie na fotel wójta. Pani
Danuta Nicewicz wsparła wolontariuszy i przeżyła ciekawą przygodę.

D

zień pracy w charakterze wójta gminy Kolno był, po piłce z podpisami piłkarzy Jagiellonii Białystok, drugim najwyżej
wylicytowanym
przedmiotem.
- Aktywnie uczestniczymy z żoną
w różnych wydarzeniach w naszym
środowisku. Rozumiemy potrzeby innych, więc była to okazja do udzielenia
takiego wsparcia - wyjaśnia decyzję o
udziale w licytacji Sylwester Nicewicz.
Kilka osób chciało sprawdzić
jak to jest być szefem gminy. Wygrała Pani Danuta Nicewicz, która
na potwierdzenie tegoż w trakcie
balu otrzymała specjalny certyfikat.

- Chętnych do fotela wójta nie brakowało i bardzo mnie cieszy fakt, że
ten pomysł znalazł uznanie - mówi
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. - Bal charytatywny to doskonały
sposób nie tylko na pozyskanie dodatkowych pieniędzy na klub wolontariusza, ale też na propagowanie
idei wolontariatu, co jest szczególnie
istotne w obchodzonym właśnie Międzynarodowym Roku Wolontariatu.
W kilka dni po balu charytatywnym nadszedł czas na realizację wylicytowanego wydarzenia.
Pani Danuta Nicewicz stawiła się w Urzędzie Gminy Kolno
8 lutego br. Dzień pracy rozpoczęła od narady z wójtem Tadeuszem Klamą, który przedstawił
niezwykłemu gościowi plan dnia.
Jednym z najważniejszych wydarzeń była narada z kierownikami referatów i jednostek podległych. Pani

„wójt” dowiedziała się nad jakimi zagadnieniami pracują obecnie urzędnicy oraz czym zajmują się dyrektorzy:
Krystyna Kajko, dyrektor Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Józef
Wiśniewski, dyrektor Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych i Teresa Zajk,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kolnie z siedzibą w Czerwonem.
Tego dnia pani Danuta Nicewicz
udzieliła wywiadu dziennikarzom z
TVP Białystok, którzy zainteresowali
się nie tylko tym niecodziennym wydarzeniem, jakim była chwilowa zamiana
ról na stanowisku wójta, ale również
działalnością Klubu Wolontariusza.
- Nie chciałabym być tym wójtem, to
za duże wyzwanie dla mnie - wyznała dziennikarzom Danuta Nicewicz.
Kolejna szansa sprawdzenia jak
to jest być wójtem gminy, chociaż przez chwilę, pojawi się za rok,
na drugim Balu Charytatywnym.

Po Balu Charytatywnym w
gabinecie wójta Tadeusza
Klamy zagościła świnka wykonana
przez podopiecznych
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolnie.
Była jednym z kilku rękodzieł przekazanych na bal
przez Warsztaty Terapii

Zajęciowej i 51 zarejestrowanym
przedmiotem do wylicytowania.
Zakupiona przez wójta świnka przez
rok będzie świadkiem wszystkich
spotkań i rozmów toczących się w
gabinecie. Czy znajdzie się ktoś, kto
będzie chciał zapłacić za nią wysoką cenę i wesprzeć tym samym wolontariuszy przekonamy się za rok.
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Najlepiej zainwestowane pieniądze
Około 4 tysiące złotych - taki dochód przyniósł pierwszy charytatywny bal zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja”. Pieniądze przeznaczone zostaną na
działalność Klubu Wolontariusza,
który działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.

Z

abawa odbyła się 29 stycznia br.
w Dworze Rogiński w Zabielu. Na sali ponad 180 osób. Dzięki
multimedialnej prezentacji wszyscy
dowiedzieli się od kiedy i jak działa
Klub Wolontariusza. Wolontariusze
z klubu od czerwca 2009 roku bezinteresownie angażują się w niesienie pomocy i radości potrzebującym
dzieciom. Pomagają w lekcjach, koordynatorzy organizują wyjazdy na
Dzień Dziecka, paczki od Mikołaja,
kupują pomoce szkolne, czy gry i zabawki. Nie liczą swojego czasu, ale
bardzo liczą na wsparcie sponsorów,
bo bez nich byłoby bardzo trudno
prowadzić działalność na taką skalę.
Zorganizowanie balu to kolejny
pomysł na to, by szerzyć idee wolontariatu, a poprzez licytacje zebranych przedmiotów zyskać środki
na działanie Klubu Wolontariusza.
Najcenniejsza okazała się piłka nożna z podpisami drużyny Jagiellonia Białystok (od Prezesa Jagiellonii Białystok). Za ponad tysiąc
złotych kupił ją Wojciech Jermacz,
przewodniczący rady gminy Kolno.
Wraz z innymi przedmiotami piłka,
pozyskana była od prezesa Spółdzielni

Marcin Sekściński, prezes stowarzyszenia „Integracja” prowadził licytacje

Mleczarskiej Mlekpol, pana Edmunda
Borawskiego, dzięki staraniom radnego Sławomira Przytuły, który jest też
członkiem Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
- To najlepiej zainwestowane pieniądze - powiedział Wojciech Jermacz. - Jest tylu ludzi potrzebujących
pomocy i na szczęście są tacy, którzy mają czas i serce, by taką pomoc
dawać, warto i trzeba ich wspierać
,dlatego wspólnie z żoną podjęliśmy
decyzję o kupnie tej piłki. Cieszymy
się też, że nabywcę znalazł
wyhaftowany przez żonę
obraz, który został wylicytowany za 250 złotych.
Wylicytować
można
było też wiele innych
przedmiotów.

- Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom przedmiotów przeznaczonych na
licytację, a także tym, którzy przygotowali przysmaki wiejskie przeznaczone
na sprzedaż w trakcie balu - smalec,
pączki, nalewka z aronii, borkowskie
sibrzaki, tort - powiedziała Barbara
Pikulińska, koordynatorka ds. Klubu
Wolontariusza. - Dziękujemy też osobom, które brały udział w licytacji i
zakupiły przedmioty oraz wszystkim
tym, którzy wpłacili pieniądze na wolontariat z potrzeby serca.

więcej zdjęć z balu na www.gminakolno.pl

Wojciech Jermacz z wylicytowaną piłką
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Turystyka wiejska - nowe możliwości
Jak zrobić koronę z żeberek, efektowny deser z budyniu, czy zapiec
rybę w papierowej kopercie – tego
uczyły się panie z Czerwonego
na kolejnych zajęciach warsztatowych w ramach bezpłatnego szkolenia dla rolników „Gastronomia z elementami kelnerstwa w agroturystyce wiejskiej”.

S

zkolenie to jest elementem szerszego projektu pod hasłem „Turystyka wiejska – nowe możliwości
rozwoju” realizowanego w kilku
powiatach województwa podlaskiego. Projekt cieszy się tak dużym
powodzeniem, że obecnie realizowana jest już jego kolejna edycja.
Na zajęcia z gastronomii w Centrum
Kulturalno Rozrywkowym w Czerwonem uczęszcza 13 pań i dwóch panów.
- To szkolenie nie jest kursem goto- Na zajęciach z kelnerem. Zdjęcia z zajęć gastronomicznych na www.gminakolno.pl
wania – mówi Henryka Mioduszewska, wykładowca zagadnień związa- ekonomicznie, smacznie i ładnie. dza Henryka Mioduszewska, która
Dlatego też w trakcie zajęć duży szkoląc różne grupy przez wiele lat
nych z gastronomią. - Uczymy jak
nacisk
jest kładziony na to w jaki ma bardzo bogate doświadczenia.
powinniśmy prowadzić gospodarstwo
sposób
podajemy potrawy gościom.
W kuchennym aneksie w CKR
agroturystyczne. Przygotowuję panie
Zwykłe
żeberka
odpowiednio
pow
Czerwonem w trakcie zajęć jest
do tego jak zabłysnąć jako gospodyni
nacinane
i
ułożone
w
koronę
pregwarno
i wesoło. Roznoszą się cuddomowa, uczę na przykład jak elezentują
się
na
talerzu
wyjątkowo,
ne
zapachy.
Po pracy wszyscy
gancko zawinąć widelcem naleśnik
podobnie
jak
ryba
upieczona
w
kosiadają
za
pięknie
nakrytym stoczy jak naturalnymi sposobami przypercie
zrobionej
z
papieru
do
piełem,
by
skosztować
tego, co udaozdobić oraz podwyższyć wartości
czenia.
Budyń
podany
w
ozdobnym
ło
się
przygotować
i
porozmawiać.
żywieniowe każdej potrawy. Teoria
Na
zajęciach
z
kelnerem
kurwykładana jest w trakcie ćwiczeń,
sanci
uczyli
się
m.in.
zasad
nawięc nie ma siedzenia za stołem.
krywania
i
podawania
do
stoZajęcia odbywają się dwa razy w
łu. Zdobyta wiedza się przyda.
tygodniu, szkolenie jest bezpłatne.
- Myślimy o założeniu firProwadząca przywozi produkty pomy
cateringowej - mówi Krytrzebne do przygotowania potraw, a
styna
Banach z Czerwonego.
w pracę nad ich sporządzaniem zaanSzkolenie
zakończy się 5 marca.
gażowany jest każdy uczestnik kursu.
Każdy
uczestnik
otrzyma certyfikat.
Chodzi między innymi o to, by
Projekt
finansowany
jest w ramach
przygotowując potrawy dla turystów
POKL
2007-2013.
Realizatorem
jest
umieć wykorzystać to, co jest doBiuro
Doradczo
–
Szkoleniowe
„APLIstępne w każdym gospodarstwie i to
KON” z Wysokiego Mazowieckiego,
wykorzystać tak umiejętnie, by było
pucharku z dodatkami zmienia się a partnerem Regionalny Związek Ków efektowny deser, a bocianki z ja- łek i Organizacji Rolniczych w Łomży.
jek na pewno posmakują niejednemu
miejskiemu niejadkowi. Gospodynie z Czerwonego, chociaż same na
co dzień zajęte mnóstwem obowiązków, chętnie uczą się czegoś nowego.
Uczyły się już m.in. jak pozyskiwać
dotacje unijne, a w planach mają udział
w kolejnych atrakcyjnych szkoleniach.
- Panie są bardzo aktywne, to
jest wyjątkowa grupa – potwiergazeta gminna nr 02 (38) luty 2011
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Wybory w 45 miejscowościach
Luty w naszej gminie to czas zebrań wyborczych. Mieszkańcy wsi
wybierają sołtysów i rady sołeckie,
które działać będą przez cztery kolejne lata.

N

a podstawie uchwały Rady Gminy Kolno z dnia 25 stycznia br.
Wójt wydał zarządzenie w sprawie
przeprowadzenia wyborów samorządu mieszkańców wsi.
Do obsługi administracyjnej zebrań
wyborczych wyznaczeni zostali pracownicy Urzędu Gminy Kolno, którzy
w porozumieniu z sołtysami wyznaczali terminy zebrań oraz pomagali w
ich przygotowaniu i prowadzeniu.
Zgodnie ze statutem sołectwa, prawo do wyboru sołtysa mają osoby
stale zamieszkujące teren danego sołectwa, które w dniu zebrania wyborczego mają ukończone 18 lat. Sołtys i
członkowie rady sołeckiej wybierani
są w tajnym głosowaniu, które przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna.
Sołectwo posiada kompetencje stanowiące, opiniodawcze i kontroli społecznej. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie, sołtys oraz trzyosobowa
rada sołecka, której przewodniczy
sołtys. Zgodnie ze statutem do kompetencji sołtysa należy m.in. „sprawo-

Agnieszka Waszkiewicz została nowym sołtysem wsi Waszki na zdjęciu z Krzysztofem Murawskim z Urzędu Gminy Kolno, który przekazuje nowej pani sołtys pieczątki

wanie zarządu codziennymi sprawami
sołectwa przy pomocy rady sołeckiej,
organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych
mających na celu poprawę warunków
życia społeczności wiejskiej, zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom, przewodniczenie radzie sołeckiej, reprezentowanie
sołectwa na zewnątrz, sporządzanie
rozliczeń m.in. z gospodarczej i finansowej działalności sołectwa, wykonywanie innych zadań należących
do sołtysa z mocy ogólnie obowiązu-

jących przepisów prawa”.
W kilku sołectwach w naszej gminie zaszły zmiany. Tak stało się m.in.
w Waszkach, gdzie sołtysem została pani Agnieszka Waszkiewicz, w
Brzózkach nowy sołtys to Wszeborowski Dariusz, w Gietkach - Kołdys
Jerzy, a w Rupinie - Podchul Ryszard.
Jednak w większości wiosek ponownie wybrano tych, którzy już sprawdzili się w roli sołtysa.
Pełna lista z wynikami wyborów na
sołstysów w poszczególnych wsiach
wkrótce na www.gminakolno.pl

cję Komendanta Powiatowego Policji w Makowie Mazowieckim
pełnił od 2008 roku. Na zdjęciu Ko-

Gmina z wyróżnieniem

W SKRÓCIE
Nowy Komendant Policji w Kolnie
Młodszy inspektor Marian Krysiak
od pierwszego lutego br. zastąpił
na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie Marka Przybyszewskiego, który obecnie sprawuje funkcję Komendanta
Powiatowego Policji w Grajewie.
Marian Krysiak (lat 54) urodził
się w Nowej Rudzie (gm. Turośl). W Policji pracuje od 1986 r.
Ukończył Wyższą Szkołę Policji w
Szczytnie. Od 2000 r. wykładał w
Szkole Policji w Pile. Dwa lata później na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił stopień doktora nauk
humanistycznych. Od 2005 r. był
starszym
wykładowcą
Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie. Funk-

mendant KPP Kolno mł.insp.dr Marian Krysiak i I Zastępca Podlaskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policjipodinspektor Adam Momot w trakcie
przekazania jednostki.

asp. Joanna Makarewicz
oficer prasowy KPP w Kolnie
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Pomagamy w trudnych sprawach
Rozmowa z Janem Pieklikiem, radnym gminy Kolno i przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Od niedawna przewodniczy Pan
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, proszę
powiedzieć, czym się zajmujecie?
Od 30 lat jestem społecznikiem, ale
praca w tej komisji to dla mnie nowe
doświadczenie i duże wyzwanie. Komisja składa się z siedmiu osób. W
tym gronie są przedstawiciele policji,
ośrodka pomocy społecznej, przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i radni gminy Kolno.
Naszym zadaniem jest prowadzenie
działań związanych z profilaktyką i
rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej
osób uzależnionych od alkoholu. W
szczególności chodzi o pomoc uzależnionym, udzielenie wsparcia ich
rodzinom i działania profilaktyczne.

Problemów Społecznych z Warszawy.
Każdy członek komisji otrzymał certyfikat zaświadczający ukończenie
szkolenia. By pomagać ludziom uzależnionym i ich rodzinom trzeba mieć
odpowiednią wiedzę. Bardzo przydaje się znajomość środowiska, ale
w tak trudnych i skomplikowanych
sprawach z jakimi czasem mamy do
czynienia ważna jest informacja - co
i w jakim zakresie jesteśmy w stanie
zrobić, by pomóc rozwiązać czyjś
problem.
Proszę powiedzieć, kto, gdzie i kiedy

może skorzystać z waszej pomocy?
Raz w tygodniu w czwartki, w godzinach od 9.00 do 11.00 w sali 214
w Urzędzie Gminy Kolno odbywają
się posiedzenia członków Komisji.
Współdziałamy też z Krzysztofem
Murawskim, pełnomocnikiem powołanym przez wójta gminy Kolno, który pracuje w Urzędzie Gminy Kolno.
Wnioski do nas wpływają m.in. od
prokuratury, ale każdy, kto ma problem z uzależnieniem, lub z uzależnionym członkiem rodziny może do
nas przyjść. Zapraszam.

Członkowie komisji przeszli właśnie szkolenie.
Takie są wymogi ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Osoby wchodzące w
skład komisji muszą być przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Nasze szkolenie 3 lutego przeprowadził
specjalista z Centrum Rozwiązywania

Inscenizacja i koncert życzeń
2

1 stycznia uczniowie pod kierunkiem nauczycielek Kamili Rogińskiej i Katarzyny Kulągowskiej
przygotowali inscenizację i koncert życzeń dla kochanych Babć i
Dziadków. To święto było doskonałą
okazją do spotkania seniorów i ich
wnucząt w serdecznej atmosferze.
Przybyli goście docenili starania i wysiłki młodych aktorów nagradzając ich
występ gromkimi brawami. Wspólnie
spędzony czas upłynął miło na rozmowie przy słodkim poczęstunku.
Dziadkowie na zakończenie otrzymali
piękne laurki wykonane przez dzieci.
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Po prostu trzeba iść do przodu
Ma dwadzieścia lat i zakłada własną firmę. Jego pasją jest komputer
i muzyka. Uwielbia prowadzić samochód. Obdarzony niezwykłą siłą,
pełen energii i wiary w siebie, Adam
Podsiad z Janowa porusza się na
wózku. Dwa, których już nie używa, przekazał Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kolnie, bo
wie, że komuś mogą być potrzebne.

J

ego życie zmienił wypadek, krótka
chwila. Miał wtedy 6 lat. Stracił prawą rękę i władzę w nogach. Porusza
się na wózku. Mógł się załamać i poddać. Trafił jednak na ludzi, którzy mu
pomogli. Teraz żyje zgodnie z hasłem
„Trzeba brać sprawy w swoje ręce” i
mówi, że może robić wszystko, czasem to tylko trochę inaczej wygląda.
- Kiedy chciałem nauczyć się jeździć samochodem tylko jeden człowiek zgodził się ze mną, że dam
radę - mówi Adam. - Prawo jazdy
zrobiłem dwa lata temu, tak jak każdy musiałem po prostu nauczyć się
prowadzić samochód, różnica jest
taka, że mój ma dodatkowe oprzyrządowanie. Bardzo lubię jeździć.
Pan Adam nie tylko uwielbia prowadzić auto do czego wykorzystuje protezę prawej ręki. Jego pasją są komputery i muzyka. Ta pierwsza właśnie
przeradza się w biznes. Adam Pod-

siad zarejestrował własną firmę - będzie świadczył usługi komputerowe.
- Między innymi tworzenie portali,
pomoc przy zakładaniu stron, hosting
stron - wylicza pan Adam. - Informatyką interesuję się od dawna, skończyłem studium informatyczne, wybieram się na studia. Od podstaw stworzyłem sklep internetowy ze sprzętem komputerowym jednej z firm.
Będę tam, gdzie klient - zapowiada.
Druga pasja to muzyka. Pan Adam
nie tylko słucha. Występował już podczas Festiwalu Piosenki Zaczarowanej
w Krakowie. Niewykluczone, że znów
będziemy mogli go zobaczyć w akcji.
- Kocham muzykę klubową. Zajmuję się didżejką - opowiada. - Samą
radość mi to przynosi, ta muzyka to
część mojego życia, koniec i kropka.
Panu Adamowi udało się przesiąść na inny wózek i samochód,
realizuje swoje pasje i pomysły,
ale to tylko dzięki uporowi i pracowitości. Wie, jak trudno bywa,
dlatego wózki, których już nie używa postanowił przekazać innym.
- Wiem, że w gminie Kolno są osoby niepełnosprawne, a ciężko jest
dostać taki wózek. Pamiętam jak
sam dzięki temu, że mi udało mi się
go zdobyć mogłem spotykać się z
kolegami - mówi pan Adam. - Teraz jestem silniejszy, trochę się zrehabilitowałem i daję sobie radę na
takim wózku więc po co tamte mają
kurzyć się w domu, przecież mogą
gazeta gminna nr 02 (38) luty 2011

się komuś przydać. Może dzięki
temu ktoś wyjdzie na spacer, nie będzie skazany na siedzenie w domu.
Wózki znajdują się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie.
- Zgodnie z wolą darczyńcy osoba niepełnosprawna z gminy Kolno będzie mogła nieodpłatnie skorzystać z wózka - mówi Krystyna
Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. - Wystarczy się do nas zgłosić.
GOPS w Kolnie mieści się przy ul.
Sienkiewicza 5.
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI I SZKOŁY

Pasjonujący świat Dinozaurów
Tegoroczne ferie zimowe w Gminnej Biliotece Publicznej w Kolnie z siedzibą Czerwonem przebiegły pod hasłem „Świat Dinozaurów” - Epoka lodowcowa.
ierwszy dzień zajęć dzieci i młodzież rozpoczęły montażem słowno-muzycznym z okazji Dnia Babci i
Dnia Dziadka. Następnie zaproszeni
seniorzy otrzymali przepiękne laurki
z życzeniami. Przy słodkim poczęstunku wszyscy świętujący duzi i mali
obejrzeli prezentację multimedialną o
dinozaurach. Wprowadziła ich ona
w cykl warsztatów zorganizowanych
przez bibliotekę na kolejne dni ferii.
Zajęcia rozpoczynały się od głośnego czytania „Dinozaury i inne zwierzęta wymarłe”, które przybliżały im
życie i nazwy tych stworzeń. Poprzez
bogatą ofertę tematytczną uczestnicy
zajeć nauczyli się jak zrobić dinozaury z rolek papierowych i wytłaczanek
po jajkach, z masy solnej oraz z butelek plastikowych i papier mache.
Robili plakietki „dino”, kolorowa-

P

W skrócie

ły i wycinały prehistoryczne stwory.
Najmłodsi oglądali „Epokę lodowcową- Era dinozurów” i „Dinozur”. Warsztaty te przeplatane
były grami i zabawami integracyjnymi oraz grami Internetowymi.
Ferie zimowe zakończyły się
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Cieszymy się, że dzieci które
nie wyjechały na wypoczynek zi-

mowy miały możliwość spędzenia
wolnego czasu w naszej placówce.
Pracownicy biblioteki dziękują za
pomoc wolontarystyczną w prowadzeniu zajęć w bibliotece podczas
ferii zimowych studentce III roku
Pedagogiki Magdalenie Banach oraz
panu Janowi Bućko w zorganizowaniu i czuwaniu nad ogniskiem.
Iza Murawska

Walentynki w Janowie
1

4 lutego 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie był
wyjątkowym dniem z racji przypadających walentynek – coraz bardziej popularnych w naszym kraju.
Uroczystości rozpoczęliśmy ogłoszeniem przez panią dyrektor wyników konkursu na najsympatyczniejszą
W V edycji Powiatowego Konkur- uczennicę i ucznia szkoły. Zwycięzcasu Fotograficznego pt. „Uroki Ziemi
Kolneńskiej - Impresje Fotograficzne” wyróżnienia i nagrody trafiły
też do mieszkańców naszej gminy.
Adrianna Zielińska, ucz. kl. IIc Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie za
zdjęcie pt. „Zmierzch” zdobyła I miejsce.
Dwa wyróżnienia otrzymała Kinga
Jerzyło z Janowa za prace: „Z tego
zboża będzie chleb” i „Pozostaną tylko wspomnienia”. Fundatorem nagród
w konkursie organizowanym przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie
był m.in. wójt gminy Kolno. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło
się w siedzibie biblioteki 3 lutego br.
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mi zostali: Aleksandra Kowalczyk i Sebastian Kołdys – uczniowie klasy VI.
Po
gratulacjach
zwycięzcom
nastąpił
wyczekiwany
moment
rozdania walentynek, po czym
wszyscy świetnie bawili się podczas
dyskoteki
walentynkowej.
Humor i zadowolenie malowały się na twarzach wszystkich osób.
Dzień należał do udanych.
Aneta Roman
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Kochanym Dziadkom - wnukowie
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej
im.
Orła
Białego
w Wykowie obchodzono wspólne święto - Dzień Babci i Dziadka. Dzieci
zaprosiły
swoich
dziadków pięknie wykonanymi
własnoręcznie
zaproszeniami.

N

a uroczystość licznie przybyli
Babcie i Dziadkowie wszystkich uczniów. Czekały na nich nie
tylko gorące napoje i słodki poczęstunek, ale również słoneczne
uśmiechy wnucząt. Miłych gości
powitała pani dyrektor Ewa Irena
Romatowska składając im życzenia pomyślności i długich lat życia.
Po tak miłym powitaniu zaprezentowali się mali artyści z klas I - III
w humorystycznych scenkach przedstawiających lata dzieciństwa dziadków. Wierszem i piosenką życzyli
swoim babciom i dziadkom zdrowia,
pomyślności oraz długich lat życia.
Przedstawienie zakończył taneczny
występ najmłodszych uczniów szkoły, pięcio i sześciolatków, którzy pod
opieką pani Krystyny Wykowskiej
przygotowali i przedstawili taniec
„Grozik”. Mali tancerze otrzymali za swój występ gromkie brawa.
Miłym akcentem była wycieczka dziadków po szkole, ponieważ niektórzy od wielu lat nie byli

w szkole. Dziadkowie byli bardzo zadowoleni ze zmian, które
zaszły w szkole, że ich wnuczęta uczą się w dobrych warunkach.
Na koniec mili goście obdaro-

Tajemnicze spotkanie...
1
4 Luty był dniem wyjątkowym w Szkole
Podstawowej w Filipkach
Dużych, ponieważ z okazji dnia Świętego Walentego uczniowie klasy
IV, V i VI przedstawili
scenkę pt. „Spotkanie z
tajemniczą Walentynką i
tajemniczym Walentym”.
Zalety żurawia i niezdecydowanej
czapli
przedstawili mali aktorzy
z klasy I. W rolę Żurawia wcielił się Bartłomiej
Duda, a rolę Czapli przedstawiła Julia Filipkowska.
Ponadto
uczniowie
recytowali piękne wier-
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wani zostali wykonanymi przez
uczniów serduszkami i laurkami. Była to kolejna miła wizyta naszych dziadków w szkole.
A. Skrodzka -Zaleśna

sze o tematyce miłosnej.
Za
przedstawienie i recytację wierszy
uczestnicy
otrzymali
dyplomy,
wyróżnienia
oraz słodkie upominki, lizaczki w kształcie
serca. Amorki rozdały
pocztę Walentynkową.
Wszyscy
uczniowie miło spędzili ten.
Scenariusz i program
uroczystości przygotowała: mgr Agnieszka Lipka.
Nauczyciele współrealizujący: mgr Anna Mieczkowska i mgr Alicja Bazydło.
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W ferie do szkoły?Odpowiedź brzmi..

Ferie zimowe, to odpoczynek od
nauki i codziennej rutyny. W bieżącym roku szkolnym przed naszymi
(ale nie tylko) uczniami roztoczyliśmy wizję aktywnego i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

O

ciekawą ofertę zatroszczyli się
nauczyciele naszej szkoły przedstawiając uczniom wiele możliwości:
24 stycznia 2011 - poniedziałek
Zajęcia artystyczne, teatralne, filmowe, sportowe i zabawy przy muzyce
Prowadzący: Bożena Fabiszewska,
Beata Szewczyk, Sławomir Dymek
25 stycznia 2011 - wtorek CHOINKA NOWOROCZNA - BAL KARNAWAŁOWY Integracyjne gry i zabawy z udziałem zespołu muzycznego Remedium Prowadzący: Rodzice
i wychowawcy klas 0-VI
26 stycznia 2011 - środa wyjazd na
narty do Rybna pod Łomżą. Dariusz
W. Przestrzelski,dla pozostających w
szkole: zajęcia ruchowe, gry językowe Jadwiga Elżbieta Konstanty, Danuta Kordal
27 stycznia 2011 - czwartek
zabawy przy muzyce, zajęcia biblioteczne (quizy, konkursy) Prowadzący:
Wiesława Bazydło, Teresa Murawska
Wszystkie zajęcia wyzwoliły aktywność wśród naszych uczniów. Co było
do przewidzenia – największym zainteresowaniem cieszył się bal karnawałowy, który (już tradycyjnie) zgromadził w szkole obecnych uczniów,
ich rodziców i najbliższych. Cieszy
nas obecność najmłodszych mieszkańców Borkowa, którzy naszymi
uczniami będą dopiero w przyszłości.
Karnawałowym zabawom nie było
końca. Nieograniczona również była

inwencja twórcza uczestników – dość
powiedzieć, że spódnice i sukienki przestały być typowo damskimi
strojami. Radosna zabawa połączyła
wszystkich w kolorowych korowodach. Najmłodsi z rodzicami, babciami, dziadkami i nauczycielami bawili
się wyśmienicie prowadzeni przez
charyzmatycznego wodzireja – panią Agnieszkę z zespołu Remedium.
Żadne zdjęcia nie oddadzą tej atmosfery, jednak przybliżą ja wszystkim zainteresowanym – zachęcamy
do odwiedzenia szkolnej strony www.
Ogromne podziękowania pod adresem nauczycieli Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
płynęły i spływają nadal. Wspomnieć
należy, że społeczna aktywność naszej
kadry pedagogicznej ma już długoletnią tradycję i jedynym problemem
trapiącym nauczycieli jest CO zorganizować, nie zaś CZY organizować.
Trudno też przecenić rolę aktywnej Rady Rodziców, która to zajęła
się dostarczeniem kalorii niezbędnych do radosnej i długiej zabawy.
Było dodatkowo smacznie i zdrowo.
Dalsza część ferii przyniosła kolejne atrakcje. W dniu 26 stycznia 2011
r. grupa uczniów ze szkół Gminy
Kolno (uczniowie klas IV-VI szkół
w Czerwonem, Filipkach Dużych,
Lachowie, Wykowie oraz Borkowie a także ZSS w Zabielu) uczestniczyła w wycieczce do Rybna pod
opieką swoich nauczycieli. Wycieczka zorganizowana w trakcie
ferii zimowych, poza interesującym
i aktywnym spędzeniem czasu wolnego, posiadała walory edukacyjne:
turystyczno-krajoznawczy przejazd
wzdłuż brzegów Narwi, zapoznagazeta gminna nr 02 (38) luty 2011

nie z dekalogiem narciarskim, zasady
doboru sprzętu narciarskiego, podstawowa obsługa sprzętu narciarskiego,
zachowanie na stoku narciarskim,
podstawy jazdy na nartach, zasady
korzystania z wyciągu narciarskiego.
Wszystkich zainteresowanych postępami uczestników wyjazdu narciarskiego zapraszamy na stronę
internetową Gminy Kolno (www.
gminakolno.pl) oraz szkół w Filipkach Dużych i Borkowie: www.spfilipki.zafriko.pl i www.spborkowo.
pl, gdzie umieszczone są szersze informacje oraz galerie zdjęć autorstwa
pani dyrektor Bogumiły Mikuckiej.
Podziękowania kieruję do dyrektorów wspomnianych szkół za sprawne
zorganizowanie grup uczniowskich
oraz otoczenie opieką młodych narciarzy. Troje społecznych instruktorów, demonstrujących technikę
oraz dbających o bezpieczeństwo
również spisało się doskonale. Wasza pomoc bardzo usprawniła naukę.
Dzięki takim wyjazdom uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, poznają ciekawe miejsca, uczą
się aktywnie i wartościowo spędzać
czas wolny. Koszt wynajmu sprzętu narciarskiego został sfinansowany przez Urząd Gminy Kolno w ramach współpracy z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii – serdecznie dziękujemy!
P.S. Na pytanie postawione w tytule „tak” odpowiedzieli sami uczniowie. Wysoka frekwencja nie pozostawia wątpliwości. Dzięki temu już
mamy kolejny ciekawy pomysł na
wyjazd: Centrum Nauki Kopernik –
będziemy wdzięczni za wsparcie ;)
D.W. Przestrzelski
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Choinka noworoczna w Janowie

W naszej szkole co roku przed feriami zimowymi odbywa się choinka noworoczna, na której obecni są również rodzice uczniów. W
tym roku impreza odbyła się 19
stycznia i była w nieco innym stylu.

Z

organizowaliśmy bal przebierańców, nad którego prowadzeniem
czuwali aktorzy z teatru objazdowego
FORMA z Białegostoku. Aktorzy ze
studia artystycznego w profesjonalny
sposób prowadzili bal, organizując
różnorodne, pełne humoru konkursy

poszczególnym klasom i wszystkim
chętnym, włączając wychowawców
oraz rodziców do wspólnej zabawy.
Uczestnicy balu świetnie przygotowali się, ukazując się w pięknych
bajkowych i zagadkowych ubiorach, dlatego Samorząd Uczniowski
miał trudny wybór w ocenie najatrakcyjniejszych strojów, za które nagrody ufundowała i wręczyła
dyrektor szkoły pani Bożena Duda.
W kategorii klas młodszych zwyciężyła Sylwia Korzep przebrana za
księżniczkę, natomiast w katego-

rii klas IV – VI wyróżniona została Weronika Boć jako słynna Pipi.
Kulminacyjny punkt uroczystości stanowiło przybycie Mikołaja z wyczekiwanymi upominkami.
Niektórzy mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, np. wokalne bądź też zrobić pamiątkową fotkę na kolanach u Mikołaja.
Bal upłynął w radosnej, pełnej humoru i zabawy atmosferze. Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie internetowej: www.janowo.edupage.org

Aneta Roman

„Babuniu moja miła...”

„U babci jest słodko świat pachnie
szarlotką…” zawsze aktualne są słowa
piosenki zespołu Gawęda. Dla Dziadków zawsze jesteśmy najważniejsi,
jesteśmy ich skarbem. My szanujemy
ich za cierpliwość, wyrozumiałość
i czas, który nam poświęcają, wtedy gdy zapracowani są nasi rodzice.
21 stycznia 2011 roku w Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu odbyła się uroczystość
szkolna, z okazji Dnia Babci pod
hasłem „Babuniu moja miła”.
Po przywitaniu gości przez panią
dyrektor Ewę Lipnicką, uczniowie
klas I-VI zaprezentowali swój program artystyczny, na który składały się
wiersze i piosenki oraz humorystyczna wersja „Brzydkiego kaczątka”.
Na twarzach Babć można było
zaobserwować radość, dumę, łzy

wzruszenia i szczęścia. Przyjemność sprawiły im skromne prezenciki i słodkie buziaki wnucząt.
Wspólny
poczęstunek
był
okazją do rozmówi do podzielenia
się
wrażeniami.
Wspaniała atmosfera, która togazeta gminna nr 02 (38) luty 2011

warzyszyła spotkaniu była również okazją do wzmocnienia więzi
między pokoleniami i miłego spędzenia
piątkowego popołudnia.
Wszystkim Babciom i Dziadkom raz jeszcze składamy serdeczne życzenia i tradycyjnie „Sto lat!”.
B. Bohuszko, W. Odachowska

SPORT
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Turniej Tenisa Stołowego 2011
12 stycznia 2011 roku już po raz
trzeci odbył się Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub
Sportowy „Arkadia Lachowo”, który dzięki znacznemu wsparciu finansowemu Wójta Gminy Kolno, każdej zawodniczce i zawodnikowi we
wszystkich kategoriach do trzeciego
miejsca, ufundował cenne statuetki.

T

urniej cieszy się z roku na rok coraz
większym zainteresowaniem. Do
rywalizacji zgłosiło się 22 zawodniczki
i 75 zawodników. Po trudnej i zaciętej
grze wyłoniono najlepszych, oto oni:
Kategorie dziewcząt (pań):
Szkoła podstawowa- klasy IV i
młodsi:
I miejsce: Joanna Sokołowska, SP-1 Kolno
II miejsce: Klaudia Tyszka, SP Janowo
Szkoła podstawowa- klasy V-VI:
I miejsce: Aleksandra Kowalczyk, SP Janowo
II miejsce: Ewa Zadroga,
SP-1 Kolno
III miejsce: Marlena Krasińska, SP Janowo
Gimnazjum:
I miejsce: Kamila Duda,
ZSS w Zabielu
II miejsce: Karolina Krasińska ZSS w Zabielu
III miejsce: Karolina
Chudzik ZSS w Zabielu
Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: Klaudia Gołębiewska, Lachowo
Open I:
I miejsce: Agnieszka Chutkowska,
n-l ZSS w Zabielu
Open II:
I miejsce: Alicja Piekarska, n-l SP w
Czerwonem
Kategorie chłopców (mężczyzn):
Szkoła podstawowa- klasy IV i
młodsi:
I miejsce: Jakub Jodłowski, SP-2
Kolno
II miejsce: Konrad Cwalina, SP Ja-

nowo
III miejsce: Marcin Szymańczyk, SP
Janowo
Szkoła podstawowa- klasy V-VI:
I miejsce: Tomasz Nerkowski, SP
Lachowo
II miejsce: Marcin Kosk, SP Filipki
Duże
III miejsce: Tomasz Góralczyk, SP
Janowo
Gimnazjum:
I miejsce: Marcin Bazydło, Gimnazjum w Kolnie
II miejsce: Andrzej Filipkowski,
Gimnazjum w Kolnie
III miejsce: Daniel Prusinowski, ZSS
w Zabielu
Szkoła ponadgimnazjalna:
I miejsce: Damian Tyszka, Kolno
II miejsce: Mateusz Rybak, Lachowo
III miejsce: Adrian Banach, Kolno

Open I:
I miejsce: Karol Kokoszko, Kolno
II miejsce: Zbigniew Piotrowski,
Glinki
III miejsce: Marcin Szarowski, Lachowo
Open II:
I miejsce: Tadeusz Klama, Urząd
Gminy Kolno
II miejsce: Józef Bogdan Wiśniewski,
ZOPO w Kolnie
III miejsce: Adam Grzymała, n-l SP
w Wykowie
Wszyscy, którzy brali udział w
Turnieju okazali się dobrze przygogazeta gminna nr 02 (38) luty 2011

towanymi zawodnikami. Nastrój zawodów oraz cenne i piękne statuetki
sprawiały, że każdy chciał zdobyć
jak najwyższe miejsce. Organizatorów cieszy fakt, że z każdym rokiem
chętnych do rywalizacji przybywa.
Wszystkich zainteresowanych, lubiących grę w tenisa stołowego już dziś
zapraszamy za rok
na kolejny turniej.
Noworoczny
Turniej
Tenisa
Stołowego jest tylko jednym z działań UKS Arkadia
Lachowo, działania te nie mogłyby się odbyć bez
znaczącego zaangażowania, wkładu własnej pracy,
poświęcenia wolnego czasu przez
osoby wspierające
i pomagające w
organizacji
życia sportowego.
Prezes
UKS
Arkadiusz Rybak podziękował paniom Monice Bągart, Jadwidze Dudzie i Katarzynie Milewskiej za pomoc w organizacji życia sportowego.
Zarząd UKS serdecznie dziękuje panu Markowi Szymańskiemu
za sprawne prowadzenie Turnieju
oraz Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lachowie Jadwidze Filipkowskiej za wspieranie inicjatyw
sportowych, organizację i pomoc
okazaną w trakcie trwania Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego.
Arkadiusz Rybak

SPORT
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Gole na stole w Zabielu
2 lutego 2011 roku oczy lokalnej
społeczności piłki stołowej zostały
zwrócone w kierunku niezwykle
gościnnego miejsca, jakim jest Remiza OSP w Zabielu. Duch sportowej rywalizacji zawładnął kibicami
i uczestnikami, którzy przybyli tu
na III Turniej Futbolu Stołowego.

D

uże zainteresowanie poprzednimi edycjami turnieju sprawiło,
iż organizatorzy, sołectwa oraz Biblioteki Publiczne w Borkowie i Zabielu, zaprosili miłośników futbolu
stołowego do ponownej rywalizacji.
Rozgrywki przeznaczone były dla
drużyn dwuosobowych. Turniej został
przeprowadzony systemem 2KO, do
dwóch wygranych setów, każdy set to
5 bramek. Zawody rozegrane zostały
zarówno w systemie grupowym jak i
pucharowym, w specjalnie przygotowanej do tego obszernej sali, gdzie każdy z uczestników miał dużo swobody.
W turniejowe szranki stanęło 14 par
wspomaganych przez przedstawicieli
samorządu lokalnego. Do walki dopingowali ich sołtys Zabiela Jerzy Pisiak,
sołtys Borkowa, a równocześnie radny
gminy Kolno Sławomir Cudnik oraz
radny gminy Kolno Marek Bazydło.
Piłkarzyki to nie tylko umilanie
czasu, ale przede wszystkim dynamicznie rozwijająca się konkurencja
sportowa. Na imprezie zjawiły się

całe rodziny, a emocje były równie
duże, jak na piłkarskim stadionie.
W całym cyklu zmagań, który miał na
celu w formie rozrywki, a także sportowej rywalizacji wyłonić zwycięzcę,
wygrali reprezentanci Borkowa zdobywając 62 punkty. Zabielacy z sumą
49 punktów zajęli drugie miejsce. Sędzią turnieju był Patryk Remiszewski.
Wyniki rozgrywek w poszczególnych kategoriach:
Kobiety:
1. Aleksandra Cudnik, Natalia Dobrowolska (Borkowo)
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2. Kornelia Bazydło, Katarzyna Kopacz (Zabiele)
Juniorzy:
1. Rafał Staniurski, Kacper Malinowski (Borkowo, Zabiele)
2. Szymon Kordal, Robert Podeszwik
(Borkowo)
Seniorzy:
1. Krzysztof Murawski, Damian Terepka (Borkowo)
2. Marcin Olszewski, Tomasz Wyrwas (Borkowo)
3. Łukasz Kowalczyk, Dawid Sekściński (Zabiele)
Barbara Sielawa
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Powstanie styczniowe
W styczniu b.r. minęła 148 rocznica
wybuchu powstania styczniowego.
Ten największy polski zryw niepodległościowy przeciwko carskiej
Rosji rozpoczął się 22 stycznia 1863
roku w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie
Litewskimi, trwał do jesieni 1864.

pójść zbyt daleko, czego wyraz dał
sam car podczas wizyty w Warszawie
w 1856 roku - „...dlatego raz jeszcze
powtarzam to wam, panowie, żadnych marzeń, żadnych marzeń! ...”
W Królestwie Polskim istniały w
tym czasie trzy główne koncepcje polityczne: arystokracja i bogata szlachta tzw. millenerzy z Wielopolskim
na czele, głosili poszerzenie reform
pracę organiczną, liberalna szlachta
i mieszczaństwo, czyli tzw. „biali”
z Zamoyskim i Kronenberbiem postulowali dążenie do jak największej

ki, czyli przymusowego poboru do
wojska. Spowodowało to przyśpieszenie wybuchu powstania. Podjęcie
walki zbrojnej było bardzo trudne,
nie ze względu na porę roku (styczeń), gdyż zima 1863 roku była
bardzo łagodna: w królestwie stacjonowała dobrze uzbrojona stutysięczna armia rosyjska, siły powstańcze
owstanie swym zasięgiem obliczyły wtedy ok. 6000 ludzi wypojęło ziemie Królestwa Polskiesażonych w broń białą i 600 strzelb.
go, Litwy, Białorusi i części UkraPomimo to początek powstania
iny, zyskało poparcie ludności
styczniowego był sukcesem Polapolskiej z pozostałych dwóch zaków, którzy zaskoczyli Rosjan. Ci
borów. Powstanie styczniowe
ukryci w większych miastach
zakończyło się klęską Polaków.
oddali prowincję powstańcom.
Początek II połowy XIX wieWalki toczyły się na Podlasiu,
ku to splot wielu wydarzeń, któLubelszczyźnie, Kielecczyźnie
re na nowo rozbudziły marzenia
oraz Kujawach. Latem 1863 roku
Polaków o Polsce. Po klęsce w
oddziały powstańcze powstały
wojnie krymskiej (1853-1856)
na Wołyniu oraz Żmudzi (gdzie
wyraźnie obniżyło się w Europie
komisarzem Rządu Narodoweznaczenie carskiej Rosji, tym bargo na powiat rosieński był Józef
dziej, że po stronie Turcji z którą
Wincenty Piłsudski - ojciec JóRosja walczyła wystąpiły Anzefa Piłsudskiego). Był to rówglia i Francja. Wojna ta obnażyła
nież największy okres nasilenia
słabość Cesarstwa Rosyjskiego,
się walk, które prowadzone były
pokazała, że państwo rosyjskie
w sposób podjazdowy, a wojna
to „kolos na glinianych nogach”.
przybrała charakter partyzancki.
Okazało się, że Rosja jest znaczW marcu 1864 roku car
nie słabsza, niż dotąd sądzono. Dla
Aleksander II wydał dekret o
Polaków, szczególnie dla młodeuwłaszczeniu. Miało to odciągo pokolenia, które nie pamiętało
gnąć chłopów od popierania poklęski z 1830 roku był to sygnał do
wstańców. Działanie to odniosło
działania. Wpływ na rozbudzenie
pewien skutek, siły powstańnadziei niepodległościowych miaców coraz bardziej topniały.
ły też i inne wydarzenia z tamtego Przydrożny krzyż w Czerwonem przypomina o powstaniu
W sierpniu 1864 roku w Cytadeokresu: śmierć „żandarma Euroli warszawskiej stracono ostatniepy” - cara Mikołaja I, oraz śmierć
go dyktatora powstania styczniowielkiego przeciwnika Polaków, zwo- autonomii, pokojowe manifestacje, wego Romualda Traugutta. Powstanie
lennika rusyfikacji, pogromcy powsta- szukanie poparcia u Francji i Anglii upadło, a Rosjanie rozpoczęli represje.
nia listopadowego Iwana Paskiewicza. oraz uwłaszczenie chłopów za odKolejny zryw niepodległościowy
Nowy car Aleksander II złagodził szkodowanie; trzecie stronnictwo nie ominął i naszych ziem. W 1863
politykę wewnętrzną w kraju, oraz „czerwonych” skupione wokół Bo- roku spaleniu uległy zabudowania
przeprowadził reformy, które dotknę- browskiego i Dąbrowskiego opowia- w Koźle, zniszczono również komoły także Królestwo Polskie. Po 1856 dało się za walką zbrojną z zaborcą. rę celną w Wincencie. O powstaniu
roku złagodzono cenzurę, pojawiła się
Od roku 1860 sytuacja w Króle- styczniowym przypomina przydrożmożliwość legalizacji niektórych pol- stwie zaczynała być coraz bardziej ny krzyż w Czerwonem, miejsce
skich organizacji, wprowadzono także napięta. Pojawiały się liczne mani- stracenia Kajki, Stodupa i Banacha
amnestię dla więźniów politycznych. festacje o wydźwięku niepodległo- – uczestników ostatniej w XIX wieku
W Królestwie Polskim ponownie ściowym i antyrosyjskim, brutalnie próby wywalczenia niepodległości.
wprowadzono Radę Stanu z Aleksan- rozbijane przez wojsko. W tej pełnej
Jacek Bagiński
drem Wielkopolskim na czele. Znie- napięcia atmosferze „czerwoni” zasiono trwający od 25 lat stan wojenny, częli coraz energiczniej czynić przyJ. Adamski, Czasy, ludzie, wydarzenia,
ogłoszono amnestię, dzięki której po- gotowania do nowego powstania. Źródła:
Warszawa 1983; J. A. Gierowski, Historia Polski
wracali zesłani na Syberię uczestnicy
Aleksander Wielopolski, próbo- (1764-1864), Warszawa 1985; Cz. Brodzicki, Kolpowstania 1830 roku. Jednak zdawa- wał opanować sytuację rozbiciem no na Mazowszu, Warszawa 1982, ILUSTROWANY ATLAS HISTORII POLSKI, Warszawa
no sobie sprawę, że reformy nie mogą „czerwonych” za pomocą tzw. bran- 2006.

P
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Z doświadczenia rolnika
W

spólnie z rodziną prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 180 ha w Gołąbkach koło Pasłęka.
Specjalizujemy się w hodowli bydła
mlecznego, posiadamy 80 krów HF
o średniej wydajności 8 tys. litrów i
jesteśmy członkami SM Mlekpol.
Od samego początku kiszonka z
kukurydzy była głównym źródłem
paszy i energii dla krów. Kukurydzę uprawiam na 43 ha mozaikowatych, głównie ciężkich gleb. Na
15 ha wysiałem odmiany Syngenty: DRIM, GAZELLĘ i NERISSĘ.
Aby podnieść dochodowość produkcji mleka poszukuję wysokoenergetycznych odmian. W ubiegłym
roku szczególnie spodobał mi się
DRIM, który wiosną o kilkanaście
centymetrów wyprzedzał wzrostem

początkowym inne odmiany, w okresie wegetacji wykazywał się wysokością, wyjątkową zdrowotnością i
blisko dwa razy dłuższymi kolbami.
Ta długozielona odmiana, mimo
długotrwałych opadów deszczu na
naszym rejonie w okresie wegetacji
osiągnęła dobrą dojrzałość kiszonkową 50 % części szklistej w ziarnie.
DRIMA polecam ze względu na
wyjątkowość odmiany skupiającej
w sobie większość pożądanych cech
kukurydzy uprawianej na kiszonkę
na północy Polski. Zebrałem DRIMA 12.10.2010, uzyskując średnio ponad 45 ton zielonki z ha, a
udział kolb przekroczył 50 % masy.
Marek Juniewicz,
Gołąbki
woj. warmińsko - mazurskie

Kolno,

RG.MM.7331-70/10/11

2011-02-17

OBWIESZCZENIE
Urzędu Gminy Kolno
Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zmianami) i w związku z art. 53 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717 z póź.
zm.),
zawiadamia się
właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości usytuowanych w sąsiedztwie planowanej inwestycji, że w dniu 17.02.2011 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
budowy sieci elektroenergetycznej: budowa napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15kV,
budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa napowietrznej linii niskiego napięcia
0,4kV komunalnej i oświetlenia ulicznego, obejmująca działki oznaczone numerami ewidencyjnymi:
68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88, 100, 101, 102, 150, 151, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246/1, 246/2, 247, 249, 250/1, 250/2, 251, położone w obrębie wsi Kolimagi, gm. Kolno,
42, 88, 89, 90, 125, 126, 127, 128, 158, 159, 173, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 1668,
położone w obrębie wsi Zabiele, gm. Kolno.
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży,
za pośrednictwem Wójta Gminy Kolno, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości
informacji o wydanej decyzji.
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Pierwszy dzień laktacji-

Krowy rasy HF to zwierzęta które są
przygotowane do pobierania wysokiej ilości pasz. Niestety nasz „pęd”
w selekcji ukierunkowany na bardzo
wysoką wydajność spowodował iż bardzo łatwo zachwiać ta delikatną równowagę pomiędzy zapotrzebowaniem
zwierzęcia na składniki odżywcze, a
możliwością ich pobrania. Sposobem
oceny „apetytu” u krów jest określenie pobrania Suchej Masy dawki (SM) pobieranej przez krowy.
ucha masa - jest to pozostałość pewnego produktu po usunięciu z niego wody poprzez wykorzystanie do tego różnych procesów technologicznych, fizycznych i chemicznych. (Wikipedia).
Najtrudniejszym okresem w którym
pobranie SM jest często zachwiane
jest okres zasuszenia i pierwszych dni
laktacji. Niestety ten właśnie okres
decyduje o wydajności w czasie laktacji a to z kolei ma decydujący wpływ
na występowanie wielu chorób metabolicznych najczęściej występujących w okresie okołoporodowym:
* Kwasica – Niskie kosmki żwaczowe
(gorsze wchłanianie Lotnych Kwasów
Tłuszczowych) – zła zdrowotność racic.
* Ketoza – Zbyt małe pobranie paszy
w okresie laktacji, złe wykorzystanie
paszy w żwaczu, niebezpiecznie wysoka zawartość tłuszczu w mleku.
*Zmniejszenie wydajności, mniejsza zawartość białka i tłuszczu w mleku,
(Syndrom leniwego stada).
* Zespół otłuszczonej wątroby
* Gorączka mleczna, mastitis.
* Przemieszczenia trawieńca
* Kłopoty z zacieleniem, wczesne brakowanie ze stada.
* Zła zdrowotność racic.
* Słaba zdrowotność cieląt.
Jak widać jest to większość problemów z którymi stykają się Hodowcy na terenie gminy Kolno.
Przeprowadzone badania udowodniają iż
najważniejszym wyzwaniem dla hodowców jest zapewnienie właściwego pobrania
w ostatnim tygodniu przed wycieleniem i

w pierwszym tygodniu laktacji. Udowodniono iż spadek pobrania w 5 dniu laktacji
nawet „tylko” o 25% spowodował ketozę
u 80% sztuk objętych doświadczeniem. Z
kolei późniejsze zachwiania tegoż apetytu nie powodowały już tak dużo problemów. (Wg: „Żywienie w okresie okołoporodowym prof. Zygmunt Kowalski”)
Inne doświadczenie podpowiada nam
iż jeśli krowa słabo je w dniu poprzedzającym wycielenie słabo też będzie jadła
w 21 dniu laktacji. Trzeba pamiętać iż to
właśnie podkliniczna lub kliniczna ketoza
jest główną przyczyną problemów z rozrodem, a także w sposób pośredni przemieszczeń trawieńca, zapaleń wymienia,
występujących po wycieleniu, słabej
zdrowotności cieląt i ich upadków w
pierwszych dniach po urodzeniu. (Tab.1)
Krowa o masie 650 kg powinna w
pierwszych 4-5 tygodniach okresu zasuszenia pobierać taką ilość paszy któ-

S

ra odpowiada ok. 2% jej masy, tj 13 kg
SM/dzień. W ostatnich 5-7 tygodniach
okresu zasuszenia to spożycie zazwyczaj
spada o ok. 2kg i jest to spadek fizjologiczny. Jednak większa utrata apetytu
stanowi już poważne zagrożenie, powoduje bowiem rozpoczęcie uwalnianie
rezerw tłuszczowych – początek ketozy.
Odzyskiwanie apetytu przez krowę następuje stopniowo i w 3 tygodniu laktacji powinno już wynosić powyżej 22-24 kg SM/dzień.
To właśnie pobranie SM w dużej mierze decyduje o wystąpieniu
większości
chorób
okołoporodowych wymienionych w tym artykule.
gazeta gminna nr 02 (38) luty 2011

Ale jak liczyć SM? Najlepszym sposobem jest poproszenie doradcy żywieniowego o określenie wartości SM w
naszych paszach objętościowych. Można
próbować szacować metodą „na oko” SM
naszych pasz – ale trzeba pamiętać iż największym wyzwaniem jest określenie ilości pasz pobieranych przez krowy.
Można uznać iż jest to niemal niemożliwe w gospodarstwach które przykładają
małą uwagę do tego aspektu. Jednocześnie można z całą stanowczością stwierdzić iż to właśnie te gospodarstwa mają
największe problemy z chorobami metabolicznymi i nie wykorzystują potencjału
genetycznego swoich zwierząt.
Pamiętajmy że jeśli chcemy mieć w gospodarstwie sztuki wysokowydajne – należy je tak właśnie traktować.
Przyczyny słabego apetytu krów w
okresie okołoporodowym można podzielić na zależne i niezależne od Hodowcy.
Jedynym powodem który nie zależy od nas samych są zmiany hormonalne związane z porodem oraz
stres porodowy. Dopuszcza się tu
zmniejszenie ilości pobranej SM o 2
kg/sztukę/ dzień. Cała reszta zależy
już od nas samych.
Zależne od hodowcy przyczyny spadku apetytu u krów
(subiektywne) – wynikają z błędów żywieniowych oraz błędów organizacyjnych w systemie
utrzymania i zadawania pasz.
- Nadmierne otłuszczenie krów:
• Ostatnie 2 miesiące laktacji oraz
okres zasuszenia
• Kontrola BCS (kondycji) – bardzo
rzadko - czemu?
• Złe grupowanie lub jego brak
• Otłuszczenie gdy niepotrzebny
nadmiar energii
• Główny powód braku zacieleń, widoczności rui,skuteczności zacieleń
- Słaba jakość pasz objętościowych
• Ogranicza pobranie paszy, zwłaszcza w okresie okołoporodowym, (apetyt)
• Pasze zbyt włókniste, - gorsze tra wienie, gorsze tempo przepływu przezprzewód pokarmowy (termin zbioru).
• Im więcej ziarna w kiszonce z kukurydzy tym większe jej pobranie.
• Zagrzewanie się, namnażanie drożdży i
pleśni – okres wiosenno – letni
• Staranność wybierania z silosu,
• Jakość fermentacyjna
Żywienie w okresie okołoporodowym
jest decydującym elementem w profilaktyce chorób metabolicznych – czyli
„apetytu krów wysokowydajnych”.
cd. str. 19
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- pierwszy dzień zasuszenia
Prawidłowe żywienie w okresie zasuszenia:
* Etap 1 - zasuszenie właściwe 7-8
tydzień do końca 4 tyg. przed wycieleniem,
- Żywienie z ręki – pasze objętościowe
(kiszonka z kukurydzy do 50%), siano,
słoma, (K/K – 5kg, S/K – 7kg, Słoma 6
kg), w rzeczywistości hodowlanej powiatu Kolneńskiego ta dawka powinna składać się wyłącznie z sianokiszonek oraz
słomy
- TMR – druga grupa laktacyjna uzupełniona 20 – 30% udziałem słomy
Wskazania:
- Nie zatuczać, Należy przyłożyć szczególna uwagę na ostatnie 2 miesiące laktacji. Białko mleka powinno w tym okresie wynosić maks. 3,6 (3,8)%. (Rys 1.)
W przypadku jałówek całość odchowu

młodzieży decyduje o przygotowaniu
do 1 laktacji, ale ważną uwagą jest to
iż jałówki powinny być w nieco słabszej kondycji od wieloródek 2,5-3 BCS
- Unikać motylkowych, oraz innych źródeł sodu (Na) i potasu (K),
- Ograniczać kiszonkę z kukurydzy oraz
całkowicie zabrać zboża – energia,
- Zielonki, pastwisko – jeśli to możliwe –
ze względu na β-karoten, wit. A, E.
- Etap 2 – okres przejściowy 3 tyg.
przed wycieleniem, wprowadzamy pasze, które będą po wycieleniu.
Problemy z którymi musimy
się zmierzyć.
- Słabsze pobranie, a wyższe
zapotrzebowanie na energię (glukozę)
- Słabsze pobranie, a smakowitość dawki
Cele dwuetapowego systemu
przygotowania do laktacji.
- Odbudowa kosmków żwaczowych (Rys 2)
U krów które schodzą z laktacji długość kosmków żwaczowych oraz jelitowych wacha się

w granicach 0,5 (0,7) cm. Podawanie
paszy treściwej przed wycieleniem odbudowuje je do długości ok – 1,2 (1,4)
cm. Jest to dwukrotne zwiększenie powierzchni wchłaniania Lotnych Kwasów
Tłuszczowych – czyli lepsza dostępność głównego źródła energii dla krowy.
- Przygotowanie mikroflory bakteryjnej żwacza. Należy pamiętać iż to właśnie mikroflora żwacza jest głównym
czynnikiem trawiennym u krowy. Można wręcz powiedzieć iż żywiąc krowę
żywimy bakterie, a dopiero one żywią
krowę. Ponadto to właśnie mikroflora
żwacza trawi zdecydowana większość
pokarmu który podajemy zwierzęciu.
- Analiza bilansu kationowo – anionowego. Jest to szczególnie ważny problem
w stadach w których często występują
problemy z opuchliznami wymion oraz
z zaleganiem poporodowym. Jednym z
powodów występowania tych
schorzeń jest nadmierna podaż sodu i potasu. Dlatego w
tym okresie należy ograniczyć
podawanie roślin motylkowych, lizawek oraz kwaśnego
węglanu sodu, który można
zastąpić żywymi kulturami
bakterii (KillAcid) Sposobem
na zmniejszenie występowania
tego problemu jest tez podawanie gorzkich soli anionowych.
Można zrobić to w postaci premiksu, lub specjalistycznych
pasz takich jak ProAgro Pauza.
- Witaminy – A, E, PP – Niacyna (6-12 tys. mg). Powstało wiele
mitów na temat żywienia mineralno
witaminowego w okresie okołowycieleniowym, zwłaszcza na temat wit. PP
– czyli niacyny. Podaż tej witaminy powinna wynosić 6 – 12 g. (6 – 12 tys. mg).
Ocenia się, że wprowadzenie podziału na dwa podokresy przynosi
wzrost wydajności o około 700 litrów
Propozycją żywienia Agrocentrum na
ten szczególnie trudny okres są dwie pasze
treściwe. ProAgro Pauza z solami anionowymi – do żywienia w okresie przedwycieleniowym, oraz
ProAgro Delicja
– przeznaczona do
żywienia przed i po
wycieleniu – jako
główna pasza treściwa lub jako dodatek do normalnie
skarmianej mieszanki treściwej.
Dodatki i cechy funkcjonalne
specjalistycznych
mieszanek treścigazeta gminna nr 02 (38) luty 2011

wych ProAgro Pauza, ProAgro Delicja:
- Obniżona zawartość sodu (Na),
- Zwiększona zawartość cynku (Zn),
-Bardzo wysoka zawartość niacyny
(PP),
- Wysoka zawartość witaminy E,
- Aktywna forma witaminy D3
Delicja:
- Preparaty glukoplastyczne,
- Drożdże – pełna dawka w 3 kg,
- Białka i tłuszcze chronione,
- Fitogenne środki wabiące,
- Bilans Aminokwasów.
Pauza:
-Sole anionowe (DCAB-110meq/kg),
-Dodatkowe fitogenne środki wabiące,
-Wysoki poziom wit. A oraz D3.
Praktyczne wskazówki
Na trzy tygodnie przed wycieleniem rozpocząć podawanie dobrej paszy treściwej 1kg, 2kg, 3kg.
Konieczna jest profilaktyka przeciw gorączce mlecznej (DCAB)
- Odstawić lizawki
- Bez pasz objętościowych zawierających
dużo Ca, Na, K.
- Trening parathormonu – wit. D plus
niski poziom wapnia
- Dzienna porcja wit. E powinna wynosić
min. 1000 mg + Se
- Wysoki poziom niacyny 6 – 12 g
- Jeśli to konieczne, dój rozpocząć
przed wycieleniem. Pozwoli to rozłożyć na raty trudy okresu okołoporodowego (problem dotyczy tylko małego
procenta najbardziej wydajnych krów)
Dodatki w okresie okołoporodowym:
- glikol propylenowy (250-500g /dzień),
propionian sodu? lub wapnia przemieniane w wątrobie w glukozę
- sole anionowe (siarczan magnezu, siarczan wapnia, chlorek wapnia, chlorek
amonowy) zmniejszają ryzyko zalegań
okołoporodowych
- niacyna (amid kwasu nikotynowego
6-12 g/dzień) zmniejsza ryzyko ketozy
- Biostart Lacto energetyczno – ziołowy
preparat energetyczny
- Pasze treściwe: ProAgro Pauza, ProAgro Delicja.
mgr inż. Daniel Marchelewski
Doradca Żywieniowy w sektorze bydło
Dyrektor Regionalny Agrocentrum

WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

997
998
999
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Urząd Gminy Kolno

Dyrektor			
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

86 278 26 31
86 278 20 58
86 278 20 63
86 278 20 76
86 278 20 72

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Biuro Obsługi Interesanta
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy
Skarbnik			
Rolnictwo, inwestycje		
Drogi, wodociągi
Budownictwo, promocja gminy
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Działalność gospodarcza,
ochrona środowiska
Wymiar i pobór podatków
OSP				
Informatycy			
Przewodniczący Rady Gminy
Obsługa Rady Gminy		

86 278 91 33
86 278 91 36
86 278 91 20
86 278 91 22
86 278 91 21
86 278 91 37
86278-91-25
86 278 91 38
86 278 91 28
86 278 91 35
86 278 91 26
86 278 91 29
86 278 91 24
86 278 91 30
86 278 91 27

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
1. Okręg: Zabiele, Czerwone:
Marian Bednarczyk
86 474 39 42
2. Okręg: Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Jarosław Cudnik
86 474 41 26
3. Okręg: Kumelsk, Kowalewo, Truszki-Kucze, Truszki-Patory, Truszki-Zalesie, Kiełcze-Kopki, Danowo, Żebry, Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo:
Waldemar Skowroński
86 278 70 14
4. Okręg: Lachowo, Stare Kiełcze:
Henryk Gardocki
86 261 95 23
5. Okręg: Okurowo, Brzozowo, Brzózki, Borkowo, Stary
Gromadzyn, Gromadzyn-Wykno, Czernice, Pachuczyn,
Obiedzino, Zaskrodzie, Wścieklice, Filipki Duże, Filipki
Małe, Rydzewo-Świątki, Koziki-Olszyny, Wszebory, TyszkiWądołowo, Tyszki-Łabno:
tymczasowo zgłoszenia pod numer 668 808 235
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
86 278 91 25
lub 668 808 235

Dyrektor			
Główny Księgowy		

86 278 37 82
86 278 37 84

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie
z siedzibą w Czerwonem
Dyrektor
Filia w Borkowie
Filia w Zabielu
Filia w Lachowie

86 278 27 32
86 278 69 96
86 474 40 39
86 278 71 26

Starostwo Powiatowe w Kolnie
Sekretariat			
Wydział komunikacji		
Budownictwo			
Nadzór Budowlany		

86 278 24 29
86 278 37 73
86 278 48 83
86 278 48 95

Weterynaria
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
		
Lecznica dla zwierząt		

86 278 26 19
86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

86 278 49 60
86 278 27 23

KRUS
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego

86 278 27 51
86 278 36 87

NZOZ Lachowo 			
NZOZ Medicare s.c.		

86 278 71 58		
86 278 40 70

Służba zdrowia

www.gminakolno.pl

