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SPIS TREŚCI

Sołtysi na cztery lata
szystkie sołectwa w naszej gminie są już po wyborach sołtysów
i członków rad sołeckich. Na 45 wsi
nowych sołtysów wybrano w 11. Poniżej pełna lista sołtysów wybranych
na najbliższe cztery lata.

W

Rozmowa z Józefem Wiśniewskim
>> str. 4

Remont w Zaskrodziu
>> str.5

Warsztaty wielkanocne w Lachowie
>> str.7

- Bialiki – Konopka Kazimierz
- Borkowo – Cudnik Sławomir
- Brzózki – Wszeborowski Dariusz
- Brzozowo – Karwowski Karol
- Czernice – Rutkowski Stanisław
- Czerwone- Piekarski Lech
- Danowo – Góralczyk Krzysztof
- Filipki Duże – Chrostowski Daniel
- Filipki Małe – Antoszewski Stanisław
- Górszczyzna – Piwowarski Waldemar
- Gromadzyn - Wykno - Filipkowski
Krzysztof
- Stary Gromadzyn – Filipkowski
Grzegorz
- Gietki - Kołdys Jerzy
- Górskie – Kurkowska Hanna
- Glinki – Zyskowski Stanisław
- Janowo – Samul Jerzy
- Kossaki – Murawski Edward
- Kolimagi – Smaka Jacek
- Kiełcze - Kopki – Filipkowski
Krzysztof

- Kowalewo – Olszewski Bogusław
- Koziki - Olszyny– Kozikowska Danuta
- Kumelsk - Lewicki Jan
- Kozioł – Kalinowski Dariusz
- Lachowo – Łynka Adam
- Łosewo – Banach Stanisław
- Niksowizna – Samul Alfred
- Okurowo – Konopka Ireneusz
- Obiedzino – Mierkowski Marek
- Pachuczyn – Zakrzewski Wojciech
- Rupin – Podchul Ryszard
- Rydzewo – Gardocka Bogusława
- Stare Kiełcze - Filipkowski Janusz
- Truszki - Kucze, Truszki - Patory –
Święszkowski Wiesław
- Truszki - Zalesie – Mieczkowska
Mirosława
- Tyszki - Łabno – Niebrzydowska
Alicja
- Tyszki - Wądołowo – Tyszka Waldemar
- Waszki – Waszkiewicz Agnieszka
- Wincenta - Pisiak Stefan
- Wykowo – Wykowski Stefan
- Wścieklice – Orłowski Ryszard
- Wszebory – Wszeborowski Jacek
- Zabiele Zakaleń – Ałajko Waldemar
- Zabiele – Pisiak Jerzy
- Zaskrodzie – Terepka Paweł
- Żebry – Sarnacki Sławomir

Pomyszkuj w bibliotece!

		

Z POLICJI

>> str.13

Zdjęcia bociana z naszej okładki wykonał i przesłał do naszej redakcji pan Stanisław Rogiński z Zabiela. Dziękujemy!

APEL
W związku ze stale rosnącą liczbą kradzieży i oszustw, szczególnie na szkodę ludzi
starszych, dokonywanych przez osoby
podające się, np. za wnuczka, hydraulika, urzędnika itp.,
Policja apeluje o wyjątkową ostrożność.
Nie dajmy nabrać się korzystną ofertę proponowana przez przypadkowych
ludzi, kierując się zasadą ograniczonego zaufania do nieznanych nam
osób, które dzwonią bądź przychodzą

do naszych domów. Nie chwalmy się
swoim majątkiem, niekiedy dorobkiem całego życia, gdyż możemy zwierzać się złodziejowi lub oszustowi.
Aby zapobiec tragicznym dla mas
skutkom, prosimy, w przypadku jakichkolwiek
podejrzeń,
kontaktować się z Policją – nr tel. 997 lub 112
KOMENDANT POWIATOWY
POLICJI W KOLNIE
mł.insp.dr Marian KRYSIAK

Adres: 18-500 Kolno, ul.Wojska Polskiego 20, pok.218 tel.(86)278-91-38 e-mail: gazeta@gminakolno.pl
Adres www: www.gminakolno.pl
Wydawca: Gmina Kolno; Redaktor naczelny: Aleksandra Szyc-Kaczyńska. Opracowanie i skład: Aleksandra Szyc-Kaczyńska, Druk: „Top Druk” Drukarnia Ryszard Zelkowski, Łomża, ul.Wojska Polskiego 122, Nakład: 1500 egz. Numer
zamknięto: 23.03.2011 r. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca , w nadesłanych zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, adiustacji i zmiany tytułów.
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Strażacy z Borkowa w akcji
Każdy z nich na co dzień ma
dużo pracy, jednak zdecydowali, że sami wyremontują
remizę. Dzięki zaangażowaniu strażaków ochotników
za pieniądze z funduszu sołeckiego uda się zrealizować szerszy zakres prac.

lacji
elektrycznej
będą obłożone panelami
ściennymi.
Na schodach wejściowych do remizy
ułożona będzie terakota. Docelowo w
budynku ma być pomieszczenie socjalne
i toalety, dlatego wybudowany zostanie
zbiornik na ścieki.
Jeśli finanse pozwolą budynek zostanie docieplony i wykonana będzie nowa
elewacja zewnętrzna.
Przy remoncie pracują strażacy ochotnicy z nowym prezesem Markiem Kordalem na czele. Pracuje
też radny i sołtys
Borkowa - Sławomir
Cudnik. Starają się,
bo pracują nie tylko dla siebie, ale dla
tych wszystkich, którzy będą korzystać z
remizy w Borkowie.

R

emiza do niedawna w
większej swej części
była sklepem spożywczym.
Strażacy ochotnicy mieli
mało miejsca dla siebie. Teraz, decyzją mieszkańców
Borkowa, budynek w całości
będzie wykorzystywany na
potrzeby nie tylko strażaków,
ale też mieszkańców wsi.
Na remont remizy mieszkańcy Borkowa zdecydowali
się przekazać cały fundusz sołecki - ok. 25 tysięcy złotych.
Plany są ambitne. Stolarka
okienna i drzwiowa - cała do
wymiany. Podłoga już jest
wylana nowa i będzie wyłożona terakotą. Zniknęły
ścianki działowe po sklepie.
Ściany, po wymianie insta-

Rośnie most na rzece Wincenta
B

ędzie na sześć metrów szeroki i
na osiem metrów długi - właśnie
ruszyła jego budowa. Most na rzece
Wincenta to inwestycja wyczekiwana
głównie przez rolników z okolic Danowa, dla których ten most oznacza
koniec nadkładania drogi, by dojechać na pola po drugiej stronie rzeki.
Inwestycja kosztować będzie nieco ponad 300 tysięcy złotych. Gmina
Kolno realizuje ją w porozumieniu z
gminą Biała Piska, która na ten cel
przeznaczy około 40 tysięcy złotych.
Most o stalowej konstrukcji i drewnianym pomoście przeznaczony będzie
dla pojazdów o łącznej masie do 20 ton.
Wykonawcą inwestycji jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIK Projekt z Łomży. Prace
nad budową mostu mają potrwać do
końca lipca bieżącego roku. Wtedy też most ma już mieć wszelkie pozwolenia na użytkowanie.
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Pozostaje czekać na działania
Rozmowa z Józefem Wiśniewskim,
dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie oraz
Radnym Powiatu Kolneńskiego

Od wyborów minęło już kilka miesięcy, czy może Pan krótko podsumować ten czas pracy w Radzie Powiatu Kolneńskiego?
- Nowa Rada Powiatu Kolneńskiego
pracuje już cztery miesiące. W tym
czasie m.in. dokonała wyboru starosty,
wicestarosty i członków zarządu. Powołaliśmy komisje stałe rady. Uchwaliliśmy budżet na 2011 rok. Przystąpiliśmy do realizacji projektu inwestycyjnego „Podlaski System Informacyjny
e-Zdrowie”, który ma na celu poprawę dostępności usług medycznych
w regionie poprzez wprowadzenie
nowych technologii do ochrony zdrowia oraz wdrożeniu nowoczesnych
technik zarządzania szpitalem. Po za
tym jest szereg innych działań, określiłbym je jako „bieżące”, wynikające
z realizacji zadań własnych powiatu.

Jest Pan Radnym, który otrzymał
największą liczbę głosów ze wszystkich kandydatów, to mobilizuje do
wytężonej pracy?
- To był mój pierwszy udział w wyborach samorządowych. Cieszę się z
otrzymanego od wyborców poparcia.
Uzyskany wynik – 625 głosów - traktuję jako zobowiązanie do jak najlepszej
pracy na rzecz Gminy Kolno i całego
powiatu kolneńskiego. Bardzo pomocne w wykonywaniu obowiązków radnego jest doświadczenie jakie nabyłem
pracując w Urzędzie Gminy Kolno.

Jak układa się współpraca między
radnymi?
W skład Rady Powiatu Kolneńskiego
wchodzi 17 radnych, w tym 4 reprezentuje Gminę Kolno. Współpraca między
nami, jak na razie, układa się dobrze.
Relacje w radzie oparte są na zasadzie
współpracy i poszanowaniu potrzeb
wyborców, których reprezentujemy.
Przy podejmowaniu decyzji o lokowaniu środków czasami niezbędne są
kompromisy. Należy dokonywać wyborów, określać priorytety.

Niestety wiemy, że żaden z nas nie
jest w stanie zrealizować wszystkich
oczekiwań mieszkańców powiatu.
Możliwości finansowe powiatu są
niewspółmiernie mniejsze od potrzeb.
Trzeba więc, przy dysponowaniu pieniędzmi publicznymi kierować się racjonalnością i efektywnością.

Z perspektywy Radnego Powiatu
Kolneńskiego jakie sprawy naszej
gminy są najważniejsze, a jakie
możliwe do zrealizowania?
- Gmina Kolno jest jedną z 6 jednostek samorządowych składających
się na powiat kolneński. Tak jak i
w pozostałych, tak i u nas można
wyliczyć bardzo dużo potrzeb. Dotyczą one przede wszystkim takich
obszarów jak: budowa, remont i
utrzymanie dróg, dobrze funkcjonujący szpital, wykonujący świadczenia zdrowotne na dobrym poziomie
oraz szkolnictwo ponadgimnazjalne.
W roku 2011 będą wykonane remonty dróg powiatowych na terenie
Gminy Kolno. Są to: droga Kumelsk-Kowalewo (0,5 km) oraz KolnoJanowo-Niksowizna (ok. 6,4 km).
Pierwszy etap remontu drogi Kumelsk-Kowalewo na odcinku 1 km
został wykonany w 2010 r. Gmina
Kolno partycypowała w kosztach
tej inwestycji w kwocie 400 tys. zł.
Również realizacja przebudowy drogi Kolno-Janowo-Niksowizna odbywa się przy współudziale finansowym
naszej gminy w kwocie 400 tys. zł.
Dużym problemem na terenie Gminy Kolno są te drogi powiatowe, na
których nie ma nawierzchni asfaltowej. Są to odcinki: Bialiki-RupinGórskie (ok. 1,9 km), Kolimagi-Gietki (ok. 4 km), Brzozowo-Brzózki
(ok. 1,3 km), Żebry-Okurowo-Brzózki (ok. 3,5 km)oraz droga przez
miejscowość Glinki (ok. 0,5km).
W całym powiecie kolneńskim takich dróg jest ok. 22,9 km, w tym
w Gminie Kolno 11,2 km (tj. 49%
wszystkich dróg nieasfaltowych w
powiecie). Droga: Bialiki-Rupin-Górskie posiada już wykonaną dokumentację techniczną przebudowy – środki
na ten cel Gmina Kolno przekazała
do powiatu w 2009 r. Mam nadzieję,
że realizacja wymienionej inwestycji

nastąpi jeszcze w tej kadencji rady.
Z kolegą radnym powiatowym Wiesławem Dąbrowskim złożyliśmy do
Zarządu Powiatu wnioski na opracowanie dokumentacji technicznej
przebudowy dróg: Kolimagi-Gietki
i Brzozowo-Brzózki oraz wykonanie remontu drogi Żebry-OkurowoBrzózki. Drogi te służą mieszkańcom
gminy. Są ważne nie tylko ze względu na dojazd do miejscowości, na
pola i łąki rolników, ale też po tych
drogach regularnie jeżdżą autobusy dowożące dzieci do szkół. Przeprowadzane „remonty”, polegające
na żwirowaniu stają się coraz mniej
skuteczne ze względu na zwiększoną
intensywność ruchu po tych drogach,
a przede wszystkim poruszają się po
nich samochody ciężarowe, ciągniki i sprzęt rolniczy o dużym tonażu.
Na złożone wnioski otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Powiatu Kolneńskiego. Wymienione przedsięwzięcia muszą niestety poczekać. Rozumiemy to.
W lutym z kolegą Dąbrowskim
odbyliśmy spotkanie ze starostą kolneńskim panem Henrykiem Duda,
który stwierdził, że w drugiej połowie
kadencji tej rady jest możliwe wykonanie dokumentacji technicznej na
przebudowę wnioskowanych dróg.
Nam i zainteresowanym mieszkańcom gminy pozostaje czekać na rozpoczęcie działań w deklarowanych
terminach.

Dziękuję za rozmowę
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W Zaskrodziu praca wre
Pozostały już tylko prace wykończeniowe i wnętrza w budynku
przy Szkole Podstawowej w Zaskrodziu będą jak nowe. Cieszy
się nie tylko społeczność szkoły. Z sali skorzystać będą mogli też mieszkańcy Zaskrodzia.

N

ie tak dawno temu pisaliśmy, że
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolno
doprowadzili do budynku znajdującego się w pobliżu Szkoły Podstawowej w Zaskrodziu, instalację centralnego ogrzewania. Z sali zniknęły
piece, w ich miejsce zamontowano
grzejniki, dzięki którym ciepło z pieca w szkole będzie ogrzewało też i
te pomieszczenia. Dzięki ich pracy
w budynku będzie też bieżąca woda.
Teraz sprawy w swoje ręce wzięli
mieszkańcy Zaskrodzia. Dopingowani przez swojego radnego - pana
Henryka Hermanowskiego,
remontują pomieszczenia. Łatwo nie
jest, bo ściany w budynku, który
powstał wiele lat temu są krzywe,
ale pracujący tu ochotnicy robią co
mogą, by efekt był jak najlepszy.
Remont prowadzony jest po godzi-

Radny Henryk Hermanowski ( z prawej) jest bardzo zaangażowany w prowadzenie remontu

nach, bo przecież każdy ma też i swoje zajęcia. Po pracy panowie przychodzą do szkoły, by pracować na rzecz
swojej społeczności. Dzięki ich zaangażowaniu wnętrze budynku zmieni się na estetyczne i funkcjonalne.
Kiedy tylko mieszkańcy zakończą tu swoją pracę, do budyn-

ku ponownie wkroczy ekipa remontowa z Urzędu Gminy Kolno, by ułożyć podłogę z terakoty.
Po remoncie do dyspozycji
uczniów i mieszkańców Zaskrodzia będzie duża sala bez pieców i
z nową instalacją elektryczną oraz
dwa pomieszczenia z sanitariatami.

Młodzież z wizytą w urzędzie
U
czniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie wraz z wychowawczynią Ewą Jarzyło odwiedzili 17 marca Urząd Gminy Kolno.
W sali narad gości powitał Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
Kierownik Referatu Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego Andrzej
Jarzyło przybliżył młodzieży najważniejsze zagadnienia dotyczące
samorządu. Wykorzystując multimedialną prezentację opowiedział też
uczniom o najważniejszych inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Kolno w ostatnich dwóch latach.
Okazało się, że na jednym ze
zdjęć dokumentujących budowę
sieci wodociągów w gminie jeden
z uczniów rozpoznał swój dom.
Młodzi ludzie mogli zobaczyć m.in.
jak wyglądają gminne drogi przed
i po remoncie, dowiedzieli się też

sporo o prowadzonej właśnie modernizacji stacji uzdatniania wody
w Zabielu, zobaczyli zdjęcia doku-

mentujące powstawanie sali gimnastycznej w Zabielu oraz te dotyczące
budowy ośrodka kultury w Koźle.
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Czterdzieści dwa wiersze o miłości
Wyrównany poziom uczestników
i perfekcyjna organizacja - tak
w dwóch słowach można podsumować trzecią edycję Gminnego Konkursu Recytatorskiego
pod hasłem „Miłość w poezji”.
onkurs odbył się w Gimnazjum
w Glinkach 18 marca. Poza recytatorami i ich opiekunami gośćmi
organizatorów byli ks. Krzysztof Malinowski, proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP w Lachowie, Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w Kolnie.
Wiersze o miłości recytowało 42
uczniów ze Szkół Podstawowych w z
Borkowa, Czerwonego, Filipk Dużych,
Janowa, Lachowa, Wykowa, Zabiela
oraz gimnazjaliści z Zabiela i Glinek.
Wykonanie oceniało jury w składzie:
Bogumiła Ranik – przewodnicząca,
Krystyna Bazydło i Krystyna Kajko.
Najlepszymi
okazali
się:
W kategorii szkół podstawowych
klas I – III:
I miejsce – Julia Filipkowska
II miejsce – Katarzyna Kopacz
III miejsce – Milena Szczech

K

Na zdj. od lewej: Bogumiła Ranik - przewodnicząca jury, Elżbieta Banachowska - dyrektor Gimnazjum w Glinkach i Danuta Rybak - odpowiedzialna za organizację konkursu

wyróżnienia: Anna Malinowska i
Karolina Staniszewska
W kategorii szkół podstawowych
klasy IV – VI:
I miejsce – Konrad Filipkowski
II miejsce – Natalia Rybak
III miejsce – Patrycja Koprowska
Wyróżnienia: Monika Chodnicka,
Klaudia Pianka
W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Katarzyna Polewko

II miejsce – Karolina Wilczek
III miejsce – Emila Rakowska
Nagrody w konkursie ufundowane
zostały ze środków przeznaczonych
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

Zdjęcia wszystkich uczestników konkursu recytatorskiego na www.gminakolno.pl

Życie i czyny Marszałka Piłsudskiego
S
zczegóły z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego ma w małym
paluszku. Szczególnie te z lat 1867
- 1908. Aleksandra Olszak, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Czerwonem zajęła trzecie miejsce
w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Życie i czyny Marszałka Józefa Piłsudskiego”.
Konkurs
organizowany
jest
przez Szkołę Podstawową nr 21
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku i białostocki
oddział Związku Piłsudczyków.
Aleksandra, jak każdy uczestnik konkursu, musiała pisemnie
odpowiedzieć na ponad dwadzieścia pytań dotyczących życia i
działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1867 - 1908.
- Pytania były bardzo szczegółowe - mówi Jacek Bagiński, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Czerwonem, który przygotowywał uczestniczki do konkursu.
Trzeba mieć ogromną wiedzę, by zająć tak wysokie miejsce w wojewódzkim konkursie.
Aleksandra
Olszak
zdobyła 22
punkty. Zdobywca
pierwszego miejsca
był lepszy tylko o jeden punkt, a drugiego miejsca zaledwie o pół.
Razem z Aleksandrą, z pytaniami dotyczącymi życia i czynów Marszałka Piłsudskiego,
zmagały się koleżanki: Magdalena Kossakowska z klasy VI i
Aleksandra Piekarska z klasy V.
Wojewódzki Konkurs Historyczny organizowany przez SP
nr 21 w Białymstoku odbywa
się pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Białegostoku oraz pod patronatem Podlaskiego Kuratorium Oświaty.
Podsumowanie konkursu odbyło się 17 marca w Białymstoku.

Na zdj. od lewej: Irena Kosztyła z Muzeum Wojska w Białymstoku, Aleksandra Olszak z SP w Czerwonem, Piotr
Siwicki, prezes ZP w Białymstoku i Jacek Bagiński, nauczyciel z SP w Czerwonem
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Czas na palmy wielkanocne i pisanki
Jak zrobić tradycyjną podlaską palmę wielkanocną czy piękną pisankę
uczyli sie uczestnicy warsztatów w
Centrum Kulturalno Rozrywkowym
w Lachowie. Najwyższy czas, bo
przecież święta już za kilka tygodni!

Z

ainteresowanie zajęciami było
spore. Sala Centrum Kulturalno
Rozrywkowego w Lachowie wypełniła się osobami w różnym wieku.
- To były warsztaty wielopokoleniowe - mówi Regina Bogdańska z
Centrum Kulturalno Rozrywkowego
w Lachowie. - Cieszę się, że na zajęcia przyszło tylu uczestników, a w
śród nich też wiele młodych osób.
Jak zrobić palmę wielkanocną pokazywała zebranym w Lachowie pani
Małgorzata Borowska z KLANZY.
- Takie z zielonym, jak na
konkurs - mówi pani Regina.
Zdobienia jajek uczyły panie:
Anna Kołakowska, Marta Łynka,
a Krystyna Bazydło pokazywała jak wyplatać kwiatki z bibuły.
- Same wcześniej doskonaliłyśmy
swoją technikę, by jak najwięcej i najlepiej nauczyć innych - opowiada pani
Regina. - W porozumieniu z biblioteką
w Lachowie planujemy kolejne spotkanie w trakcie którego będziemy się

Wykorzystując kolorowe taśmy i cekiny można zrobić cudne wielkanocne ozdoby

uczyć jak ozdabiać jajka i na przykład
słoiki używając kolorowych nitek.
- Zainteresowanie tego typu warsztatami jest duże - mówi Krystyna
Kajko, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie.
Być może zajęcia z wyplatania
palm i robienia pisanek, takie jak w
Lachowie uda się jeszcze zorganizować również w innej miejscowości.
Warsztaty wielkanocne w Lachowie odbyły się w ramach projektu

„Wzmacnianie lokalnych liderów
w Gminie Kolno”, który realizują
wspólnie Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA oddział białostocki z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolnie.
Projekt współfinansowany jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Podzielone pieniądze na sport
J
uż wiemy kto otrzyma dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wspierania
działań sportowych propagujących
zdrowy i aktywny tryb życia ogloszonego przez Wójta Gminy Kolno.
Trzy tysiące złotych dotacji otrzyma
UKS „Arkadia Lachowo” na zadanie:
„Upowszechnianie kultury fizycznej i
sportu oraz wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i aktywny tryb życia poprzez organizowanie
turniejów i zawodów sportowych”.
Dwa tysiące złotych otrzyma KS „Sprint” Zabiele na organizację zawodów sportowych
dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Tysiąc złotych wsparcia przyznano
Towarzystwu „Jan z Kolna” na zorganizowanie III Interdyscyplinarne-

Pokaz taekwondzistów w trakcie ubiegłorocznej edycji Wojewódzkich Biegów w Koźle

go Turnieju „Matematyka i Sport”.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” na działanie pod nazwą „SPORT – MOJA PASJA” otrzyma 1 200 złotych dotacji.
Towarzystwo Przyjaciół Borkowa
dostanie 800 złotych na Turniej Piłki
Siatkowej.
Sześc tysięcy złotych otrzyma
Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe na organizowanie zawodów

sportowych propagujących rozwój
sportu w dziedzinie piłki nożnej i siatkowej dla młodzieży pozaszkolnej i
dorosłych.
UKS „Arkadia Lachowo” otrzyma
6 tysięcy złotych na zrealizowanie
działania pod nazwą „Zorganizowanie i przeprowadzenie VI Wojewódzkich Biegów Pokoju im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Koźle w dniu
5.06.2011 r.”.
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III Przegląd Teatrów już za nami
W Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się III
Gminny
Przegląd Teatrów Szkolnych. Tematem przewodnim tegorocznego forum był motyw szczęścia.
konkursie
wzięło udział pięć zespołów:
- „Biedroneczki” ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,
- „Farsa” z Gimnazjum z Glinek,
- „Teatralne Chochliki” ze Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie,
- „Echooo” ze Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie,
- „Mali Aktorzy” ze Szkoły Podstawowej w Lachowie.
Wszystkie grupy były, jak co roku,
znakomicie przygotowane. Szkolne
teatry, nasze własne, są wędrowną, prywatną, zawodową sceną, dlatego tworzymy je z potrzeby, a nie z obowiązku.
Nasz szkolny teatr jest maleńki,
nie mniej to teatr skupienia i refleksji. Także taki, który łączy liryzm
z humorem, przeplatając śmiech i łzy.
Publiczność to dla nas serdecz-

W

nie oczekiwani goście. Pragniemy z nimi rozmawiać o przeżyciach zwykłych i niezwykłych.
Pragniemy dowiadywać się, co ważne i nieważne. Nie chcemy nikogo
zmieniać. Wystarczy nam, jeśli używamy języka obrazu, metafory, symbolu
i słów tylko tych, które są konieczne.
Teatr to nieograniczona liczba
składników pochodzących z różnych
obszarów, życia i rozmaitych dziedzin sztuki.
„Dlatego nie ma czegoś takiego jak - uniwersalna, ponadczasowa
- „istota teatru”. Każdy
z teatrów ma- jeżeli ma
- własną, przynależną tylko doń „istotę”. Każdy

z teatrów jest - jeżeli jest - jeżeli na
miano teatru w pełni zasługuje ...”
Komisja w składzie: Pani Bożena
Kowalewska, Pani Krystyna Kajko, Pan Kazimierz Koter, postanowiła przyznać następujące miejsca:
I miejsce : Zespół „Echooo”
II miejsce: Zespół „Mali Aktorzy”
III miejsce: Zespół „Farsa”
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim zespołom biorącym udział w III Gminnym Przeglądzie Teatrów Szkolnych.
więcej zdjęć z przeglądu na stronie internetowej www.splachowo.ovh.org
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Sukces Kamili Wądołowskiej
Mam przyjemność podzielić się
z czytelnikami Gazety Gminnej wspaniałą wiadomością o
osiągnięciach
uczennicy
Kamili Wądołowskiej z klasy VI.

O

tóż, dnia 24 lutego 2011r. Kamila
wzięła udział w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z Języka Niemieckiego (etap wojewódzki). Otrzymała 61 punktów z testu
i została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego.
Jednak zanim dotarła do ostatniego etapu eliminacji konkursu musiała pokonać dwa wcześniejsze
etapy, ponieważ Wojewódzki Konkurs przedmiotowy ogłoszony przez
Podlaskiego Kuratora Oświaty odbywa się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim.
Podczas eliminacji szkolnych moja
uczennica uzyskała 80% punktów
testu, które umożliwiły zakwalifikowanie się na etap rejonowy. Moim
zadaniem było przygotować uczennicę do kolejnego etapu. Wytrwale
i systematycznie ćwiczyłyśmy zakres wiedzy i umiejętności, które
są wymagane na etapie rejonowym.
Dnia 13 stycznia 2011r. w Szkole
Podstawowej nr. 37 im. Kazimierza
Górskiego w Białymstoku odbył się
kolejny etap eliminacji. Kamila uzyskała wymaganą ilość punktów, jej
praca została pozytywnie zweryfikowana przez prezydium Wojewódzkiej
Komisji Konkursowej i zakwalifikowała się na stopień wojewódzki.
Oczekując na kolejny i ostatni sto-

pień eliminacji konkursu moja uczennica nadal utrwalała i pogłębiała wiadomości i umiejętności z języka niemieckiego. Wierzyłam w możliwości
Kamili, dlatego też przygotowywałam jej coraz trudniejsze ćwiczenia
utrwalające zagadnienia gramatyczne, teksty rozwijające umiejętność
czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia usprawniające pisanie dłuższej
wypowiedzi dotyczącej codziennych
sytuacji, ćwiczenia rozwijające umiejętność rozumienia ze słuchu oraz
karty pracy poszerzające wiadomości o krajach niemieckojęzycznych.
Sprawdzając ćwiczenia rozwijające
wszystkie sprawności językowe wiedziałam, że szanse Kamili na sukces
cały czas rosną, ponieważ chętnie,
systematycznie i w miarę poprawnie

wykonywała wszystkie ćwiczenia.
Zachęcałam i motywowałam uczennicę mówiąc „to nie jest trudne, dasz
radę, spróbuj jeszcze raz” rozwijając w
niej wiarę we własne możliwości i pogłębiając chęć do zdobywania wiedzy.
Systematyczność,
wytrwałość
uczennicy oraz opanowanie niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności,
które są wymagane na stopniu wojewódzkim zostały uwieńczone sukcesem zarówno uczennicy jak i moim.
Życzę laureatce dalszych sukcesów. Dziękuję jej za zamiłowanie
do nauki języka niemieckiego oraz
doceniam jej trud i wysiłek włożony w naukę, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu zadań.
mgr Agnieszka Lipka
Nauczyciel języka niemieckiego

Magdalena zna się na przyrodzie
U

czennica klasy VI Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie Magdalena Bernatowicz została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Przyrody.
Gratulujemy uczennicy oraz
opiekunowi Pani Bernatowicz Elżbiecie.
Jakubowski Grzegorz
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Mężczyźni dla Kobiet o Kobietach
D

zień Kobiet to święto, które kojarzy się starszym osobom z poprzednią epoką minionego ustroju.
Nie wszyscy natomiast wiedzą, że
dzień ten jest wyrazem hołdu i upamiętnienia dla Kobiet, które walczyły o równouprawnienie. Właśnie 8
marca 1908 roku w Nowym Jorku
piętnaście tysięcy Kobiet będących
pracownicami fabryki tekstylnej
stanęło do walki o prawa wyborcze i polepszenie warunków pracy.
Mimo, że obecnie święto to nie jest
już tak popularne jak w przeszłości, w
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie uczniowie klas I – VI
pod kierunkiem nauczycieli: panów
Grzegorza Jakubowskiego i Adama
Grzymały przygotowali uroczystą
akademię zatytułowaną „Mężczyżni
dla Kobiet o Kobietach” dedykowaną
wszystkim Paniom z naszej szkoły.
Uczniowie zaprezentowali aforyzmy
o Kobietach, złożyli im najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli kwiaty.
Od wielu lat uczniowie naszej szko-

ły pamiętają że istnieje takie święto i
warto w tym dniu zrobić coś miłego,
dla każdej Kobiety – a mamy ich przecież w swoim otoczeniu tak wiele.
W tym dniu warto być miłym, i
uprzejmym, uśmiechając się do każdej z Pań, dla mamy i babci zrobić laurkę i mocno uściskać, być

8 marca w Borkowie
W
iadomości telewizyjne, sonda
uliczna i najładniejsze piosenki
– 8 marca w Szkole Podstawowej im.
Papieża Jana Pawła II w Borkowie
wszystko było o kobietach. Uczniowie klasy V, pod kierunkiem nauczycielki pani Beaty Szewczyk, przygotowali apel z okazji Dnia Kobiet.
Żartobliwe scenki z uwagą i uśmiechem oglądali zaproszeni goście, a

wśród nich: Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno; ks. Krzysztof Wróblewski, proboszcz parafii pw. Trójcy
Przenajświętszej w Borkowie; Sławomir Cudnik, radny i sołtys Borkowa;
Józef Wiśniewski, dyrektor ZOPO w
Kolnie; Janina Duda, prezes Towarzystwa Przyjaciół Borkowa; Marek Kordal, prezes OSP w Borkowie; nauczycielki, mamy uczniów oraz dzieci.

życzliwym dla wszystkich znanych
i spotkanych w tym dniu Kobiet.
Cudownie byłoby, gdyby te dobre
zachowania udało się przenieść na
wszystkie dni w roku. Świat bez kobiet
byłby jak ogród bez kwiatów. Świat
bez kobiet nie mógłby w ogóle istnieć.

Adam Grzymała

Występy wszystkich wykonawców nagrodzono gromkimi brawami.
Zebranym paniom najserdeczniejsze życzenia złożyli: Tadeusz Klama,
wójt naszej gminy i Dariusz Przestrzelski, dyrektor SP w Borkowie.
Każda kobieta została obdarowana
tulipanem, za co w imieniu wszystkich pań podziękowała Anna Cudnik i
zaprosiła gości na słodki poczęstunek.
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Dzień Kobiet w remizie w Zabielu

T

aki Dzień Kobiet mogli przygotować tylko strażacy ochotnicy
z Zabiela. Na nakrytych białymi obrusami stołach był tort, ciasta, cukierki, kawa i herbata i oczywiście
kwiaty. Panowie zadbali, o to, by

było estetycznie, miło i zabawnie.
Każda z zaproszonych Pań otrzymała
od strażakówz Zabiela - wałek do ciasta!
Najprzyjemniejsze jednak było
to, że w trakcie spotkania z okazji
Dnia Kobiet w remizie w Zabielu

panowie w pięknych mundurach bardzo się starali, by zaproszone panie
poczuły się naprawdę wyjątkowo.
Z tego co udało nam się ustalić, Panie były bardzo zadowolone i liczą na
zaproszenie za rok!

Ostatki w Lachowie
C
hociaż zlośliwy wirus, przez
który rozchorowało się kilka
osób, pokrzyżował nieco plany organizatorom, to ostatkowa impreza
w Centrum Kulturalno Rozrywowym w Lachowie i tak się odbyła.
Gościnnie wystąpił zespół „Sami
Swoi” działający przy Kolneńskim
Ośrodku Kultury i Sportu. Pięknie, jak zwykle, zaśpiewał też zespół z CKR w Lachowie - „Tęcza”.
Było śpiewająco, tanecznie i wesoło jak na pożegannie karnawału przystało.

Podsumowanie warsztatów
D

Certyfikaty uczestnikom kursu w Czerwonem wręcza pani
Bogumiła Parzych, wiceprezes Regionalnego Związku Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży ( na zdj. z mikrofonem)

zień Kobiet i podsumowanie
udziału w szkoleniu w ramach
kolejnej edycji projektu „Turystyka wiejska – nowe możliwości” – to
dwa powody, dla których w Centrum
Kulturalno – Rozrywkowym w Czerwonem w ostatnią sobotę karnawału
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Był specjalnie z tej okazji przygotowany program artystyczny w którym główne role odegrały panie:
Krystyna Banach i Barbara Siwik.
Galeria zdjęć wykonanych przez
pana Sylwestra Nicewicza do obejrzenia
na
www.gminakolno.pl
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Gimnazjaliści w stolicy Podlasia

Gimnazjaliści z Zabiela na wycieczce w Białymstoku. Jedną z atrakcji była zabawa na lodowisku. Młodzież spędzila tu 90 niezapomnianych minut.

Dnia 16.02.2011 r. 47 uczniów klas Ib,
IIb i IIc Gimnazjum ZSS w Zabielu
uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Białegostoku zorganizowanej przez panie; Agnieszkę Chutkowską i Wiesławę Wiśniewską.

N

a samym początku wizytę złożyliśmy w jednej z najlepiej zachowanych rezydencji magnackich epoki
saskiej na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, czyli w Pałacu Branickich. W
Auli Wielkiej uczniowie uczestniczyli
w wykładzie z elementami humorystycznymi. Poznali w ten sposób historię pałacu oraz życie jego właściciela
Jana Klemensa Branickiego. Młodzież
dowiedziała się o sprowadzonym tu
fortepianie J.S. Bacha, latach dzieciństwa F. Chopina. Mieliśmy okazję
podziwiać wielką uniwersytecką bibliotekę. W pałacu od 1950 r. mieści
się Uniwersytet Medyczny, do którego zostali zaproszeni na przyszłość
nasi zainteresowani gimnazjaliści.
Następnie udaliśmy się do Muzeum
Podlaskiego w Ratuszu. Podziwialiśmy ok. 120 dzieł najwybitniejszych
polskich i obcych malarzy działających w ciągu ostatnich 25 lat. Był to

przegląd dziejów malarstwa ilustrowany pracami takich twórców jak:
Marcello Bacciarelli, Jan Chrzciciel
Lampi, Józef Grassi, Piotr Michalowski, J. Kossak. Wystawę uświetnia portret J.K. Branickiego herbu
Gryf. Ogrom emocji wzbudziła wystawa rzeźb współczesnego rzeźbiarza Jerzego Grzegorczuka. Były one
wykonane z różnych drobnych zużytych przedmiotów, czasami nawet
odpadów. W podziemiach Ratuszaw Muzeum Wycinanki Podlaskiej
- oglądaliśmy różnorodność wycinanek, dawnych papierowych firanek,
ozdób obrazów z naszego regionu.
Tutaj zobaczyliśmy też, w jaki sposób
wykonuje się gwiazdę kolędniczą.
W dalszej części wycieczki udaliśmy się do Cerkwi pw. Św. Mikołaja, gdzie uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o religii prawosławnej.
Po krótkim posiłku w Galerii Białej udaliśmy się do kina na
film w technologii 3D „Podróże
Guliwera”. Niektórym z uczestników od śmiechu aż płynęły łzy.
Zakończeniem wycieczki był długo
oczekiwany pobyt na lodowisku. Tutaj młodzież spędziła 90 niezapomnia-

nych minut. Większość z nich miała po
raz pierwszy kontakt z łyżwami, więc
musiała nauczyć się stawiać pierwsze kroki na lodzie. Na początku nie
obyło się bez upadków, ale pod czujnym okiem pani Agnieszki i udzielonych instrukcjach uczniowie pokonali
strach i opanowali technikę jazdy.
Wielki żal opanował wszystkich kiedy trzeba było zjeżdżać z lodowiska i
wracać do domu. W drodze powrotnej nikt nie czuł zmęczenia ani bólu
otartych nóg od łyżew, a młodzież
pytała już o następny taki wyjazd.
Tak liczny udział naszej młodzieży
w wycieczce był możliwy dzięki dofinansowaniu przez Pana Wójta Gminy
Kolno ze środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii. Dzięki nim zostały zakupione bilety wstępu na lodowisko.
Dyrekcja ZSS, organizatorzy i
społeczność uczniowska w Zabielu składają serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie.
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Pomyszkuj w bibliotece!
Trzeba mieć w sobie odwagę i ciekawości świata, by w tym wieku
podjąć wyzwanie i po raz pierwszy
usiąść przed komputerem. Tacy
właśnie wspaniali seniorzy przybyli na nietypowy „Koncert życzeń”
do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kolnie z siedzibą w Czerwonem. Spotkanie zorganizowane
było w ramach ogólnoeuropejskiego „Tygodnia z Internetem 2011”.

Z

anim do spotkania w bibliotece
doszło, jej pracownicy skrupulatnie się do niego przygotowywali.
Opracowane i rozdane zostały ulotki
i plakaty informujące o „Koncercie
życzeń” . Na korkowej tablicy w bibliotece umieszczono najważniejsze
informacje dotyczące ogólnoeuropejskiej akcji i spotkania, a ponieważ
wypadło ono w Tłusty Czwartek,
nie mogło też zabraknąć pączków.
Powitanie przybyłych gości i krótka informacja o celu spotkania dokonana przez panią Teresę Zajk, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kolnie z siedzibą w Czerwonem była
znakiem dla Roberta Kotowskiego,
informatyka z Urzędu Gminy Kolno,
że czas zacząć zajęcia z komputerem.
Na początek kilka krótkich informacji skąd się wziął i jak działa kom-

Robert Kotowski wprowadził seniorów
w świat komputerów i Internetu

puter, co to jest Internet. Następnie
najodważniejsza uczestnika spotkania
po raz pierwszy w życiu zajęła miejsce przy komputerze i z pomocą informatyka wyszukiwała, na zamówienie zebranych, piosenki na YouTube.
Jakież było zaskoczenie gości, gdy
okazało się, że w Internecie można
znaleźć lubiane przez nich utwory w
tym m.in. „Marysiu buzi daj..” czy
z repertuaru Czerwonych Gitar i to
z teledyskami. Obudziły się wspomnienia..Na zakończenie internetowego „Koncertu życzeń” dziękując
gospodarzom za zaproszenie seniorzy
zaśpiewali swoją ulubioną piosenkę.

Udział w ogólnoeuropejskiej akcji
uczestniczy z Czerwonego potwierdzili rejestrując się na odpowiedniej
stronie internetowej. Na zakończenie
pani dyrektor Teresa Zajk wręczyła
każdemu gościowi dyplom potwierdzający udział w spotkaniu informatycznym pt. „Koncert życzeń”.
Podobne
spotkanie
odbyło sie też w Bibliotece w Borkowie. Relacja z tego wydarzenia na
www.biblioteki.gminakolno.pl
Komputery i Internet w gminnej bibliotece są dostępne nie tylko od święta.
Jej pracownicy zapraszają do „pomyszkowania w bibliotece” przez cały rok.

Warto rozmawiać o współpracy
B
iblioteka jako miejsce – ludzie i
instytucje – rola władzy lokalnej”
– spotkanie pod takim hasłem odbyło się 3 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kolnie z siedzibą w
Czerwonem. Bibliotekarze i przedstawiciele władz lokalnych rozmawia-

li o blaskach i cieniach współpracy.
Na spotkanie zorganizowane w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
przybyli przedstawiciele tych bibliotek z powiatu kolneńskiego, które
wspólnie z naszą placówką w nim
uczestniczą: Marzena Góralczyk z

filii bibliotecznej w Rogienicach, Jolanta Siwik, dyrektor MBP w Kolnie
oraz Jolanta Ranik, Danuta Norowska, kierownik FB w Lemanie, Danuta Kamińska, dyrektor BPG Turośl
oraz pracownicy filii bibliotecznych
w naszej gminie. W spotkaniu uczestniczyli radni naszej gminy: Katarzyna
Radzikowska i Marek Bazydło oraz
przewodniczący Wojciech Jermacz.
Obecny był też Adam Łynka, sołtys
Lachowa. Dyskusję prowadziła Teresa Zajk, dyrektor GBP w Kolnie.
Zakres poruszanych tematów był bardzo szeroki od drożejących książek,
poprzez akcje promujące czytanie
do warunków lokalowych bibliotek.
Wniosek najważniejszy – potrzebne są takie spotkania. Na następnym poruszany ma być temat
m.in. współpracy ze szkołami.
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Okazja do integracji

W skrócie
Szkoła - nie tylko dla uczniów
Na zaproszenie rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wykowie w szkole gościł
Zespół Klubu Seniora „Sami Swoi”
działający przy KOKiS w Kolnie.
Zaprezentowany przez seniorki program składający się z żartobliwych
piosenek i skeczy wywołał żywe
reakcje zgromadzonej publiczności.
Wspólnie spędzony czas owocuje przywiązaniem do szkoły oraz innym spojrzeniem na
problemy
dnia
codziennego.

W rolach głównych uczestnicy WTZ pochodzący z naszej gminy

Jakubowski Grzegorz

ażda okazja wykorzystana do
tego, by integrować osoby niepełnosprawne ze sprawnymi powinna
być wykorzystana. Wciąż zbyt niechętnie nastawieni jesteśmy do świata, który wydaje nam się obcy. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie chcą
to zmienić, otwierają się na świat i coraz częściej zapraszją gości do siebie.
Takie wyjątkowe zaproszenie otrzymały panie z jednostek, które współpracują z warsztatami. Okazja to Dzień
Kobiet. Prezenty dla pań - przedstawienie „Czerwony Kapturek”, wier-

K

sze i piosenki przygotowane pod
okiem Moniki Konopka - instruktorki
w pracowni muzyczno-teatralnej i Heleny Pikulińskiej - logopedy. Kawa,
herbata i słodki poczęstunek sporządzony był przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w pracowni
gospodarstwa domowego pod kierunkiem instruktor Anny Dąbkowskiej.
Plany na najbliższe dni to udział
w jarmarku wielkanocnym z pisankami i świątecznymi ozdobami wykonanymi przez uczestników warsztatów. Jest się czym pochwalić!

Czerwony Kapturek w Borkowie
2 marca 2011 roku do naszej szkoły przyjechał teatrzyk kukiełkowy,
który wystawił przedstawienie pt.
„Czerwony Kapturek”. Dobrze znana wszystkim baśń jeszcze raz została przypomniana, bo przecież do
takich utworów trzeba wracać i przekazywać je następnym pokoleniom.
Najpierw zrobiliśmy 15-sekundową
próbę ciszy. Wyszło dobrze i mogliśmy
oglądać. Potem zza dekoracji wyszła
sowa i zaczęła opowiadać. Następnie
na scenie pojawił się Czerwony Kapturek i rozegrał się spektakl. Po ciekawym i pouczającym przedstawieniu
czekała na nas niespodzianka – obejrzeliśmy wszystkie kukiełki, które
brały udział w przedstawieniu. Najbardziej podobał się nam wilk i wilk
przebrany za babcię, choć inne lalki
też były bardzo ładne. Leśniczego nie
mogliśmy dotknąć, bo ledwo trzyma-

ła mu się głowa, a musiał dotrwać do
końca sezonu. Potem robiliśmy sobie
zdjęcia – grupowe i pojedyncze. Wszyscy wiedzieliśmy o tym wcześniej,
więc byliśmy trochę ładniej ubrani.

Na koniec poszliśmy do swoich klas.
Ten teatrzyk bardzo nam się podobał.
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Patrycja Paliwoda – uczennica kl.3.
Szkoły Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie
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Spotkanie z historią
4 marca w Koźle miało miejsce niecodzienne spotkanie – spotkanie …
z historią, a naszymi gośćmi byli
ludzie nietuzinkowi – prawdziwi
entuzjaści, dla których historia to
nie tylko ich praca, ale treść życia.

N

ietrudno było to odgadnąć słuchając, z jak wielkim zapałem opowiadali o swoich zainteresowaniach i
obserwując, jak wielką przyjemność
daje im możliwość dzielenia się swą
wiedzą z innymi. Byli to: pan Michał
Kaczyński z Państwowego Archiwum
w Łomży oraz panowie Artur Rafałowski i Jacek Stepnowski z Grupy
Rekonstrukcji Historycznej Narew.
Już na samym początku zaskoczył
nas widok dwóch panów ubranych
w mundury z II wojny światowej, a
jakby tego było mało, jeden z tych
mundurów był niemiecki. Dopiero
na spotkaniu okazało się, że panowie przywdzieli owe ,, stroje z epoki’’, aby zaprezentować zebranym,
jak wyglądało polskie i niemieckie
umundurowanie i wyposażenie żołnierzy z okresu II wojny światowej.
Następnie pan Michał Kaczyński w
zajmujący sposób opowiedział nam o
doskonale zachowanych bunkrach w
Koźle, które były częścią całego systemu niemieckich fortyfikacji. Dowie-

dzieliśmy się, jak wyglądały w środku, jak były wyposażone, jaką odgrywały rolę i jak ogromnie różniły się
od bunkrów sowieckich oraz na czym
polegała wyjątkowość tych, które znajdują się w Koźle. Pan Michał
wielokrotnie zapewniał zebranych, że
jest to powód, dla którego niezmiennie przyciągają one pasjonatów z całej Polski. Opowiedział też czym były
i do czego służyły często spotykane w
okolicznych lasach ,,Kochbunkry’’.
Natomiast powodem, dla którego
mieliśmy niewątpliwą przyjemność
gościć wyżej wspomnianych pa-

nów, jest fakt, że nieformalna grupa
Młodzi Przyjaciele Ziemi Koźleńskiej zbiera informacje niezbędne
do stworzenia ścieżki edukacyjnej.
Projekt nosi nazwę ,,Wyrusz z nami
w puszczę’’, a finansowany będzie z
programu ,,Młodzież w działaniu’’.
Jednym z jego celów jest pogłębienie wiedzy z zakresu historii regionu. Zdobyte informacje zostaną
wykorzystane do utworzenia jednej
z tablic informacyjnych i folderu.

Na imieninach u Marszałka
P
oczet sztandarowy oraz delegacja z wieńcem i zniczami
ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego godnie
reprezentowała naszą gminę
na uroczystości pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.
Złożenie kwiatów i wieńców poprzedziła msza św. w Katedrze Białostockiej. Uroczystość z okazji imienin
Marszałka (19 marca) zorganizował
Związek Piłsudczyków w Białymstoku zapraszając do udziału szkoły,
które noszą imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Uczestniczyli w niej też
przedstawiciele władz, kombatanci,
harcerze oraz mieszkańcy Białegostoku. Delegacja z naszej szkoły, przed
wyjazdem do stolicy województwa, złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod pomnikiem w Czerwonem.

Więcej zdjęć na www.gminakolno.pl
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Hanna Kalinowska
Fot. Sylwester Nicewicz
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Co warto wiedzieć o swoim stadzie

Myślę że zdecydowana większość
Hodowców przyznała by mi rację gdybym stwierdził iż pracują
przy swoich krowach dla zysku.
Tylko czasem, jakaś choroba naszych zwierząt staje nam na drodze do uzyskania zakładanego
celu. Najczęściej czynnikiem który wywołuje schorzenie jest błąd
żywieniowy. Ale jak go wykryć.

Procentowa
zawartość
tłuszczu
jest najbardziej niestabilna ze wszystkich
składników
mleka. Wysoki poziom tłuszczu (pow.
4,5%) w okresie po
wycieleniu oznacza,
iż krowa czerpie
tłuszcz ze swoich
rezerw – krótko mówiąc - chudnie. Należy podnieść poziom
energii w dawce dla tych krów, inaczej
może skończyć się to ketozą a na pewno skończy się problemami z terminowym zapłodnieniem takiej sztuki.
Z kolei zbyt niski poziom tłusz-

P

arametry mleka podawane przez
mleczarnie – to tylko i wyłącznie
wskazanie jaką cenę dostaniemy za
wyprodukowane mleko – absolutnie
nie jest to wskazanie co do statusu
zdrowotnego stada. To tak jakbyśmy
pobrali od ludzi z jednej miejscowości krew i rozpoczęli tam leczenie
wszystkich na cukrzyce, czy miażdżyce. Jedynym sposobem oceny są wyniki użytkowości mlecznej potoczne
zwane tabulogramami. Jest to instrukcja obsługi całego stada – i co ciekawe dla większości producentów mleka na terenie gminy Kolno darmowa.
Kilka ważnych uwag o tym co
znajdziemy
w
tabulogramach.
Procentowa zawartość białka powinna być w miarę stała przez całą
długość laktacji. Jeśli na początku
laktacji spada nam poniżej 3,0 %
oznacza to, iż żywimy niedoborowo w energię krowy po wycieleniu,
zazwyczaj wiąże się to także z zawyżonym poziomem tłuszczu. Jeśli
pod koniec laktacji białko wzrasta
powyżej 3,6 (3,8)% oznacza to iż zatuczamy krowy pod koniec laktacji.
Obydwie sytuacje: niedobór energii oraz zatuczanie krów pod koniec
laktacji prowadzą do występowania takich chorób jak ketoza (przede
wszystkim podkliniczna), problemy
z rozrodem i wydajnością mleczną.

czu po wycieleniu oznacza, iż źle
przygotowaliśmy krowę do laktacji i jest ona zagrożona kwasicą.
Dużo mówiący jest też sam stosunek
tłuszczu do białka w mleku: węższy niż 1 do 1,25 (3,1 : 3,4%) zbyt
mało włókna w dawce (kwasica);
szerszy niż 1 do 1,25 (3,0 : 4,4%)
zbyt mało energii w dawce (ketoza).
Z kolei jeśli stosunek parametrów
mleka jest w okolicy 1,2 w drugim lub
trzecim udoju kontrolnym po wycieleniu, ale obydwa parametry, i białko
i tłuszcz są niskie – oznacza to, iż żywimy niedoborowo w tym okresie. Po
prostu krowa dostaje za mało paszy w
stosunku do swojej produkcji mleka.
Poziom mocznika mówi nam o
zasobności dawki w białko. Przy
niskim poziomie mocznika w mleku
(np.: poniżej 150 mg/l) należy podnieść ilość skarmianych pasz „białkowych” a ograniczyć ilość pasz
„energetycznych”. Głównym komponentem białkowym dawki jest sianokiszonka. Ilość białka w dawce
możemy podnieść za pomocą komponentów takich jak śruty poekstrakcyjne – słonecznikowa, rzepakowa,

sojowa oraz / lub koncentratami.
Przy wysokim poziomie mocznika
w mleku (np.: powyżej 250 mg/l) należy ograniczyć komponenty białkowe, a podnieść ilość energetycznych.
Innym sposobem regulacji poziomu
mocznika w mleku jest odpowiedni
dobór pasz treściwych z zakupu. Część
pasz posiada przewagę „wydajności”
białkowej (Radical-22) lub energetycznej (TK-17, Delicja), a część nie
wpływa na poziom mocznika w mleku ze względu na wyrównaną potencjalną wydajność białkowo – energetyczną (EK-18. KT-19) – wykres.
Pasze białkowe:
* Sianokiszonki lub kiszonki z roślin
motylkowych
* Wywar browarniany
*Koncentraty (Milkor, KMKT, Maksimus)
* Pasze treściwe z przewagą
białka (wykres)
* Śruty poekstrakcyjne (sojowa, rzepakowa, słonecznikowa)
Pasze Energetyczne:
* Kiszonka z kukurydzy
* Kiszone lub suche wysłodki
buraczane
* Śruty zbożowe
* Pasze treściwe z przewagą energii
(wykres)
Warto też „zerknąć” jak wygląda porównanie mocznika u krów
z tego samego próbnego udoju.
Jeśli rozbieżności są duże oznacza to, iż krowy sortują nam TMR
lub nie mamy kontroli nad tym co
krowy pobierają – a taka sytuacja
może doprowadzić do podkwaszeń.
Oczywiście jest to bardzo pobieżna
informacja na temat czytania Raportów Użytkowości Mlecznej. Mam nadzieję, że dla tych którzy mają stada
pod kontrolą informacje zawarte tutaj
będą przydatne. A Ci którzy nie maja
jeszcze stad objętych oceną artykuł
ten zachęci do wprowadzenia swoich
stad pod ocenę. Przy obecnej genetyce jaką posiadamy w oborach uważam
iż jest to niezbędne narzędzie hodowlane. Przede wszystkim umożliwia to
profilaktykę chorób metabolicznych,
podnoszenia wydajności i zdrowotności stada oraz poszczególnych sztuk.
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mgr inż. Daniel Marchelewski
Doradca Żywieniowy w sektorze bydło
Dyrektor Regionalny Agrocentrum
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Dwa dni sportowych zmagań
M
iłym akcentem VII Otwartych
Mistrzostw Kolna w Tenisie
Stołowym było wręczenie pamiątkowych statuetek tym, którzy co roku
wspierają organizatorów imprezy.
W tym gornie znalazł się również
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
- Turniej cieszy się ogromnym
zainteresowaniem sportowców całego regionu północno - wchodniego - podkreśla Dariusz Łosiewski,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie.
W zawodach pierwszego dnia uczestniczyło ponad 50 zawodników i zawodniczek, drugiego dnia około 60-ciu.

Liga Halowej Piłki Nożnej
W

alczyli dzielnie, ale w sporcie
ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. W tegorocznej edycji Międzyzakładowej Ligi Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta Kolno
zawodnikom reprezentującym Urząd
Gminy Kolno (na zdj.obok) nie poszło
najlepiej, ale są też i dobre informacje.
Świetnie radzili sobie piłkarze z
drużyny Zakład Stolarski Kozioł
zajmując np. po siódmej kolejce
rozgrywek drugie miejsce w tabeli.
Zawodnikom z obu drużyn dziękujemy za reprezentowanie naszej gminy w rozgrywkach. Trzymamy kciuki, by za rok grało się jeszcze lepiej!

„Jan Paweł II w pamięci Polaków”
1

6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli odbyło
się ogłoszenie wyników III edycji konkursu plastycznego „Jan
Paweł II w pamięci Polaków”.
W kategorii uczniów szkół podstawowych duży sukces osiągnęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie.
I miejsce zajęła uczennica klasy
VI Gabriela Wiktoria Łazarczyk,
III miejsce Magdalena Bernatowicz
klasa VI. Wyróżniona została również
praca Patrycji Koprowskiej uczennicy klasy V. Młodym artystom życzymy dalszych sukcesów.

Grzegorz Jakubowski
gazeta gminna nr 03 (39) marzec 2011

REKLAMA

18

SKLEP AGD „BASIA”
Porcelana: serwisy obiadowe i kawowe
Ceramika: talerze, kubki, filiżanki
Szkło użytkowe i ozdobne
Garnki, patelnie, noże, sztućce
Plastiki: miski, wiadra, kosze
Drobny sprzęt AGD
Wazony, Obrazy, Ramki,
Figurki, Lampki
Wiklina, Metaloplastyka, Świece
Akcesoria kuchenne i łazienkowe

ZNAJDZIESZ NAS TUTAJ:

Kolno ul. Wojska Polskiego 46
ZAPRASZAMY
Pn. - pt.: 9:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 14:00

CO TYDZIEŃ NOWE OBNIŻKI NAWET DO 30 %
CO MIESIĄC ATRAKCYJNE PROMOCJE !!!!!!!

ZADZWOŃ:

TEL. KOM. 666474252

* Budowa: domów, budynków gospodarczych
i przemysłowych
* Kompleksowe remonty łazienek
* Obudowy kominków
* Sprzedaż i montaż wyrobów z GRANITU:
schody, parapety, blaty, płytki
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OGŁOSZENIA
OBWIESZCZENIE
INFORMACJA

Komisji okręgowej nr 49
w Kolnie
z dnia 15.03.2011
Na podstawie § 15 Uchwały Nr 8/2011 z dnia
1 grudnia 2010r. Krajowej Rady Izb Rolniczych w
związku z art. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o
izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 927 z
późn. zm) podaje do publicznej wiadomości członków
izby rolniczej, listę kandydatów zgłoszonych na członków Rad Powiatowych podlaskiej Izby Rolniczej:
1. 1. Grzegorz Mieczysław Kamiński, lat 33, wykształcenie wyższe, rolnik, zam. Filipki Małe 13
2. 2. Antoni Przyborowski, lat 41, wykształcenie
podstawowe, rolnik, zam. Stare Kiełcze 25

Wybory do Izb Rolniczych zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych
z dnia 1 grudnia 2010 r. zostały zarządzone na
niedzielę,
3 kwietnia 2011 r.
W kręgu wyborczym nr 49 – obszar Gminy
Kolno głosowanie odbędzie się w budynku
Urzędu Gminy Kolno, pok. Nr 214 – 3 kwietnia 2011 r. (niedziela) w godz. od 8.00 do 18.00

Przewodniczący Komisji Okręgowej
nr 49 w Kolnie
Dorota Klama
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Koordynator wyborów
do izb rolniczych
Beata Ciszewska

WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

997
998
999

Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe
112

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		

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
Dyrektor			
Główny Księgowy		

Urząd Gminy Kolno
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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dyrektor			
Główny księgowy		

86 278 26 31
86 278 20 58

Szkoły

86 278 37 82
86 278 37 84

Szkoła Podstawowa w Borkowie
86 278 60 10
Szkoła Podstawowa w Czerwonem
86 278 27 37
Szkoła Podstawowa w Filipkach Dużych 86 278 71 22
Szkoła Podstawowa w Janowie
86 278 22 16
Szkoła Podstawowa w Lachowie
86 278 71 27
Szkoła Podstawowa w Wykowie
86 474 36 65
Szkoła Podstawowa w Zaskrodziu
86 474 33 35
Gimnazjum w Glinkach
86 278 71 67
Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu 86 278 30 14

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

Telefony konserwatorów sieci wodociągowej
Okręg 1: Borkowo, Stary Gromadzyn, Gromadzyn - Wykno, Czernice, Pachuczyn, Obiedzino, Zaskrodzie, Wścielklice, Brzozowo, Okurowo, Tyszki - Wądołowo, Koziki
- Olszyny, Wszebory, Filipki Duże, Filipki Małe, Rydzewo
- Świątki, Tyszki - Łabno:
Antoni Niebrzydowski - tel. kom. 514 773 962
Okręg 2: Zabiele, Czerwone, Janowo, Łosewo, Niksowizna:
Andrzej Kopacz - tel. kom. 608 778 215
Jarosław Cudnik: 86 474 41 26
Okręg 3: Kumelsk, Kowalewo, Truszki-Kucze, TruszkiPatory, Truszki-Zalesie, Kiełcze-Kopki, Danowo, Żebry,
Górskie, Glinki, Rupin, Bialiki, Wykowo, Lachowo, Stare
Kiełcze:
Piotr Lewicki - tel. kom. 666 958 797
Wszystkie awarie można zgłaszać w godzinach pracy
Urzędu Gminy Kolno
86 278 91 25
lub 668 808 235

86 278 20 63
86 278 20 76
86 278 20 72

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

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
		
Lecznica dla zwierząt		

86 278 26 19

Weterynaria

86 278 24 18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Kolnie

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KRUS

86 278 49 60
86 278 27 23

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

www.gminakolno.pl

Służba zdrowia

