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WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Z działalności wójta
Sprawozdanie z działalności za okres
od 25 stycznia do 25 marca br.
Samorządowcy w „Kurpiance”
>> str. 5

400 tys. zł na remont powiatowej drogi
>> str.5

Pani Zofia Niedźwiecka ma 100 lat!
>> str.7

W okresie od ostatniej sesji wydalem
dziewięć zarządzeń, które dotyczyły:
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
- określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za 201 rok
- powołania komisji konkursowej w celu
opiniowania złożonych ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
- ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Ponadto w okresie między sesjami:
1. dokonałem rozstrzygnięcia przetargu na
rozbudowę i nadbudowę ośrodka kultury
w Zabielu i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Czerwonem. W przetargu brało udział 9
firm. Aktualnie podpisałem umowy z wykonawcami na roboty budowalne.

Biblioteka skuteczna w pozyskiwaniu!
		
>> str.12

Siatkarki z Zabiela są niepokonane!
		
>> str.15

2. Dokonałem otwarcia i rozstrzygnięcia
przetargu na rozbudowę i nadbudowę
ośrodka kultury w Lachowie oraz podpisałem umowę z wykonawcą. W przetargu
brało udział 8 firm.
3. Podpisałem umowę na wykonanie map
do celów planistycznych w związku ze
zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie
trwają prace pomiarowe w terenie.
4. Wykonałem wznowienia punktów gra-

nicznych placu gminnego w miejscowości Kowalewo w ramach funduszu sołeckiego.
5. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem zapytanie
ofertowe na zakup złomu pozostałego
po modernizacji hydroforni w Zabielu.
Wpłynęły 3 oferty zakupu. Z firmą, która
zaproponowała najlepszą cenę podpisałem umowę na odbiór złomu.
6. Wydałem decyzję lokalizacji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej
w miejscowości Borkowo -kolonie.
7. Złożyłem wnioski i otrzymałem pozwolenie na budowę zbiorników na ścieki
przy świetlicach w Górskich i Wykowie.
8. Sprzedałem działkę gminną 21/6 w
miejscowości Okurowo o powierzchni 6
arów dotychczasowemu dzierżawcy za
kwotę 2034 zł.
9. Zorganizowałem i dokonałem otwarcia
przetargu na remont świetlicy i remizy
OSP w Janowie. w przetargu brało udział
10 firm.
10. Zakończyły się wybory sołtysów.
Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Akt notarialny podpisany
Strażacy z OSP w Starym Gromadzynie przekazali Gminie Kolno
remizę. Potwierdziły to podpisy Tadeusza Klamy, wójta gminy Kolno,
oraz Waldemara Mistkowskiego,
prezesa i Lechosława Ciszewskiego,skarbnika OSP Stary Gromadzyn złożone na akcie notarialnym
w jednej z kolneńskich kancelarii.
Dokument ten umożliwi władzom
gminy Kolno starania o pozyskanie
pieniędzy na modernizację obiektu.
emontowanie zaniedbanych wiejskich świetlic to konsekwentna polityka władz gminy. Tylko w
tym roku kilka kolejnych obiektów
przejdzie remont. Remizy w Czerwonem, Zabielu i Lachowie dzięki
pieniądzom pozyskanym z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich staną
się nowoczesnymi i doskonale wyposażonymi miejscami do spotkań
nie tylko dla strażaków ochotników,
ale dla wszystkich mieszkańców
tych miejscowości. W mniejszym
zakresie wyremontowane zostanie
też świetlice w Janowie, a w kolejnych latach w Wykowie i Górskich.
Obiekt w Starym Gromadzynie jest

R

Akt notarialny przekazania nieruchomości gminie podpisali: wójt Tadeusz Klama ( z lewej),
Waldemar Mistkowski, prezes i Lechosław Ciszewski, skarbnik OSP w Starym Gromadzynie

kolejnym, który ma szansę stać się
atrakcyjnym miejscem do organizowania różnego typu spotkań. Przedstawiciele OSP Stary Gromadzyn
oświadczyli, że darowują na rzecz
Gminy Kolno prawo własności zabudowanej działki na cel publiczny z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

ośrodek kultury i remizę OSP.
Pani notariusz uprzedziła przedstawicieli gminy, że w przypadku niewykorzystania nieruchomości na określony cel darowizna niniejsza może
być odwołana. Teraz gminie pozostaje
tylko szukać źródła finansowania remontu remizy.

ŻYCZENIA

Mieszkańcom Gminy Kolno
życzenia
radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych słońcem
i nadzieją
budzącej się do życia wiosny
składają:
Tadeusz Klama,
Wójt Gminy Kolno
oraz
Wojciech Jermacz
Przewodniczący Rady Gminy Kolno
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Rolnicy sami powinni zadbać o łąki
Krzysztof Zieliński, kierownik
łomżyńskiego biura terenowego
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na ostatniej sesji rady
gminy poruszał kwestie związane
z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych. Temat okazał się tak
istotny, że spotkania w tej sprawie
odbyły sie już w dwóch wsiach.

N

a niedrożne rowy i brak urządzeń
melioracyjnych
narzeka wielu rolników nie tylko z
naszej gminy. Problem jest powszechny, uciążliwy i poważny.
- Widzimy potrzebę konserwacji
i przebudowy urządzeń melioracyjnych, niestety jako gmina nie możemy się w to angażować - mówi Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno. - Budowa i utrzymanie tego typu urządzeń
nie należy do zadań własnych gminy, rolnicy sami muszą o to zadbać.
O tym jak można poradzić sobie
z tym problemem informował kierownik Krzysztof Zieliński na sesji.
Jednym z rozwiązań może być złożenie wniosku o wykonanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na koszt Skarbu Państwa przy

Kierownik Krzysztof Zieliński na sesji wyjaśniał rolnikom kwestie związane z melioracją

współudziale publicznych środków
wspólnotowych w Wojewódzkim
Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych.
- Ale inicjatywa musi wyjść
od państwa - wyjaśniał rolnikom
kierownik
Krzysztof
Zieliński.
Nabór wniosków trwa do 30
czerwca br. Szczegóły można
znaleźć na stronie interentowej
www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl
W trakcie spotkań z mieszkań-

cami Zabiela i Czerwonego o problemie melioracji rozmawiali wójt
gminy Tadeusz Klama oraz Andrzej
Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
Ostatnia sesja była pierwszą dla jedenastu nowowybranych sołtysów z
naszej gminy. Tadeusz Klama, wójt
gminy Kolno pogratulował wszystkim wybranym w wyborach na sołtysów i życzył dobrej współpracy.

ask

Droga do Niksowizny w przebudowie
D
o końca sierpnia br. mają potrwać prace nad przebudową
drogi powiatowej Kolno - Niksowizna. Inwestcyja realizowana
jest w ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Przebudowany
zostanie
odcinek
o
długości
6,4
km.
Inwestycja na powiatowej drodze realizowana jest dzięki rządowemu wsparciu finansowemu oraz
dotacjom, jakie Starostwo Powiatowe w Kolnie otrzymało od władz
miasta Kolno oraz gminy Kolno.
Z budżetu gminy Kolno na ten
cel przekazana została dotacja w
wysokości 400 tysięcy złotych.
W ramach inwestycji na drodzepołożona zostanie nawierzchnia bitumiczna, oraz m.in. powstaną obustronne pobocza i chodniki w miejscowościach Niksowizna i Łosewo.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem to we wrześniu uczniowie
do Janowa dojeżdżać będą
już
po wyremontowanej drodze.
To kolejna drogowa inwestycja realizowana wspólnie ze Starostwem

Powiatowym w Kolnie.W ubiegłym
roku do użytku oddana została przebudowana, również w ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, droga Lachowo-DanowoFilipki Duże - Filipki Małe.
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Radni i sołtysi zwiedzili „Kurpiankę”
Z inicjatywy wiceprzewodniczącego rady gminy Kolno Sławomira Przytuły doszło do niecodziennego spotkania
przedstawicieli
władz gminy Kolno i Spółdzielni
Mleczarskiej „Mlekpol”. Na sesji prezes Edmund Borawski opowiadał radnym i sołtysom o SM
„Mlekpol” i branży mleczarskiej.
Po sesji radni i sołtysi zwiedzali
Zakład Mleczarski „Kurpianka”.

J

esteśmy mile zaskoczeni tym zaproszeniem, bo zazwyczaj administracja sobie, a gospodarka sobie, a
dziś mamy okazję do połączenia tych
elementów – powiedział Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol . –Rzadko
spotykamy się z tym, że administracja
wyraża zainteresowanie gospodarką,
a mamy swoich zakładów dużo. Taka
potrzeba istnieje, by obie strony o sobie
jak najwięcej wiedziały, funkcjonujemy przecież na tym samym terenie.
Okazuje się, że 40 procent mleka
dostarczanego do ZM „Kurpianka”
pochodzi od dostawców z gminy Kolno. Co prawda od 1999 roku, kiedy to
zakład w Kolnie został połączony z
grajewskim Mlekpolem producentów
mleka ubyło, ale surowca dostarczanego jest obecnie dwa razy więcej.
Dziś 1700 producentów dostarcza do
zakładu w Kolnie 160 mln litrów mleka. Jak poinformował prezes Edmund
Borawski w 1999 roku produkcja mleka w naszej gminie wynosiła 20 mln
litrów, a w 2010 roku już 48 mln litrów.

W laboratorium w zakładzie „Kurpianka”

- Podwojenie produkcji w tak krótkim czasie to zasługa producentów
mleka - podkreślał prezes Borawski. - To sami państwo podejmowaliście decyzje o rozwoju gospodarstw, hodowli i produkcji mleka,
my starliśmy się tylko zabezpieczyć
prawidłowe warunki współpracy,
czyli płacić przyzwoicie i na czas.
Na lata 2012 – 2013 planowana
jest modernizacja „Kurpianki” tak,
by osiągnąć tu poziom przetwórstwa mleka do 800 tysięcy litrów
dziennie. Obecnie z mleka dostarczanego do ZM „Kurpianka” produkowane są sery - 15 tysięcy ton.
W trakcie sesji prezes Edmund Borawski z rąk Krystyny Kajko,dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Kolnie oraz Marcina Sekścińskiego, prezesa Stowarzyszenia na
Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja” otrzymał bukiet z ręcznie robionych kwiatów, jako podziękowanie
za wsparcie okazane przy organizacji
I Gminnego Balu Charytatywnego.
Po sesji przedstawiciele władz gminy Kolno mogli nie tylko zobaczyć
jak wygląda produkcja, ale też skosztować serów z „Kurpianki” oraz wielu innych wyrobów produkowanych
w pozostałych zakładach „Mlekpolu”. Wiedzą na temat produkcji serów
dzielił się z nami dyrektor ZM „Kurpianka” pan Mirosław Borawski.
Więcej zdjęć z wizyty w „Kurpiance” na naszej stronie internetowej
www.gminakolno.pl

właściwego organu Policji o wydanie pozwolenia na broń do celów
kolekcjonerskich (bądź przekazać
ją do zniszczenia lub pozbawić cech
użytkowych). Dalsze jej posiadanie bez wymaganego pozwolenia
grozi
odpowiedzialnością
karną z art. 263 § 2 kodeksu karnego (kto bez wymaganego pozwolenia
posiada broń palną lub amunicję podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8) lub postępowaniem
w sprawie o wykroczenie z art. 51
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 maja
1999 r. o broni i amunicji - Dz.U. z

2004r. nr 52 poz. 525, nr 38 poz.
195 z 2011 r. oraz nr 51 poz. 263 z
2011r.; (karze aresztu albo grzywny
podlega, kto nie dopełnia obowiązku
rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bądź potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt
z Wydziałem Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej
Policji w Białymstoku pod numerami
telefonów 85 670 36 44, 85 670 23 17,
85 670 24 14 lub 85 670 36 63.

Z POLICJI
Komunikat dla posiadaczy broni
Ważny komunikat dla osób posiadających broń palną na nabój scalony wytworzoną przed 1850 rokiem lub jej
replikę. Zgodnie z art. 5 ustawy z dn.
5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o
broni i amunicji , która obowiązuje od
10 marca 2011 roku informujemy, iż
osoby posiadające, w dniu wejścia w
życie niniejszej ustawy, broń palną na
nabój scalony wytworzoną przed
1850 rokiem lub replikę tej broni, w
terminie roku od dnia wejścia w życie tej ustawy, mogą wystąpić do
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Sprawy spółdzielni MLEKPOL są mi
Rozmowa z Edmundem Borawskim, prezesem SM „MLEKPOL”

ka” , czy możemy dziś powiedzieć na czym będzie polegała?

SM MLEKPOL to największa i najnowocześniejsza polska spółdzielnia
mleczarska. Ostatnio świętowaliście
30 lecie. Jak buduje się taką potęgę?

Zakład w Kolnie specjalizuje
się w produkcji serów oraz serwatki proszku. W asortymencie
zakładu znajdują się sery twarde, Havarti, Mini Salami, śmietankowe, rolada ustrzycka oraz
sery topione. Znaczącą część
produkcji stanowi także Cagliata (półprodukt do produkcji sera
Mozzarella), który eksportowany
jest głównie do Włoch i Niemiec.
Zakład w Kolnie jest modernizowany sukcesywnie od czasu przejęcia, czyli od 1999 roku. W ciągu
ostatnich lat zmodernizowana została topialnia sera oraz zakupiono nową linię produkcyjną sera topionego. Pozwoliło to na wprowadzenie nowych asortymentów tego sera:
wędzonego, wędzonego z szynką, wędzonego z ziołami, wędzonego z salami. Ponadto zainstalowano system
odzysku ciepła i zimna, zainstalowano klimatyzację w halach produkcyjnych, zakupiono zestaw do pakowania
serów, przekładnię do kotłów, filtry
do nanofiltracji serwatek oraz automat
ważąco-etykietujący z sortownikiem.
Na najbliższe lata 2012-15 planujemy rozbudowę Zakładu Mleczarskiego w Kolnie, umożliwiającą
zwiększenie przerobu mleka do 800
tys. litrów na dobę oraz rozszerzenie
asortymentu produkowanych serów.

- Zbudowanie największej i najnowocześniej polskiej spółdzielni
mleczarskiej to wiele lat ciężkiej
pracy i trudnych decyzji, często ryzykownych. Obecny stan i kondycja,
w jakiej znajduje się MLEKPOL,
to w głównej mierze zasługa rolników- dostawców mleka i pracowników. Rolnicy produkują dużo i
wysokiej jakości mleka, natomiast
pracownicy przetwarzają to podlaskie krowie mleko „złoto” w doskonałe produkty, cieszące się uznaniem
konsumentów w Polsce i za granicą.
Nasza
spółdzielnia
to
własność rolników, którzy przy pomocy Zarządu, przy pomocy naszego zaangażowania i wiedzy,
umiejętnie wybrali drogę rozwoju.
A wszystko zaczęło się ponad 35
lat temu. Budowa nowego zakładu
w Grajewie, rozbudowa bazy skupowej, ciągła modernizacja zakładu,
poszerzanie asortymentu i rynków
zbytuV- to były solidne podstawy do
ciągłego rozwoju. Kolejnym krokiem
były decyzje o konsolidacji, czyli przejmowaniu innych spółdzielni
mleczarskich. MLEKPOL był pionierem w tej mierze - jako pierwsi w kraju rozpoczęliśmy proces konsolidacji.
Pierwszą spółdzielnią przyłączoną do MLEKPOLu była w 1999
roku „Kurpianka” z Kolna. Obecnie
w skład Mlekpolu wchodzi 12 zakładów – macierzysty w Grajewie,
wspomniana Kurpianka oraz zakłady
w Mrągowie, Sejnach, Zambrowie,
Augustowie, Bydgoszczy, Sokółce,
Dąbrowie Białostockiej, Radomiu,
Zwoleniu i Gorzowie Wielkopolskim.
Konsolidacja pozwoliła na specjalizację produkcyjną poszczególnych zakładów oraz obniżkę
kosztów
przerobu
mleka.

Surowiec jest podstawą działalności Mlekpolu, rocznie skupujecie
ogromne ilości mleka. Do Zakładu

Mleczarskiego „Kurpianka” w Kolnie trafia mleko od producentów z
gminy Kolno. Jak ocenia Pan współpracę z naszymi gospodarzami?
- Obecnie skupujemy największą
spośród wszystkich zakładów mleczarskich w kraju ilość mleka – około 13% krajowego skupu. Rocznie
przerabiamy ponad 1 240 mln litrów
mleka - w tej dziedzinie również
byliśmy prekursorem – jako pierwsza spółdzielnia mleczarska w kraju przekroczyliśmy kilka lat temu
magiczną barierę miliarda litrów
skupionego i przerobionego mleka.
Taka wielkość możliwa jest dzięki
naszym dostawcom, których mamy
obecnie ponad 13 tysięcy, część z nich
to dostawcy do zakładu „Kurpianka”.
Producenci mleka modernizują obory,
korzystają z najnowocześniejszego
specjalistycznego sprzętu, utrzymują
wysoką higienę hodowli i udoju, unowocześniają i automatyzują gospodarstwa - to dzięki ich staraniom skup jest
tak duży, a jakość mleka najwyższa.
Rolnicy z gminy Kolno to szczególna grupa dostawców, bowiem jako
pierwsi zdecydowali się skonsolidować z większym podmiotem, co na
pewno początkowo budziło ich obawy.
Z perspektywy czasu należy ocenić
decyzję samorządu „Kurpianki” o połączeniu z MLEKPOLem jako trafną
i strategiczną dla producentów mleka.

Trudno zliczyć wszystkie nagrody i
wyróżnienia przyznane Spółdzielni i
produktom z Mlekpolu. Z której nagrody jest Pan szczególnie dumny?
Faktycznie tych nagród jest dużowszystkie są ważne i miłe dla naszej
spółdzielni. Najwięcej chyba uznania
zyskuje nasza marka Łaciate - najbardziej popularna marka mleka w kraju. Na rynek wprowadzona została
w 1996 roku. Jest posiadaczem m.in.
tytułu Superbrand Polska, Wyborowa
Marka 89/09 i znajduje się również
w gronie najcenniejszych polskich
marek w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Na lata 2012 – 2013 planowana
jest modernizacja ZPM „Kurpian-
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najbliższe i najważniejsze
Również inne nasze produkty zyskują uznanie i są posiadaczami takich
tytułów jak Perły Rynku FMCG czy
Towar Roku. Nagrody i tytułu dla naszych produktów są wyrazem uznania
konsumentów, którzy cenią jakość i
smak naszych produktów – a to jest
największa nagroda dla producenta.
Ale równie ważne są tytuły, jakie
otrzymuje sama spółdzielnia. I tak
np. ważne jest dla nas wyróżnienie
w konkursie Mistrz Biznesu, promującym propagowanie nowatorskich, a zarazem etycznych standardów i postaw w polskiej gospodarce.
Równie ważny jest dla nas tytuł „Solidny Pracodawca Podlasia”,
czy „Firma Dobrze Widziana” – ten
ostatni jest uznaniem działań na-

szej spółdzielni za zaangażowanie
społeczne i realizowanie idei odpowiedzialności społecznej biznesu.

Podobno żona na śniadanie przygotowuje Panu płatki z maślanką
mrągowską? To Pana ulubiony produkt MLEKPOLU?
- Lubię i smakują mi wszystkie produkty naszej spółdzielni. Maślanka z płatkami to jedna z wielu moich propozycji śniadaniowych. Lubię na śniadanie
również twaróg Mazurski Smak i inne
nasze produkty. Natomiast wieczorem
wypijam szklankę „łaciatego”mleka.

cę” , która z tych dziedzin jest dziś
Panu bliższa?
- Jestem prezesem SM MLEKPOL i zawsze ta funkcja była dla mnie najważniejsza. Oczywiście dzięki wyborcom
miałem przyjemność i zaszczyt być
posłem do Sejmu RP przez dwie kadencje. Funkcje tę pełniłem społecznie
i starałem się wykorzystać obecność w
Sejmie do podnoszenia konkurencyjności i umacniania pozycji polskiego
mleczarstwa. Jednak to już przeszłość
– sprawy spółdzielni MLEKPOL
są mi najbliższe i najważniejsze.

„Wikipedia” opisuje Pana jako
„polskiego polityka i przedsiębior-

Dziękuję za rozmowę

Życzenia z okazji 100 - lecia urodzin
Pani Zofia Niedźwiecka z Borkowa 15 kwietnia br. ukończyła sto
lat. Szanowną Jubilatkę odwiedził
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
ani Zofia pochodzi ze Zbójnej. Do
Borkowa przyjechała za mężem
Stanisławem, z którym miała trzech
synów i jedną córkę. Mąż zmarł 10 lipca 1976 roku. Dziś Pani Zofia mieszka z synem Ludwikiem, oraz wnukiem Ryszardem, jego żoną i dziećmi.
- Jeszcze do niedawna chodziła na
spacery i do pracy w ogrodzie, nie
wiedziała co to szpital, czy choroba,
aż potem ten wylew, ale nawet lekarka mówiła, że śmierci uciekła - opowiadają bliscy. - A jak prawnuczka ostatnio powiedziała, że babcia
skończy sto lat, to stwierdziła tylko
- to ja się tak szybko zestarzałam?
Szanowna Jubilatka doczekała 8
wnucząt, 25 prawnucząt – w tym 14
dziewczynek i 11 chłopców oraz 5
praprawnucząt. Z bukietem kwiatów, pamiątkowym grawertonem i
serdecznymi życzeniami odwiedził
panią Zofię Tadeusz Klama wójt
gminy Kolno oraz Sławomir Cudnik - sołtys i radny z Borkowa. Wójt
przekazał też życzenia od premiera
Donalda Tuska i wojewody podlaskiego Macieja Żywno. Szanownej
Jubilatce życzymy dużo zdrowia!

P
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Z klasy „0” na studia do Łomży
24 marca 2011 r. w dużej części spędziliśmy w Łomży. Podróż autobusem, przeprawa przez rozlewiska Narwi, wizyta w ulubionej restauracji
najmłodszych - i już byliśmy gotowi,
by zainaugurować udział naszych
przedszkolaków w cyklu wykładów.
nicjatorem akcji jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i
Przedsiębiorczości w Łomży, natomiast starania dyrekcji naszej szkoły mające na celu zbliżenie środowiska szkolnego i akademickiego
pozwoliły na uczestnictwo w zajęciach jeszcze w tym roku szkolnym.
Pani Iwona Wasilewska inaugurując wykład „Artystyczna wiosna
przedszkolaka” i witając wszystkich zebranych w wielkiej auli podkreśliła fakt poszerzenia audytorium o grupy z Janowa i Borkowa.
To nie wszystkie miłe gesty, z jakimi się spotkaliśmy - dla uczestników
studentki kosmetologii przygotowały
wspaniałą niespodziankę. Wszyscy
chętni zostali wiosennie przyozdobieni kolorowymi kwiatami malowanymi na nosach, czołach i policzkach.
Dodatkowo dla „studentów” z Borkowa i Janowa koordynatorka akcji
- Pani Ewa Zawłocka w imieniu JM
Rektora PWSIiP prof. Roberta Char-

I

masa przekazała specjalnie przygotowane imienne certyfikaty uczestnictwa w Akademii Przedszkolaka.
Wspólny wyjazd uczniów oddziałów przedszkolnych odbył się pod
opieką Pani Bożeny Dudy, Teresy
Murawskiej i Dariusza Przestrzelskiego jako inicjatywa w ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej „roku odkrywania talentów”.
Wszyscy zainteresowani mogą

zobaczyć fotograficzną relację z naszego wyjazdu na szkolnych stronach internetowych: www.janowo.
edupage.org i www.spborkowo.pl.
Mamy nadzieję, że nasi „studenci” nie zapomną, że droga do właściwego studiowania prowadzi przez
ciężką pracę w szkole podstawowej,
gimnazjum i dobrze zdaną maturę w szkole ponadgimnazjalnej :)

SP Borkowo

To nas kręci...
W

izyta
kolneńskich
harcerzy w naszej szkole, kilka słów zachęty Pana Dyrektora, aprobata rodziców i nasza decyzja – chcemy być harcerzami!
Naszą bazą jest biblioteka. Tu mamy
zbiórki. Chociaż w drużynie same znajome twarze, to na kolejnych spotkaniach, jakby na nowo się poznajemy.
Podekscytowani wymyślamy swoją
nazwę, barwy, okrzyk. Już jako 19.
Drużyna ,,Orłów” wyruszamy w teren. Z drużynowym Marcinem Remiszewskim przemierzamy drogi i dróżki
wśród borkowskich pól. Z okalających
naszą miejscowość wzgórz podziwiamy piękną panoramę na wijącą się
Skrodę, pola, lasy, łąki i sąsiednie wsie.
Wspólna praca, zabawa i przeżycia
jednoczą nas. Dobrze nam razem. Dru-

żynowy też jest spoko. Chcemy być
harcerzami. To po prostu nas kręci!
Natalia Dobrowolska
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I konkurs latawców
Warsztaty Terapii Zajęciowej w
Kolnie rzuciły hasło - zróbmy latawce i sprawdźmy czyj wzbije
się wysoko w niebo.
Wyzwanie
podjęli uczestnicy z WTZ w Szumowie, Marianowie i Sejnach.

D

o pierwszego konkursu latawców , który odbył się 12 kwietnia zgłosiło się 20 zawodników.
Latawce wykonane własnoręcznie
były bardzo różnorodne, nie wszystkie udało się wzbić w niebo, tym
większa była radość, kiedy komuś
się udało. Brawa dopingowały tych,
którzy stawali do rozbiegu. Najlepsi otrzymali statuetki, wszyscy dy-

Wielkanocne
palmy

plomy za uczestnictwo w konkursie.
Atrakcją spotkania dla uczestników
WTZ był pokaz lotów na paralotni oraz
pokaz w wykonaniu trzech członków
kolneńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii, którzy na koniach i w mundurach prezentowali się niezwykle.
Po
emocjach
związanych
z
konkursem
latawców
każdy uczestnik spotkania mógł liczyć na pyszną kiełbaskę z grilla.
- Już dziś zapraszamy na kolejny konkurs latawców, który odbędzie się za rok - mówi Marcin
auczyciele i uczniowie Szkoły
Sekściński,
kierownik
WarsztaPodstawowej im. Papieża Jana
tów Terapii Zajęciowej w Kolnie. Pawła II w Borkowie przez kilka
tygodni sami robili kwiaty z bibuły,
które potem wykorzystali do zrobienia ogromnej wielkanocnej palmy.
Pomysłem zaszczepiła mieszkańców Borkowa pani Janina Duda, prezes Towarzystwa Przyjaciół Borkowa.
Do wykonania tradycyjnej palmy
chętni przygotowywali się na warsztatach bibułkarskich prowadzonych
przez fachowca w tej dziedzinie. Potem już tylko żmudna praca. Jej efekt
można było podziwiać w Niedzielę
Palmową w Kościele pod wezwaniem
Trójcy Przenajświętszej w Borkowie.
Na zdjęciu nauczycielki ze szkoły w Borkowie jeszcze w trakcie pracy nad palmą wielkanocną.

N

Piknik naukowy na powitanie wiosny
W
tym roku postanowiliśmy poszukać wiosny w mniej tradycyjny sposób. Zamiast topienia
Marzanny i atrakcji związanych
z powitaniem wiosny wyjechaliśmy na Piknik naukowy. Plan był
prosty – odkryjemy swoje talenty!
Pierwszym punktem programu była
wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości.
Zwiedziliśmy wydział informatyki.
kosmetologii, medyczny. Uczyliśmy
się udzielać pierwszej pomocy, wykonywać prosty masaż, obserwowaliśmy pokaz możliwości robotów.
Następnie autokarem udaliśmy
się do Muzeum Przyrodniczego w
Drozdowie. Największy entuzjazm
wzbudziły barwne rybki oraz szkielet mamuta. Nasi uczniowie wykaza-

li się niemałą wiedzą przyrodniczą.
Wyjazd na Piknik dostarczył nam
wiele satysfakcji, rozbudził zainteresowania dotychczas nieodkry-

te. I najważniejsze – poczuliśmy
obecność wiosny pełną piersią.
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Spotkanie z leśnikiem

Nieformalna grupa Młodzi Przyjaciele Ziemi Koźleńskiej podjęła się nie lada zadania. Jej członkowie chcą stworzyć rowerową
ścieżkę edukacyjną. Projekt nosi
nazwę ,,Wyrusz z nami w puszczę’’, a sfinansowany będzie z programu ,,Młodzież w działaniu’’.
tym celu młodzi zbierają informacje, które wykorzystane
zostaną do stworzenia tablic informacyjnych i folderu, w którym opisane
zostaną: historia budowy naszego
kościoła; rosnący na terenie naszej
miejscowości wiąz, który jest pomnikiem przyrody; bunkry; dawny
punkt graniczny, zwany przez miejscowych ,,Kordunem’’; dawna komora celna w Wincencie oraz flora i

W

fauna występująca na naszym terenie.
Aby owo zbieranie informacji było
niebanalne i atrakcyjne dla młodzieży,
organizujemy spotkania z ciekawymi
ludźmi, którzy posiadają dużą wiedzę
i są specjalistami w danej dziedzinie.
Pierwsze z tych spotkań dotyczyło
historii powstania okolicznych bunkrów. Natomiast niedawno, bo 24
marca miało miejsce kolejne, a naszym gościem był tym razem leśnik –
pan Piotr Cieloszczyk, który jest pracownikiem Nadleśnictwa Nowogród.
Uczestnicząc w tym spotkaniu, mogliśmy na własnej skórze doświadczyć, że takie ,,przypadłości’’, jak
pasja i entuzjazm, są zaraźliwe. A to
dlatego, że nawet ci, którzy nigdy nie
podejrzewali samych siebie o zain-

teresowanie botaniką – wysłuchali
wykładu pana Piotra z wielką uwagą.
Niektórych zdziwił fakt, że mech i
porost to nie to samo, innych zaskoczyła wiadomość, że to, co dotychczas uważali za zwykły chwast, jest
roślinną leczniczą o wielostronnym
zastosowaniu, a na dodatek jest pod
ochroną. Albo, że choć nie ma u nas
reniferów, to jednak jest chrobotek
reniferowy, który ogólnie jest znany
z tego, że występuje na dalekiej północy Europy i jest chętnie zjadany
przez wspomniane renifery. Porost
ten występuje na czystych, nieskażonych terenach, a więc jego obecność
wskazuje na to, że nasze są takowe.
Jeszcze innych w zdumienie wprawił
fakt, że roślinność występująca na naszym terenie, to w większości roślinność typowa dla terenów górskich.
Pan Piotr opowiedział także o
zwierzętach charakterystycznych dla
naszych lasów i zapewnił, że spotkać w nich np. łosia – wcale nie jest
czymś rzadkim, ani wyjątkowym.
Dzięki podobnym spotkaniom nasza młodzież ma szansę poznawać
mądrych, pełnych pasji ludzi. Cieszy
i nastraja optymistycznie myśl, że
młodzi być może zechcą czerpać z
nich przykład i w przyszłości będą,
jak oni – pełni entuzjazmu i zapału.
Hanna Kalinowska
Fot. Anastazy Kalinowski

Niezapomnianemu....
,,Wszystkim dziękuję. Wszystkich
proszę o przebaczenie . Proszę także
o modlitwę […] ‘’ – to słowa naszego
wielkiego rodaka, Jana Pawła II. Proste i skromne, jak on sam i całe jego
życie. W tej prostocie tkwiła jego moc
i siła, jego wyjątkowość. Bo jak napisał Szymon Hołownia : ,, Wielkie dobro jest zawsze przezroczyste. Wielki
święty nie maluje swego obrazu, on
poleruje szybę. Robi wszystko, by
ludzie, patrząc w jego oczy, nie widzieli jego, ale Boga.’’ Tak właśnie
żył on – nasz papież. Pogodny, ciepły, życzliwy ludziom; zapewniający:
„Nie lękajcie się! Bóg jest miłością.’’
2 kwietnia w kościele p. w. Najświętszego Serca Jezusowego w
Koźle odbyło się przedstawienie z

częta należące do działającego przy
parafii oddziału KSM, a także Damian
i Adaś. Zebrani w świątyni z wielką
uwagą wysłuchali fragmentów wierszy napisanych przez Jana Pawła II
oraz fragmentów jego ,,Testamentu’’.
Jeszcze raz przypomnieli sobie jego
niełatwą, naznaczoną cierpieniem
drogę do domu Ojca. Nie zabrakło
też jego ulubionej pieśni ,,Barka’’,
którą na zakończenie występu pięknie zaśpiewała Martyna Prusinowska.
,, Przecież nie cały umieram. To, co we
mnie niezniszczalne trwa!’’- napisał
Jan Paweł II. W istocie – on nadal żyje w
naszych sercach i wspomnieniach, otoczony naszym szacunkiem i miłością.
okazji 6. rocznicy jego śmierci.
Przedstawienie przygotowały dziew-
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Pożegnanie zimy, powitanie wiosny
21 marca 2011 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Lachowie
pożegnali zimę i powitali Wiosnę. Głównym celem tego wyjątkowego dnia było kształtowanie
wspólnych przeżyć, integracja
zespołów klasowych, rozwijanie
umiejętności artystycznych, przybliżenie kultury krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych.

W

tym dniu uczniowie mogli
uczestniczyć w konkursach:
plastycznym „Wiosna w przyrodzie”,
konkursie pt. „Najciekawszy strój Pani
Wiosny”, konkursie wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych oraz w konkursie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.
Powitanie pierwszego dnia wiosny
rozpoczęło się od wykonania prac
plastycznych. Uczniowie bardzo
chętnie uczestniczyli w tym zadaniu. Praca ta rozwijała umiejętność
współdziałania w grupie oraz odkrywała własne umiejętności plastyczne.
Następnym punktem programu
było spotkanie na sali gimnastycznej. Uczniowie prezentowali piosenki i wiersze nie tylko w języku polskim, ale także w języku angielskim
oraz niemieckim. Charakteryzacja
uczniów sprawiła, że prezentowane utwory były ciekawe i zrozumiałe dla wszystkich odbiorców.
Ogromny entuzjazm wzbudził
kolejny etap programu pod tytułem „Stroje Pani Wiosny”. Przedstawicieli klas 0-VI prezentowali
własne wiosenne stroje. Umiejęt-

ność prezentacji oraz pomysł wykonania stroju oceniała komisja.
Po konkursie, cała szkoła udała się
na boisko szkolne, aby pożegnać zimę
i spalić Marzannę. Postać tradycyjnej
Marzanny została wykonana przez
uczniów klasy piątej. Całej ceremonii
towarzyszył wiersz, recytowany przez
uczniów klasy drugiej „Marzanno, Marzanno – ty zimowa panno”.
Kolejnymi punktami programu były
konkursy, które miały na celu przybliżenie kultury krajów niemieckojęzycznych i anglojęzycznych. Uczniowie wykazywali się wiedzą na temat
kultury i zwyczajów Niemiec, Austrii,
Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii.
Ostatnim punktem „Dnia Wiosny”

były międzyklasowe rozgrywki sportowe. Dzięki temu, uczniowie mieli
okazję wykazać się własną zręcznością i umiejętnością współdziałania.
Ten wyjątkowy dzień odbył się
dzięki wzajemnej współpracy wszystkich nauczycieli naszej szkoły.
Oficjalne zamknięcie „Dnia Wiosny” nastąpiło 22 marca. W tym
dniu odbyło się ogłoszenie wyników konkursowych i wręczenie nagród przez Panią Dyrektor Jadwigę
Filipkowską. Najbardziej twórczy
artystycznie, plastycznie i językowo uczniowie zostali nagrodzeni.
mgr Agnieszka Lipka

Sukcesy SP w Filipkach Dużych
P
oezja o miłości w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej
w Filipkach Dużych zakończyła się sukcesem. 18.03.2011 roku
po raz kolejny uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w IV Gminnym Konkursie Recytatorskim.
Bezkonkurencyjny w kategorii
uczniów kl. IV-VI okazał się Konrad Filipkowski z klasy V. W konkursach recytatorskich występował
już
kilkakrotnie. Otrzymywał wyróżnienia i dopiero recytując utwór ,, Niepewność ’’ Adama
Mickiewicza zyskał uznanie jury.

Nie miały sobie równych uczennice
I klasy. Julia Filipkowska recytująca
wiersz pt.,, Żuraw i Czapla ’’zabłysnęła
wśród swoich rówieśniczek zajmując
I miejsce. Po raz pierwszy wystąpiła Milena Szczech, również z kl. I
i zajęła III miejsce. Interpretacja wierszy i sposób prezentacji przepowiadają pierwszoklasistkom dalsze sukcesy.
Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów tym razem na eliminacjach powiatowych ,,
Małego Konkursu Recytatorskiego ”.
`
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Biblioteka ma nowoczesne programy

D

zięki uczestnictwu w Programie Donacji Oprogramowania Microsoft
Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w
Czerwonem otrzymała nieodpłatnie
nowoczesne oprogramowanie do posiadanych komputerów.
Łączna wartość rynkowa wynosi
$27,418.00 USD, tj ponad 78 tys. zł
Zarówno firma Microsoft, jak i jej
pracownicy od dawna uznają potrzebę zaangażowania we wspieranie
społeczności na całym świecie. Ofe-

rując bezzwrotną pomoc w postaci
pieniędzy i oprogramowania, firma
sprzyja w stwarzaniu okazji do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych, a przez to do odmiany
życia ludzi i całych społeczności.
Ostatecznym celem firmy Microsoft jest umożliwienie ok. 250
milionom ludzi korzystania z użytecznej, łatwo dostępnej i osiągalnej
finansowo
technologii.
Nasze biblioteki otrzymały 72 szt.
programów, są to :

- Project Standard (Includes 1 CAL
and Software Assurance) 4 szt.
- Project Standard 2010 (Polish) 1
szt.
- Office Professional (Includes Software Assurance) 18 szt.
- Office Multi-Language Pack (są)
18 szt.
- Office Language Pack 2010 32 Bit
(English-Multi) 1 szt.
- Office Pro Plus 2010 (Polish 1 szt.
- Visio Professional (Includes Software Assurance) 4 szt.
- Visio Professional 2010 (Pol) 1 szt.
- Windows 7/XP/Vista Business (są)
18 szt.
- Win 7 Ent (Media ONLY) Full OS
32-bit DVD (Polish) 1 szt.
- OneNote (Includes Software Assurance) 4 szt.
- OneNote 2010 1 szt.
Wkrótce programy te zostaną zainstalowane na komputerach w bibliotekach, zainteresowanych zapraszamy
do korzystania z nich.
Teresa Zajk

„Biblioteczka dla Najmłodszych”
„Dziecko jest klejnotem droższym niż złoto, ale bardziej kruchym niż szkło. Jakże łatwo go
zranić, a krzywdę spowodowaną naprawić się już nigdy nie da”.
Jan Amos Komeński
ramach Programu Rozwoju Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem rozpoczęła współpracę z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego,
która jest organizacją pozarządową,
dążącą do zapewnienia optymalnych
warunków rozwoju i wyrównania
szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia.
Jej zadaniem jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do
budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Każde dziecko to niepowtarzalna osoba. To człowiek, który ma
prawo do wyboru, samodzielnych
odkryć, popełniania błędów, szukania rozwiązań, podejmowania decy-

W

zji i ponoszenia ich konsekwencji.
Zadaniem rodziców, nauczycieli i
pedagogów jest stwarzanie przestrzeni i możliwości dla takiej aktywności
dzieci, która da im poczucie, że poznawanie świata jest procesem radosnym.
Dzięki projektowi „Biblioteczka
dla Najmłodszych” stworzyliśmy w
naszej bibliotece wyjątkowe miejsce
edukacyjne. Otrzymaliśmy 12 zestawów edukacyjnych. W każdym zestawie znajduje się książka (wartość

otrzymanych książek to kwota 268
zł), zabawka i gra oraz informacja
dla rodziców jak zawartość każdego
zestawu stymuluje rozwój dziecka.
Chcemy aby biblioteka kojarzyła się
z miejscem, gdzie można się uczyć
poprzez zabawę, a głównym narzędziem realizacji tego celu jest książka.
Serdecznie zapraszamy rodziców
i dzieci do odwiedzania tego magicznego miejsca.
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Poezja Brzechwy i Tuwima
W poniedziałek 4
kwietnia 2011r. W
Gminnej Bibliotece
Publicznej w Czerwonem, po przeprowadzonych
wcześniej eliminacjach
środowiskowych w
poszczególnych Filiach Bibliotecznych,
odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski z udziałem dzieci
klas „0”-I.

D

o konkursu pod
hasłem „Poezja
Brzechwy i Tuwima dla najmłodszych”dzieci były przygotowywane
przez
nauczycieli szkół podstawowych z Lachowa, Borkowa, Zabiela
oraz Czerwonego.
W komisji oceniającej zasiadły trzy
osoby: Kazimierz Koter- przewodniczący, oraz członkowie Maria Bućko
i Barbara Sielawa.
Konkurs został poświęcony dwóm znanym autorom wierszy dla dzieci Brzechwie i
Tuwimowi. Ich twórczość należy do
klasyki literatury dziecięcej. A utwory
nadal są żywe i chętnie czytane. W
konkursie wzięło udział 22 recytatorów.
Laureatami konkursu w kategorii
klasa „0” zostali:
- Oliwia Duda (SP Zabiele)
- Dominika Filipkowska (SP Lachowo)
- Daria Cudnik (SP Borkowo)
Wyróżnienie otrzymała Natalia Anto-

siewicz (SP Czerwone).
W kategorii klasa I:
- Kamila Wyka (SP Lachowo)
- Wiktoria Jermacz (SP Czerwone)
- Szymon Madrak (SP Zabiele)
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymali
: Damian Piwowarski (SP Czerwone)
oraz Michał Konstanty (SP Borkowo).
Poprzez organizacje takiego typu
konkursów
pragniemy
zachęcić dzieci do jak najczęstszego
korzystania z biblioteki, a przede
wszystkim do rozwijania ich
młodych
talentów.
Małe dzieci dopiero zaczynają poznawać środowisko biblioteczne, dlatego widząc ogromne zainteresowanie
z ich strony chcemy pomagać im tę
wiedzę rozwijać. To dzieci są pokoleniem, które wzbogaca nasze życie

kulturowe.
Dla maluchów takie wystąpienie
wiąże się z nie lada przeżyciem, ale
chcieliśmy, aby potraktowały one
to jak świetną zabawę. W naszej Bibliotece są często organizowane takie
konkursy, gdyż chcemy pielęgnować
poezję,bo jest ona czymś pięknym,
czemu warto jest poświecić uwagę.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Dyplomy i nagrody małym recytatorom wręczył Przewodniczący Komisji Kazimierz Koter.
Dzięki przychylności Dyrektora
ZOPO Józefa Wiśniewskiego, wszyscy uczestnicy z poszczególnych bibliotek mogli sprawnie i bezpiecznie
dojechać busem do GBP w Czerwonem.
Ewelina Gardocka (stażystka)

PREZENT OD TYGODNIKA
minna Biblioteka Publiczna w
Kolnie z/s w Czerwonem otrzymała od tygodnika „Polityka” jako
gratisy, kolekcję książek „ Polska literatura współczesna”, „Współczesna
literatura rosyjska”, „Lato z kryminałem oraz kolekcję polskich kabaretów.
Kolekcje te spotkały się z dużym
zainteresowaniem ze strony czytel-

G

ników. Poprzez wsparcie ze strony tegoż tygodnika będziemy mogli rozwijać aspiracje czytelnicze
naszych dorosłych użytkowników.
Uważamy tygodnik „Polityka”
za naszego oficjalnego
partnera w akcji promowania czytelnictwa i dziękujemy za wsparcie zbioru literatury pięknej dla dorosłych.

Pracownicy
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Justyna Korwek na podium
W dniach 26-27 marca 2011 roku w
Krasnymstawie odbyły sie eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów w
Taekwondo olimpijskim. Dwie nasze
zawodniczki powalczą w finałach!

O

kwalifikacje do finału Mistrzostw Polski walczyło 250
zawodników ze wszystkich klubów zarejestrowanych w Polskim
Związku Taekwondo Olimpijskiego.
Województwo podlaskie reprezentowało trzech zawodników - (wszyscy to mieszkańcy gminy Kolno).
Kwalifikacje do imprezy głównej
jaką jest finał Mistrzostw Polski Juniorów, który odbędzie się w miejscowości Borne Sulimowo uzyskały
dwie zawodniczki - Justyna Korwek - wygrana pierwsza walka 3-1
z zawodniczką - zeszłoroczną wicemistrzynią Polski, druga przegrana z
późniejszą zwyciężczynią wagi 6-1
Drugą kwalifikacje wywalczyła Patrycja Sekścińska (Zabiele).
Niestety w pierwszej walce odpadł
Paweł Sekściński (Zabiele) osta-

tecznie zajmując miejsce 9-16.
Tegoroczne zawody odbyły sie bez
podziału na strefy,uznać więc je moż-

na za nieoficjalne mistrzostwa Polski.
Zawodnikom i trenerowi życzymy
udanych startów.

Uczniowie z Wykowa powitali wiosnę
W
nocy z 20 na 21 marca słońce
weszło w znak Barana. Rozpoczęła się astronomiczna wiosna, pora
roku od zarania dziejów oczekiwana
z niecierpliwością i witana z radością.
Najważniejszym
wydarzeniem
tego dnia jest według tradycji ludowych topienie Marzanny, która
uważana była za uosobienie śmierci, zimy i chorób. Powszechne było
przekonanie, że jej unicestwienie
spowoduje szybkie nadejście wiosny.
Zgodnie z tradycją uczniowie
wszystkich klas Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wykowie w
dniu 21 marca powitali wiosnę. Z tej
okazji Samorząd Uczniowski wykonał Marzannę, którą spalono nad
rzeką Wykówka. Obrzęd ten został
poprzedzony informacją na temat
zwyczajów, tradycji i przesądów jakie
towarzyszyły „Topieniu Marzanny”.
Po głównej części ceremonii wszyscy uczniowie wrócili do szkoły gdzie
czekało na nich przygotowane ognisko przez panów: Wiesława Trusz-

kowskiego i Zbigniewa Wiśniewskiego z OSP Wykowo, na którym
każdy mógł upiec sobie kiełbaskę.
Pożegnanie zimy, a powitanie wio-

sny upłynęło w miłej i radosnej atmosferze, przy słonecznej pogodzie.
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Powiatowa Gimnazjada w siatkówce
Zabiele – Kolno 2:0 (25:13, 25:15)
Kolno – Stawiski 2:0 (25:16, 25:21)
Zabiele – Mały Płock 2:0 (25:11,
25:14)
Mały Płock – Kolno 2:0 (25: 21,
25:14)
Zabiele – Stawiski 2:0 (25:0, 25:17)

02.04.2011r. w ZSS w Zabielu,
Uczniowski Klub Sportowy „Sprint”
zorganizował powiatowy turniej siatkówki dziewcząt klas I gimnazjum.
turnieju wzięły udział 4 gimnazja: Mały Płock, Kolno, Stawiski i Zabiele. Mecze
były rozgrywane każdy z każdym.
Nasze młode siatkarki podtrzymały
tradycję naszego gimnazjum i zdecydowanie zajęły I miejsce. Na pochwa-

W

łę zasługuje nasza kapitan Ewlina
Kordal, która swoimi wspaniałymi
serwami, powaliła zespół ze Stawisk
„na kolana”. Ewelina nie dała nawet
szans na zrobienie jednego przejścia i swoimi serwami doprowadziła
nasz zespół do zwycięstwa 25:0!!!
wyniki turnieju:
Mały Płock – Stawiski 2:1 (25:19,
26:28, 15:7)

wynik rywalizacji:
1 miejsce – Gimnazjum w Zabielu
(op. Agnieszka Chutkowska)
2 miejsce – Gimnazjum w Małym
Płocku (op. Zbigniew Kordas)
3 miejsce – Gimnazjum w Kolnie
(op. Grzegorz Kleczyński)
4 miejsce – Gimnazjum w Stawiskach (op. Zbyszek Pajer)
Reprezentacja Gimnazjum w Zabielu: Ewelina Kordal, Joanna Sekścińska, Małgorzata Góralczyk, Aleksandra Kordal, Monika Obrycka, Sylwia
Pisowacka , Emilia Podsiad, Halina
Remiszewska, Paulina Sielawa, Dominika Bednarska, Justyna Kozioł,
Gabriela Jermacz.
		
Prezes UKS „Sprint”
Agnieszka Chutkowska

Gimnazjalistki z Zabiela wygrały!

20 marca w kolneńskiej hali odbyła się Powiatowa Gimnazjada w
Halowej Piłce Nożnej dziewcząt.

D

o turnieju zgłosiły się 3 drużyny
dziewcząt. Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”, a
następnie odbyła się runda rewanżowa.
Gimnazjalistki z Zabiela wygrały
wszystkie 4 mecze i tym samym zajęły I miejsce!
Wynik rywalizacji:
Zabiele – Kolno – 3:0 , 2:1
Zabiele – Mały Płock – 5:0 , 3:1
Kolno – Mały Płock – 4:1 , 5:0
1 miejsce – Gimnazjum w Zabielu
2miejsce – Gimnazjum w Kolnie
3 miejsce – Gimnazjum w Mały
Płock
Królem strzelców została nasza
uczennica Marta Terepka, która
strzeliła 6 goli, tuż za nią Katarzy-

na Dobrowolska 5 goli, 1 bramkę
zdobyła jeszcze Justyna Korwek.
W zwycięskim składzie były jeszcze: Iza Wieczorek, Ewelina Kordal,
Patrycja Sekścińska, Katarzyna Podeszwik, Joanna Sekścińska, Małgorzata Góralczyk, Aleksandra Kordal.

Jak mówią piłkarki z Zabiela: „(…)
wpływ na nasz sukces ma możliwość
trenowania tej dyscypliny sportowej
od tego roku szkolnego na naszej nowej, wspaniałej sali gimnastycznej”.
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Odchów jałówek hodowlanych
od 3 miesiąca
Wychów jałówek hodowlanych z
przeznaczeniem na remont stada jest bardzo ważnym ogniwem
w hodowli bydła mlecznego, ponieważ wywiera kluczową rolę na
wartość użytkową zwierzęcia w
późniejszym etapie chowu. Wobec
wielu problemów powodujących
krótką żywotność naszych krów,
jest to etap w hodowli wymagający od nas największej staranności i zaangażowania, bowiem
to właśnie tu są nasze rezerwy.

M

ówiąc krótko: ile zainwestujemy w naszą jałówkę, tyle z niej
wydoimy w kolejnych laktacjach.
Spośród wielu czynników jak genetyka, środowisko czy system utrzymania, najważniejszym jest żywienie.
Prawidłowo zbilansowana dawka
pokarmowa pozwala na pokrycie
potrzeb młodego i rozwijającego się
organizmu, natomiast - wg badań
przeprowadzonych przez Duńczyków (Foldager, 1991) i Amerykanów
(Little i Kay, 1979) - nieprawidłowe
żywienie jałowizny może być przyczyną obniżenia wydajności w pierwszej laktacji nawet o 1000 litrów.
Rozpatrując zróżnicowanie żywienia w poszczególnych fazach wychowu, zaleca się oszczędne żywienie od
4 do 9 miesiąca. Oszczędność ta nie
dotyczy jednak białka, stanowiącego
materiał budulcowy tkanki mięśniowej, lecz składników energetycznych.
W wieku 3-4 miesięcy i przy masie ciała około 90 kg rozpoczyna się
intensywny wzrost i kształtowanie się
gruczołu mlekowego pod względem
ilościowym i jakościowym. W tym

czasie tkanka gruczołowa (część odpowiedzialna w przyszłości za produkcję
mleka, rys. 1) wzrasta 3-4 razy szybciej od pozostałych tkanek organizmu.

Rys. 1. Przekrój podłużny wymienia jałówki.
Miejsce, w którym wykształci się strzyk jest zaznaczone czarną linią. FP-tkanka tłuszczowa,
P-tkanka gruczołowa, CD-zatoka strzykowa
[www.classes.ansci.illinois.edu]

Proces ten trwa do 9-10 miesiąca
życia, czyli do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej. Zbyt intensywne pod względem energetycznym żywienie w tym okresie może
spowodować zmniejszenie wydajności krów, na skutek otłuszczenia
organizmu, w tym także wymienia.
Z tego powodu kiszonka z kukurydzy powinna być podawana w ograniczonej ilości, nieprzekraczającej 1/3
zawartości suchej masy w dawce. Podstawową paszą objętościową powinna
być sianokiszonka skarmiana do woli,
natomiast gdy mamy możliwość wypasania jałówek latem – zielonka.
Ewentualne niedobory włókna w
runi pastwiska-zwłaszcza wiosnąmożna uzupełnić słomą zadawaną do
woli. Ważną zaletą wypasu pastwi-

skowego jest wielogodzinny ruch na
świeżym powietrzu w promieniach
słońca przeciwdziałającego grzybicom
i stymulującego syntezę witaminy D.
Nie bez znaczenia jest oczywiście
jakość skarmianych pasz. Nie należy
przeznaczać paszy najsłabszej do zastosowania w dawkach dla jałówek.
Takie rozwiązania w efekcie mogą
przynieść więcej szkody niż pożytku. Spleśniała oraz zanieczyszczona
ziemią sianokiszonka ma niską wartość pokarmową, jest mniej chętnie
pobierana, dodatkowo zawarte w niej
mikotoksyny mogą hamować wzrost i
rozwój narządów wewnętrznych oraz
w znacznym stopniu obniżać system
odpornościowy, co może prowadzić
później np. do mastitis. Uzupełnieniem pasz gospodarskich powinny
być mieszanki treściwe (śruty poekstrakcyjne, CJ-tki, mieszanki paszowe uzupełniające). Ich ilość i rodzaj
zależy od wieku zwierząt oraz rodzaju i jakości pasz objętościowych.
Zatem jak ocenić czy nasza dawka jest faktycznie dobra?
Najprostszą i nic nie kosztującą nas
metodą jest ocena kondycji jałówki (BSC) w skali od 1-5 punktów.
Optymalna kondycja jałówki powinna mieścić się w przedziale 3,0-3,5.
Czyli widoczne są przynajmniej 2
żebra oraz jest wyraźnie zaznaczona
depresja w okolicach nasady ogona.
Takie
postępowanie
zapewni nam dużo lepsze wchodzenie
w pierwszą laktację oraz o wiele
mniej problemów z chorobami metabolicznymi pierwiastek, a także krów w kolejnych laktacjach
Doradca żywieniowy Agrocentrum
Mgr inż. Emilia Zamana

KONKURS
Ogólnopolski
konkurs
styczny „Bezpiecznie na

plawsi”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Henryk Smolarz ogłasza I Ogólnopolski Konkurs
Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”. Do
udziału w konkursie zaprasza uczniów
szkół podstawowych. Najlepsze prace
plastyczne będą nagradzane na każdy

etapie dwustopniowych eliminacji.
Celem konkursu jest promowanie
pozytywnych zachowań w środowisku pracy i życia rolników, zgodnych
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,
a także zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo dzieci wiejskich w trakcie ich zabaw i obecności w pobliżu
osób wykonujących prace rolnicze.

Konkurs obejmuje etapy: wojewódzki i centralny. Pierwszy etap zakończy
się do 22 czerwca, o wynikach etapu
centralnego i laureatach uhonorowanych nagrodami Prezesa Kasy komisja konkursu poinformuje do końca br.
Szczegółowych informacji udzielają oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.
źródło: www.krus.gov.pl
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Regulacja zachwaszczenia we wczesnych
fazach rozwojowych kukurydzy
W połowie lat 90-tych w Kanadzie i
USA prowadzone były badania nad
wpływem zachwaszczenia na plonowanie kukurydzy. Badania te przyniosły wiele ciekawych wyników i
wniosków.
omimo tego, że dynamiczny rozwój genetyki odmian miał największy wpływ na plon kukurydzy,
wyniki tamtych badań znów stają się
cenne i ważne w sytuacji dbania o
plon. W tych badaniach swój wkład
miał kanadyjski profesor Clarence
Swanton. Naukowiec ten wyciągnął
wniosek, który mówi: „Wczesna regulacja zachwaszczenia w kukurydzy
to podstawa ochrony potencjału plonowania”. Innymi słowy – wczesne
zwalczanie chwastów zapewnia kukurydzy optymalne warunki do rozwoju.
Rośliny nie konkurują z chwastami,
mają silniej rozwinięty system korzeniowy a co najważniejsze zawiązują
maksymalną liczbę ziaren w kolbie
dając bazę do plonowania. Wtedy
również, nie ma ryzyka wystąpienia
efektu „switch point”, który w efekcie
prowadzi do nieodwracalnego spadku
plonu.
Zapewnienie kukurydzy „czystego
pola” bez chwastów w fazie 3-14 liści jest niezwykle istotne, ponieważ
decyduje o fundamencie do budowy
dalszego plonu. Do bardzo skutecznej
metody można zaliczyć wykonanie
dwukrotnego lub trzykrotnego zabiegu herbicydowego. Mówimy w tym
wypadku o zabiegach nalistnych lub
łączeniu zabiegu doglebowego z nalistnym.
Zabiegi takie powinny być uzależnione od występującego na polu spek-

P

trum chwastów oraz ich fazy rozwojowej. Technologia ta jest skuteczna,
aczkolwiek mało ekonomiczna i trudna w praktycznym zastosowaniu. Producenci często nie mogą zastosować
tego typu rozwiązania poprawnie, ze
względów na ograniczenia organizacyjne, czasowe i pogodowe.
Inny sposób regulacji zachwaszczenia to zabieg wczesny po wschodowy
lub przed wschodowy herbicydami,
które charakteryzują się długotrwałym działaniem od glebowym. W
przypadku takich rozwiązań, producenci zwalczają chwasty w odpowiednim czasie, a efekt wydłużonego
działania, zabezpiecza uprawę przed
wtórnym zachwaszczeniem.
Kolejnym rozwiązaniem jest zastosowanie jednego skutecznego zabiegu nalistnego, o szerokim spektrum
zwalczanych gatunków chwastów,
herbicydem pobieranym przez liście
i korzenie zapobiegając tym samym
wystąpieniu zachwaszczenia wtórnego. Taki zabieg poza wygodą stosowania, pozwala na uzyskanie efektu

czystego pola.
Nasza firma w roku 2009 i 2010
wprowadziła dwa herbicydy LUMAX® i ELUMIS®. Produkty te
odpowiadają w pełni potrzebom producentów kukurydzy. ELUMIS®105
OD to świetne połączenie dwóch
sprawdzonych substancji aktywnych,
które to pobierane są zarówno przez
liście jak i korzenie chwastów. Herbicyd ten został stworzony specjalnie do
ochrony kukurydzy charakteryzując
się bardzo szerokim spektrum zwalczanych gatunków chwastów oraz
wysokim poziomem bezpieczeństwa
dla rośliny uprawnej. LUMAX® 537,
5 SE to prawdziwy mistrz w swojej
lidze, dzięki czemu kukurydza ma
możliwość wytworzenia maksymalnego potencjału plonowania. Herbicyd przed jak i wcześnie po wschodowy gwarantujący czyste pole w pełni
wolne od chwastów.
Dziś nasi klienci mają możliwość w
pełni zadbać o plonowanie swej kukurydzy i jej bezpieczeństwo.
www.syngenta.pl

magazynowe i gospodarcze, * budynki mieszkalne, * inne obiekty zagrodowe i obiekty ochrony środowiska.
Organizatorem EUROZAGRODY
jest BudoRol.pl - Portal Budowlany Rolnika.W Konkursie mogą brać
udział rolnicy i projektanci, którzy
do 30 czerwca 2011 roku prześlą
swoje zgłoszenia na adres: Sekreta-

riat Konkursu EUROZAGRODA ul.
Łagowska 3/39 01-464 Warszawaz
dopiskiem na kopercie: „Konkurs Eurozagroda”
Nagrody w każdej kategorii konkursowej wynoszą po 10 000 zł. Pełne informacje o Konkursie można znaleźć
pod adresem: www.budorol.pl
źródło: www.odr.pl

KONKURS
III edycja konkursu dla rolników i
projektantów EUROZAGRODA.
Do konkursu można zgłaszać
wszystkie budynki i budowle tworzące rolniczą zagrodę - zarówno obiekty istniejące jak i nowo wybudowane
oraz zmodernizowane. Konkurs prowadzony jest w czterech kategoriach:
* budynki inwentarskie, * budynki
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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

Kolno, 18.04.2011 r.
RG.6825.1.2011.AJ2
WÓJT GMINY KOLNO
informuje, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w terminie od
26.04.2011 r. do 30.05.2011 r., wyłożony będzie do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości, w związku z prowadzonym postępowaniem, dot. komunalizacji
działki, położonej w obrębie Kumelsk.
W określonym, wyżej terminie osobom, których interes prawny dotyczy ustaleń
zawartych w spisie inwentaryzacyjnym, przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do komisji inwentaryzacyjnej.
									
Wójt
							
mgr inż. Tadeusz Klama
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WAŻNE I PRZYDATNE TELEFONY
Główny księgowy		
Pracownicy socjalni		
Dział świadczeń rodzinnych
Dodatki mieszkaniowe

Telefony alarmowe
Policja 		
Straż Pożarna 		
Pogotowie Ratunkowe

997
998
999

112

Biuro Obsługi Interesanta
Fax				
Sekretariat
		
Sekretarz Gminy
Skarbnik			
Rolnictwo, inwestycje		
Drogi, wodociągi
Budownictwo, promocja gminy
Ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Płace i księgowość podatkowa
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 34
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			

86 278 26 31

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

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

Starostwo Powiatowe w Kolnie

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 58
86 278 20 63
86 278 20 76
86 278 20 72

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

