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WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Z działalności wójta
Sprawozdanie z działalności od 25 marca 2011 do 10 maja 2011 r.
Ruszyła rekultywacja wysypiska
>> str. 5

Gimnazjaliści pisali egzamin
>> str.6

W okresie od ostatniej sesji wydałem
siedem zarządzeń, które dotyczyły:
- Określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- Kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
- Zmian w budżecie na 2011 r.
- Określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2011 r z podziałem
na jednostki organizacyjne
- Ustalenia zasad i organizacji pracy szkół
i placówek oświatowych prowadzonych
przez Gminę Kolno oraz trybu opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012
Ponadto w okresie miedzy sesjami:

Remonty remiz idą pełną parą
>> str.7

1.Ogłosiłem i rozstrzygnąłem konkurs
ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizowanych
inwestycjach gminnych w zakresie ośrodków kultury w miejscowości Czerwone,
Zabiele, Lachowo, Janowo.
2.Podpisałem Akt notarialny nabycia
remizy OSP w Starym Gromadzynie.
Remizę przekazała Ochotnicza Straż
Pożarna w Starym Gromadzynie na
rzecz Gminy Kolno jako darowiznę.

Podsumowanie projektu

		

>> str.12

Sukces recytatorek z naszej gminy!
		
>> str.13

6.Dokonałem
wznowienia
punktów granicznych drogi w miejscowości Czernice. Prace wykonano w ramach środków z funduszu sołeckiego.
7.Zorganizowałem 3 zebrania wiejskie dotyczące wykonania prac melioracyjnych przy współudziale środków unijnych i Skarbu Państwa.
8.Zorganizowałem zebranie wiejskie
w miejscowości Bialiki. Tematem zebrania było powołanie spółki do zarządzania wspólnotą gruntową tej wsi.

3. Dokonałem rozgraniczenia drogi w miejscowości Czernice z gruntami przyległymi.

9.Złożyłem
wniosek
do
Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca o dofinansowanie z Programu Leader Dożynek Gminno – Powiatowych, które organizowane będą w Lachowie.

4.Ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg na
dostawę pospółki żwirowej na drogi. W
przetargu brało udział 4 dostawców. Z najbardziej konkurencyjnym dostawcą podpisałem umowę i aktualnie trwają żwirowania.

Uchwały podjęte na ostatniej sesji zostały przekazane dla Wojewody Podlaskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Uchwały podlegające publikacji przekazano do Redakcji Dziennika Urzędowego.

5.Ogłosiłem przetarg i dokonałem otwarcia
ofert na sporządzenie zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. W przetargu brało udział 5 firm.

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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Radni są za postawieniem pomnika
Uchwałę w sprawie wsparcia inicjatywy wzniesienia pomnika w
Janowie podjęli na ostatniej sesji
radni gminy Kolno. Uchwała ta
umożliwi Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu im. Podlaskiej Brygady
Kawalerii w Kolnie starania o pieniądze na realizację tego projektu.
zczegóły dotyczące tej inicjatywy przedstawił radnym inspektor Krzysztof Murawski z Urzędu
Gminy Kolno. Pomnik ma upamiętnić rozwiązanie 110 Zapasowego
Pułku Ułanów, który formował się
po 4 września1939 roku w Wołkowysku z nadwyżek 3 Pułku Strzelców Konnych im. S. Czarnieckiego.
- O świcie 28 września Pułk w
liczbie około stu szabel dotarł do Janowa – informował Krzysztof Murawski. – Tu ppłk J. Dąbrowski podjął decyzję o rozwiązaniu oddziału.
Wytworzyły się wówczas trzy grupy,
które poszły dalej walczyć o niepodległość. Grupa ppłk Jerzego Dąbrowskiego ps . „Łupaszka”, grupa mjr
Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal”
i grupa rtm. Witolda Bilińskiego. To
właśnie to wydarzenie upamiętniać
ma pomnik, którego makietę mogli
obejrzeć na sesji wszyscy zgromadzeni ( na zdjęciu pierwszym od góry).
O poparcie tej inicjatywy prosił
radny z Janowa Stanisław Podsiad,
a wójt Tadeusz Klama dodał, że
gmina służy własnym terenem pod
pomnik. Radni jednogłośnie poparli inicjatywę wzniesienia pomnika.
Na sesji tej podjęto jeszcze inne
uchwały m.in. w sprawach: przystąpienia gminy Kolno do realizacji projektu „Tradycja naszym brzmieniem”

S

realizowanego w ramach POKL, działanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich oraz zmian
w budżecie gminy Kolno na 2011 r.
Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok

oraz ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kolnie z siedzibą w Czerwonem
za 2010 rok, którą w formie multimedialnej prezentacji przedstawiła
radnym dyrektor GBP Teresa Zajk.

ŻYCZENIA
DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
27 MAJA 2011 R.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Mieszkańcom Gminy Kolno
i reprezentującym ich Radnym, Sołtysom i Radom Sołeckim,
przyczyniającym się do propagowania idei samorządności
składam serdeczne gratulacje i podziękowania
za wspólną troskę i pracę na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej
oraz kształtowania przynależności do naszej małej, gminnej ojczyzny.
Wójt Gminy Kolno
Tadeusz Klama
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Ruszy nowy projekt

Po naborze

Komisja Ekspertów Programu
„Równać Szanse – Ogólnopolski
Konkurs Grantowy” przyznała
Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju
Gminy Kolno „Integracja” dotację
w kwocie 39 700 złotych na realizację projektu „Szlakiem wydarzeń
historycznych”.

Tradycja naszym brzmieniem - to
nazwa projektu, który będzie realizowany we wsi Brzozowo. Właśnie
zakończyła się procedura naboru.

T

eren
gminy
Kolno usiany
jest schronami bojowymi z okresu II
wojny światowej.
Obiekty te budzą
ciekawość i żywe
zainteresowanie
młodych
ludzi.
Młodzież wyszła
z pomysłem, aby
wokół
schronów
bojowych stworzyć
działania projektowe, które pozwolą
na szerszą promocję tych miejsc,
jako dóbr kultury
i historii regionu.
Wspólnie
z
przedstawicielami młodzieży planowaliśmy działania projektowe:
wyjazdy edukacyjne, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i negocjacji, historyczne, informatyczno – fotograficzne, dziennikarskie.

Budowa schronów radzieckich, wywózka ludności cywilnej na Syberię,
miejsca straceń ludności żydowskiej,
obóz jeniecki żołnierzy radzieckich z
okresu II wojny światowej staną się
kanwą opracowania i wydania folderu oraz przygotowania inscenizacji
historycznej.
Spośród młodzieży w wieku
od 13 do 19 lat
z terenu gminy Kolno, która
wcześniej została objęta diagnozą środowiska
lokalnego, zostanie wyłoniona
25 osobowa stała grupa beneficjentów. Uczestnik projektu będzie zobligowany do udziału w
cotygodniowych
zajęciach
cyklicznych trwających 15 miesięcy od 1czerwca 2011 do 31 sierpnia 2012 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w
Bibliotekach Publicznych w Borkowie, Czerwonem i Zabielu.

rojektu realizowany jest w ramach
Działania 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki przez Gminę Kolno,
a konkretnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja młodzieży we wsi Brzozowo i
okolicznych wsiach objętych działaniem świetlicy wiejskiej tzw. Centrum
Kulturalno Rozrywkowym w zakresie
gry na instrumentach muzycznych
i wokalu w trakcie pięciu miesięcy
trwania projektu.Uczestniczyć w nim
będzie dwadzieścia osób (młodzież w
wieku 15-25 lat). W ramach projektu
uczestnicy nauczą się gry na gitarze,
keyboardzie oraz
współtworzenia
zespołowej gry. Łącznie w ramach
projektu odbędzie się 205 godzin zajęć, które odbywać się będą dwa razy
w tygodniu. Zakłada się, że powstanie młodzieżowy zespół muzyczny,
efektem ma być też nagranie płyty z
muzyką w wykonaniu tego zespołu
Koszt realizacji projektu to 50 tys. zł.
Realizacja projektu „Tradycja naszym brzmieniem” rozpoczęła się w
Barbara Sielawa maju i potrwa do 30 września 2011 roku

P

Jubileusz 25-lecia pracy zawodowej
T
adeusz Klama, Wójt Gminy Kolno
obchodził jubileusz 25- lecia pracy zawodowej. Z tej okazji gratulacje,
bukiet kwiatów oraz najserdeczniejsze życzenia Panu Wójtowi w imieniu wszystkich pracowników Urzędu
Gminy Kolno złożyli: Danuta Siwik,
Sekretarz Gminy Kolno, Halina Boryszewska, Skarbnik Gminy, Andrzej Jarzyło, kierownik Referatu Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego, Andrzej
Kleczyński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Beata Żylińska,
podinspektor ds. obsługi rady gminy.
Wójt Tadeusz Klama karierę zawodową zaczynał w Urzędzie Miasta i
Gminy Kolno, był też dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie.

Wójt Tadeusz Klama przyjmuje życzenia z okazji jubileuszu od Sekretarz Gminy Danuty Siwik
gazeta gminna nr 05 (41) maj 2011
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Górskie - rekultywacja wysypiska
Ruszyły długo oczekiwane przez
mieszkańców okolicy prace związane z rekultywacją wysypiska
miejsko - gminnego w miejscowości Górskie. Potrwają do jesieni 2012 roku. Inwestycja jest
możliwa dzięki unijnej dotacji.

K

oszt inwestycji to 977 875,85
zł, z czego około 110 000 zł
pokryje gmina Kolno. 85 procent
kosztów kwalifikowanych pokryją pieniądze z Unii Europejskiej.
Liderem projektu pod nazwą „Rekultywacja wysypiska miejsko gminnego odpadów komunalnych
w miejscowości Górskie” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
jest Miasto Kolno, a nasza gmina
jest w tym projekcie partnerem.
Pod koniec kwietnia teren wysypiska został przekazany wykonawcy prac. Okazało się, że konieczne
jest też posprzątanie drogi dojazdowej do wysypiska. Gmina Kolno
poniosła dodatkowe koszty w wysokości 5 000,00 zł związane właśnie z posprzątaniem drogi dojazdowej gminnej do wysypiska oraz
terenów bezpośrednio przyległych.
Rekultywacja wysypiska o powierzchni 1,59 ha, to ogrom prac
związanych z robotami ziemnymi z
wykorzystaniem koparek i spycharek,

polegających m.in. na przemieszczaniu odpadów i mas ziemnych tak,
by uformować czaszę złoża oraz dowożeniu gruntu z którego powstaną
nasypy. W ramach projektu wykonane zostaną studnie odgazowujące teren wysypiska. Na posprząta-

nym i wyrównanym terenie posiane
zostaną trawy, posadzone drzewa.
Końcowym efektem wszystkich
prac związanych z rekultywacją wysypiska miejsko - gminnego w miejscowości Górskie ma być bezpieczny,
ogólnodostępny teren zieleni leśnej.

Wójt gminy Kolno przypomina o zakazie wywożenia nieczystości stałych na wskazany teren. Z uwagi na to, że wciąż wiele osób nie potrafi dostosować się do wprowadzonego zakazu, teren będzie na bieżąco
monitorowany.
Informujemy, że osoby, które nie dostosują się do zakazu podlegają karze grzywny zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolno (Uchwała nr XXVI/189/06 Rady Gminy
Kolno z dnia 28 lutego 2006r.)

Śpiewali naturalnie w Goniądzu
Z

espół „Tęcza” działający przy
Centrum Kulturalno Rozrywkowym w Lachowie wystąpił w trakcie III Przeglądu Piosenki „Śpiewamy i gramy naturalnie” w Goniądzu.
Każdy z wykonawców: soliści,
duety, zespoły wokalne i woklanoinstrumentalne na scenie Ośrodka
Integracji Europejskiej i Promo
cji Podlasia w Goniądzu na scenie
Ośrodka Integracji Europejskiej i
Promocji Podlasia w Goniądzu mógł
zaprezentować tylko jeden utwór.
Zespół z Lachowa ( na zdjęciu
obok) zaśpiewał piosenkę pt. „Zegarmistrz światła”. Gratulujemy i
trzymamy kciuki za kolejne występy!
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Wybrano nowe władze ZGW RP
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
uczestniczył w XXV Zgromadzeniu
Ogólnym Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej, które
odbywało się w Poznaniu w dniach
14-15 kwietnia br. W trakcie tego
spotkania na kolejne cztery lata
wybrano Przewodniczącego, Zarząd i Komisję Rewizyjną Związku.

P

Od lewej Józef Dymerski, wójt gminy Mały Płock i Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno
fot. arch. ZGWRP

W trakcie XXV Zgromadzenia Ogólnego wybrano nowe władze Związku Gmin Wiejskich RP
fot. arch. ZGWRP

rzedstawiciele 270 gmin zdecydowali, że Mariusz Poznański, wójt
gminy Czerwonak, będzie ponownie
przewodniczącym Związku. Członkami Zarządu zostali: Bystroński Tomasz, wójt gminy Nowosolna, Iwaniuk Krzysztof, wójt gminy Terespol,
Jastrzębski Stanisław, wójt gminy Długosiodło, Lech Mirosław, wójt gminy Korycin, Olszewski Marek, wójt
gminy Lubicz, Pyziak Andrzej, wójt
gminy Rudniki, Strugała Dariusz, wójt
gminy Jaraczewo, Szczepańska Renata, wójt gminy Cisna, Świętalski Leszek wójt gminy Stare Bogaczowice i
Zająkała Jerzy, wójt gminy Łubianka.
- W trakcie dwóch dni dyskutowaliśmy na wiele ważnych dla nas tematów - podkreśla wójt Tadeusz Klama. - Szczególnie tych dotyczących
finansów samorządów oraz oświaty.
Uczestnicy Zgromadzenia przyjęli wspólne stanowisko w sprawie
oświaty z którym zapoznać się można
na stronie www.zgwrp.org.pl

Nie taki egzamin straszny
J

uż dziesiąty raz gimnazjaliści w
całym kraju przystąpili w tym
roku do egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie Gimnazjum ZSS w
Zabielu w dniach 12, 13, 14 kwietnia stawili się w komplecie na
hali gimnastycznej i
przystąpili
do egzaminu w częściach: humanistycznej,matematyczno–
przyrodniczej i z języka angielskiego.
Jest to ostatni egzamin w takiej
formule. Od następnego roku szkolnego zmienią się zasady organizacji
egzaminu gimnazjalnego (wydłużony
czas trwania egzaminu do 180 minut,
możliwość wyboru języka obcego,
wydzielona matematyka w części matematyczno – przyrodniczej oraz język polski w części humanistycznej).
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Remizy w rozbudowie
Janowo, Lachowo i Zabiele - wiejskie świetlice w tych miejscowościach zmieniają się dzięki unijnym pieniądzom. Wkrótce prace
rozpoczną się w Czerwonem. Gmina Kolno realizuje projekty dzięki którym w tych ośrodkach swoje pasje i umiejętności rozwijać
będą mogły różne grupy społeczne.

P

ogoda sprzyja prowadzeniu prac,
więc sytuacja na budowach zmienia się tak szybko, że łatwo przeoczyć
kolejne etapy. Nie tak dawno temu
obok pozostałości po remizie w Lachowie wylewano fundamenty pod
kolejne pomieszczenia (na zdjęciu
na dole po prawej), a dziś już wyraźnie widać ściany. Rozbudowa i
modernizacja remizy w Lachowie,
tak jak tych w Zabielu i Czerwonem

Remiza w Zabielu

Remiza w Janowie

realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013. Na rozbudowę
tych trzech obiektów gmina Kolno
uzyskała 1,5 mln zł dofinansowania.
W ramach projektu współfinansowanego z środków unijnych moderni-

zowana jest też świetlica w Janowie.
Tu zakres prac nie jest tak szeroki, jak
w przypadku trzech wymienionych
wyżej świetlic, ale wystarczający, by
mieszkańcy Janowa i okolic mieli
miejsce w którym w komfortowych
warunkach będą mogli się spotykać.

Remiza w Lachowie

Zespół „Zabielacy” w Zbójnej
Z

espół „Zabielacy” z Zabiela reprezentował naszą gminę na Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej. Występ Pań przyjęto brawami!
Organizowany przez ROKw Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży,
Gminę Zbójna i WOAK w Białymstoku Przegląd ma wieloletnią tradycję. Co roku gromadzi duże grono
wykonawców. Przed jury i publicznością swoje umiejętności przedstawiają: zespoły, soliści, pary taneczne,
gawędziarze w różnym wieku. Nasze
Panie śpiewały bez towarzyszenia
instrumentów. W swojej kategorii
konkurowały z uznanymi zespołami

ze Zbójnej, Nowogrodu czy Turośli, ale ich występ został serdecznie
przyjęty zarówno przez publiczność
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Zmagania z ortografią
28 kwietnia 2011r w Szkole Podstawowej w Lachowie odbył się
Gminny Konkurs Ortograficzny „As ortografii” zorganizowany pod patronatem Wójta Gminy
Kolno przy współpracy Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolnie.

C

elem konkursu było propagowanie idei dbałości o poprawność ortograficzną od najmłodszych
lat szkolnych, wdrażanie uczniów
do samokontroli i samokształcenia w zakresie pisowni, sprawdzenie poziomu opanowania ortografii przez uczniów klas kształcenia
zintegrowanego oraz wyłonienie
„Asa ortografii” wśród uczniów klas
pierwszych,
drugich i trzecich.
Uczniowie
piszący
dyktando byli oceniani w trzech kategoriach: klasy I, klasy II, klasy III.
W jury konkursu zasiedli: Teresa
Andrzejewska, Mariola Szymańska,
Ewa Miłosek.
Do konkursu przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Borkowie, Czerwonym, Filipkach Dużych, Janowie, Lachowie, Wykowie,
Zaskrodziu, Zabielu. O tytuł „Asa
ortografii” walczyło 17 uczniów.
Wyniki konkursu:
Klasa pierwsza:
Kamila Wyka, SP Lachowo- I miejsce

Julia
Filipkowska,
SP
Filipki
Duże- II miejsce
Daria Remiszewska,
SP Zabiele- III miejsce
Klasa druga:
Izabela Bagińska, SP
Lachowo- I miejsce
Julia Rakowska, SP
Zaskrodzie- II miejsce
Karolina Malinowska, SP Wykowo- III
miejsce
Karol Pianka, SP Janowo- wyróżnienie
Klasa trzecia:
Patrycja Paliwoda, SP
Borkowo- I miejsce
Patrycja Ałajko, SP
Zabiele- II miejsce
Angelika Cudakiewicz, SP ZaskrodzieIII miejsce
Anna Malinowska, SP Wykowo- wyróżnienie
Laureaci wykazali się wysokimi
umiejętnościami w zakresie poprawnej pisowni.
Szczególne podziękowania składamy Wójtowi Gminy Kolno, który na zakup nagród dla uczestników przeznaczył środki finansowe
z Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Lachowie oraz nauczycielom kształcenia zintegrowanego.
Laureatom i ich opiekunom serdecznie
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Zapraszamy na
kolejną edycję Gminnego Konkursu
Ortograficznego As ortografii w 2012
roku.

Sukces Jolanty Szepietowskiej
J
olanta Szepietowska, uczennica
klasy IIIC Gimnazjum w Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu, została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Nagrodą za
ten sukces jest zwolnienie z egzaminu
w części humanistycznej, ocena celująca z języka polskiego oraz możliwość uzyskania stypendium w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2011”.
Gratulujemy uczennicy oraz Pani
Małgorzacie Łosiewskiej – polonistce w ZSS w Zabielu, która przygotowała Jolę do konkursu i czekamy na
kolejne sukcesy uczniów gimnazjum.
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Chwile wzruszeń i zadumy...
Dzień 29 kwietnia 2011 roku w
Szkole Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie był wyjątkowy. Bohater – Jan Paweł II …

N

a
dwa dni przed beatyfikacją
Papieża
odbyła się w naszej szkole piękna
i wzruszająca uroczystość poświęcona patronowi p.n. „Droga do świętości”. Były pieśni, wspomnienia, wiersze i … białe róże, bo białą sutannę
nosił Papież. Na korytarzu przejmująca cisza, na ekranie kadry z osobą Jana Pawła II, od których trudno
oderwać wzrok. Wszyscy uczniowie,
nauczyciele oraz pracownicy szkoły
odświętnie ubrani. Podniosły nastrój,
bo beatyfikacja wielkiego Polaka –
patrona naszej szkoły – to niezwykłe wydarzenie w historii Polski i
świata. To ogromny honor i zaszczyt.
Na ten dzień czekały miliony wiernych na całym świecie, choć już w
chwili śmierci Papieża na Placu św.
Piotra skandowano „Santo Subito”,
więc beatyfikacja była tylko kwestią
czasu. Nigdy przedtem w dziejach
współczesnego kościoła proces beatyfikacyjny nie odbył się tak szybko.
Wśród nas był święty człowiek, który
w zwykły, ludzki sposób okazywał
bliskość: wyciągał ramiona, głaskał
po głowie, długo trzymał za rękę.
Tylko tak może zachowywać się

ktoś, kto kocha drugiego człowieka.
Potrafił zgromadzić wokół siebie
ludzi wielu wyznań i narodowości,
bo miłość i dobroć nie zna podziałów.
Szczególne znaczenie w życiu
Papieża miały spotkania z młodzieżą, ponieważ stawiał na młodych i to ich czynił odpowiedzialnymi za przyszłość świata.
Aktor, poeta, dramaturg, teolog i filozof, kapłan, Papież, a
przede wszystkim przyjaciel ludzi.
„Przecież nie cały umieram. To, co we
mnie niezniszczalne – trwa”, „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”, „Świat Was potrzebuje”, napisał
niegdyś Jan Paweł II, a my te prawdy

staramy się zaszczepiać w młodym
pokoleniu.
Uczniowie występujący: Natalia
Dobrowolska, Jakub Papież, Joanna Kordal, Natalia Banach, Robert
Podeszwik, Aleksandra Cudnik,
Weronika Sielawa, Natalia Patalan.
W roli lektorów nauczyciele: Jadwiga
Elżbieta Konstanty, Teresa Murawska,
Beata Szewczyk oraz Dyrektor szkoły – Dariusz Wojciech Przestrzelski.
Poczet sztandarowy: Kamila Stodulska, Oliwia Filipkowska i Szymon
Kordal.
Pamiętamy Ojcze Święty!
		

Beata Szewczyk
SP Borkowo

Żywa pamięć o Marszałku
Ś

więto Patrona to coroczna uroczystość poświęcona osobie
marszałka Józefa Piłsudskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak
i w tym roku 12 maja przypomnieliśmy społeczności szkolnej o czynach tego wielkiej klasy polityka.
Uczniowie klas V – VI pod kierunkiem nauczycielek języka angielskiego-Kamili Rogińskiej i języka
polskiego – Katarzyny Kulągowskiej przytoczyli najważniejsze fakty z życia tej postaci historycznej.
Wiersze i wspomnienia o niej przeplatane były pieśniami w wykonaniu zespołu „Czerwieniacy” działającego przy CKR w Czerwonem.
Po apelu wszyscy wychowankowie
wraz z nauczycielami udali się pod po-

mnik, by złożyć wieniec i zapalić znicze.
Na zakończenie pani dyrektor Iwona Bielamowicz podziękowała zespogazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

łowi za uświetnienie tego wydarzenia.

Kamila Rogińska
Katarzyna Kulągowska
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Podsumowanie projektu Konkurs
Już po raz 2. w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu odbył
się Międzyszkolny Konkurs pt.
„Wielkanocne palmy, stroiki,
kartki i pisanki”. Wzięli w nim
udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum naszej
gminy oraz gminy Mały Płock.
onkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, którzy przygotowali
wiele ciekawych prac. Ocena prac
przez jury była wyjątkowo trudna, ponieważ młodzież zastosowała różnorodne techniki plastyczne
i poziom prac był bardzo wysoki.

K

Certyfikaty z rąk pani Małgorzaty Borowskiej, prezes KLANZY odebrała każda uczestniczka

Łzy wzruszenia, wiele mądrych, ciepłych słów, szczere i odważne relacje
z przeżyć związanych z udziałem w
warsztatach - tak było na podsumowaniu projektu „ Wzmacnianie lokalnych liderów w Gminie Kolno”.
Projekt realizowany był wspólnie
przez gminę Kolno i białostocki oddział Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „KLANZA”.
szyscy zaproszeni goście słuchający relacji uczestników, którzy
opowiadali nie tylko o tym, czego się
nauczyli, ale głównie o tym, jak dużo
przeżyli i czego dowiedzieli się o sobie
i innych mieli podobne spostrzeżenia szkoda, że nie braliśmy w tym udziału.
Z wypowiedzi uczestników projektu
wynika, że był strzałem w dziesiątkę,
bo: „dzięki niemu wyszłam wreszcie
z domu”, „nauczyłam się słuchać in-

W

nych”, „zdobyłam bogatą wiedzę, którą
wykorzystam w mojej wsi”, „uwierzyłam w siebie”, „byłam pełna obaw, ale
uwierzyłam, że są ludzie, którzy myślą
podobnie jak ja i chcą coś zrobić”, „nauczyłam się mówić szczerze, co myślę”.
Wiele dobrych słów padło też ze
strony prowadzących warsztaty, zarówno w kierunku uczestników projektu jak i władz gminy Kolno, która przez KLANZĘ stawiana jest za
wzór, jeśli chodzi o gminę „budującą drogi do ludzkich umysłów”.
Każdy z uczestników z rąk pani Małgorzaty Borowskiej, prezes białostockiego oddziału PSPiA Klanza otrzymał
certyfikat, a Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno szczególne podziękowania.
- Inwestycja w człowieka to podstawa i bardzo się cieszę, że Klanza
jest z nami w kolejnym już projekcie - podkreślił wójt Tadeusz Klama.

Sukces gimnazjalistów
W

marcu uczniowie klas I i II gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu przystąpili do
Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o
HIV/AIDS. Jej celem było poszerzenie
wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi
żyjących z HIV i chorych na AIDS. W
wyniku eliminacji klasowych i szkolnych do trzeciego etapu olimpiady na
szczeblu powiatowym zostało zakwalifikowanych 5 uczniów: Kotlewska
Zuzanna (Ib), Jermacz Gabriela(Ib),

Kozicki Mateusz (Ib), Patalan Elwira
(IIa) oraz Remiszewska Natalia (IIc).
Finalistkami tego etapu zostały uczennice Kotlewska Zuzanna- I miejsce
oraz Jermacz Gabriela- III miejsce i
awansowały do szczebla wojewódzkiego olimpiady, który odbył się dnia
10 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Dziewczynki
wykazały się również wysokim poziomem wiedzy. Za swoją ciężką pracę
otrzymały nagrody i dyplomy. finalistkom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w zdobywaniu wiedzy.
ZSS Zabiele
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Wśród najlepszych znaleźli się:
Szkoła Podstawowa w Wykowie:
1. Magdalena Bernatowicz
2. Patrycja Koprowska
3. Agnieszka Czarnecka
Gimnazjum w Glinkach:
1. Anna Grużewska
Szkoła Podstawowa w Glinkach:
1. Klaudia Pianka
2. Wioletta Siwik
Szkoła Podstawowa w Czerwonem:
1. Ola Olszak
2. Magda Kossakowska
3. Kornelia Jermacz
4. Karolina Olszak
Szkoła Podstawowa w Borkowie:
1. Przemek Niedźwiedzki
2. Natalia Banach
Gimnazjum w Małym Płocku:
1. Milena Odachowska
2. Anna Prusinowska
3. Marlena Zach
4. Karolina Podsiad
ZSS w Zabielu:
1.
Julia Braun
2.
Natalia Banach
3.
Justyna Kubrak
4.
Dominika Bednarska
5.
Justyna Korwek
6.
Justyna Świecik
7.
Ola Kotlewska
8.
Martyna Kopacz
9.
Dominika Ptak
10. Weronika Kalinowska
11. Dominka Wit
Dziękujemy wszystkim uczniom i
opiekunom za udział w konkursie.

Organizatorzy
Ewa Kiełczewska
Wioletta Odachowska
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Wycieczka integracyjna do Warszawy
07.04.2011r. uczniowie kl. IV-VI
Szkoły Podstawowej w Zabielu uczestniczyli w wycieczce integracyjnej do Warszawy zorganizowanej przez p. Joannę
Sekścińską i Marię Sosnowską.

N

a samym początku odwiedziliśmy
słynne Centrum Nauk „Kopernik
”. Jest to jedna z najnowocześniejszych
europejskich instytucji ukazujących
związek nauki z kulturą i codziennością. Dzieci same testowały znajdujące się tam eksponaty. Eksperymentując, poznawały otaczający świat.
W Teatrze Robotycznym obejrzeliśmy przedstawienie pt. „ O królewiczu Ferrycym i królewnie Krystali ”
na podstawie prozy Stanisława Lema.
Potem
nastąpiła
wspaniała
atrakcja- film 5D pt. ,,Cztery żywioły’’. Projekcja trwała 15 minut,
ale wrażeń było mnóstwo.
Siedząc wygodnie w ruchomych
fotelach z trójwymiarowymi okularami na nosie, uczniowie przeżyli
historię czterech żywiołów. Poczuli
falowanie foteli, podmuch wiatru na
twarzy, a nawet krople wody. Brali
udział w rozgrywającej się akcji na
ekranie, zapominając o tym, że znajdowali się w kinie. Słychać było tylko krzyki przerażenia, zdziwienia, a

także śmiechu. Trudno było im usiedzieć w fotelach, kiedy podpłynęły
do nich rekiny, podchodziły zwierzęta, czy spadały połamane drzewa.
Ostatnim punktem programu był
Pałac Kultury i Nauki oraz wystawa
„Człowiek: ewolucja niezwykła”.
Starsi uczniowie byli uczestnikami żywej lekcji historii, która odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Szóstoklasiści zbierali
kartki z kalendarza, które opisywały
dzień po dniu historię powstańców.
Muzeum Powstania Warszawskie-

go to miejsce, które każdy Polak powinien choć raz odwiedzić.
Wyjazd do Warszawy był możliwy
dzięki dofinansowaniu Wójta Gminy
Kolno w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Dyrekcja ZSS, organizatorzy oraz
uczniowie kl. IV-VI składają serdeczne podziękowania za udzielone
wsparcie.
Maria Sosnowska
Joanna Sekścińska

220 lat temu uchwalono Konstytucję
D

nia 4 maja 2011r. społeczność
naszej szkoły uroczyście obchodziła 220. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Szóstoklasiści
pod kierunkiem nauczyciela historii
– p. Józefa Chodnickiego przygotowali apel upamiętniający ten doniosły fakt w dziejach naszej Ojczyzny.
Przypomnieli
historię
sprzed
ponad dwóch stuleci – za panowania ostatniego króla – Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Patriotycznego charakteru akademii
nadało wspólne odśpiewanie hymnu, po czym najstarsi uczniowie
przenieśli nas w czasy XVIII wieku.
Należy pamiętać, że Konstytucja
3 maja powstała w wyjątkowej koniunkturze politycznej. Rzeczpospolita traciła sukcesywnie suwerenność

polityczną, poddając się kontroli
ze strony sąsiadów. Pierwsza polska konstytucja spełniająca kryteria
nowoczesnych ustaw zasadniczych
uchwalona została w cztery lata po
amerykańskiej i sześć miesięcy przed
pierwszą tego typu ustawą w rewolucyjnej Francji. Najwyższemu aktowi
prawa nadano nazwę „ustawy rządowej”, dla odróżnienia jej od zwykłych aktów prawodawczych zwanych właśnie dawniej konstytucjami.
3 maja 1971 roku został uznany
Świętem Konstytucji 3 Maja. Obchody były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie
zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w 1919 roku. Święto zostało
zdelegalizowane przez hitlerowców
i sowietów podczas okupacji Polski
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w czasie II wojny światowej, a po
antykomunistycznych
demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone
w Polsce. W styczniu 1951 r. zostało
oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989 w
tym dniu często dochodziło w Polsce
do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych.
Po zmianie ustroju, od kwietnia
1990 r. kolejne rocznice uchwalenia
Konstytucji 3 Maja należą do uroczyście obchodzonych polskich świąt narodowych.
Polacy w tych obchodach widzą symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia, dlatego traktowane są z dumą i świadomością
znaczenia dla narodu polskiego.
SP w Janowie
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TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Bezpieczeństwo to podstawa
18 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół Samorządowych w Zabielu odbył się finał powiatowy
XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. W turnieju uczestniczyło 12 szkół podstawowych i 5 szkół gimnazjalnych
z terenu powiatu kolneńskiego.
Łącznie startowało 51 uczniów.
czniowie ze Szkoły Podstawowej w Filipkach Dużych
w klasyfikacji drużynowej zdobyli już po raz kolejny II miejsce
Wyniki indywidualne uczniów
szkół podstawowych:
I miejsce - Kamil Brodzik –
Szkoła Podstawowa w Turośli
II miejsce również przypadło dla
– Sebastiana Zduńczyka z naszej
szkoły.
Naszą szkołę reprezentowali:
1.Kosk Marcin - uczeń klasy VI
2.Sebastian Zduńczyk -uczeń
klasy V
3.Kuba Mieczkowski - uczeń klasy
Opiekun; Bożena Zajączkowska
Już od najmłodszych lat należy przygotować dzieci do bezpiecznego zachowania się, tak aby unikały zagrożenia
i nie powodowały go swoim zachowaniem. Należy zawsze pamiętać, że są
one jedną z najbardziej zagrożonych
grup uczestników ruchu drogowego.
Uważam, że przygotowanie młodego pokolenia do bezpiecznego
uczestnictwa w ruchu drogowym
jest jednym z najważniejszych zadań
szkoły. Jednak zadanie to nie może
należeć wyłącznie do szkoły. Dużą
rolę powinni spełniać także rodzice.
Policja i szkoła od lat bierze czynny udział w edukacji komunikacyjnej
najmłodszych. Funkcjonariusze pojawiają się we wszystkich szkołach,

które chcą przekazać swoim uczniom
wiedzę na temat bezpieczeństwa na
drogach i nie tylko. Praca funkcjonariuszy i nauczycieli często idzie na
marne. Cóż z tego, że dziecko zapamięta na lekcji, że przez ulicę wolno
przechodzić na zielonym świetle, jeśli
za chwilę jego mama przebiegnie z
nim przez jezdnię na czerwonym świetle, bo akurat jej się śpieszy? Dziecko
pomyśli, że tak wolno. Dla najmłod-

U

W

kategorii gimnazjum dwoje
uczniów z Zabiela znalazło się
na podium. Są to Łukasz Sawicki - 2
miejsce indywidualnie oraz Damian
Jackiewicz - 3 miejsce indywidualnie.
Drużynowo
zespół
gimnazjum w Zabielu znalazł się na
najwyższym
miejscu
podium.

szych bowiem, największym autorytetem są rodzice. To przede wszystkim od nich zależy, czy ich pociecha
będzie umiała bezpiecznie wrócić do
domu ze szkoły. Policjanci, nauczyciele mogą tylko pomagać w wychowaniu komunikacyjnym najmłodszych.
Rzadko które dziecko potrafi przewidzieć skutki swojego zachowania. Dzieci nie umieją ocenić prędkości jadącego samochodu,
ani nie wiedzą, że nie może on natychmiast zatrzymać się w miejscu.
Wypadki z udziałem dzieci w 2010
roku – Fundacja Zielony Liść:
„W 2010 roku w Polsce miało miejsce
4239 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 0-14 lat. W zdarzeDrużynę reprezentowali uczniowie:
Paweł Sekściński
Łukasz Sawicki
Damian Jackiewicz
Najlepszym zawodnikom i drużynom zostały wręczone puchary,
dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe ufundował WORD
w Łomży natomiast puchary i dygazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

niach tych 112 dzieci poniosło śmierć,
a 4586 doznało obrażeń. W stosunku
do roku 2009 roku liczba wypadków
zmalała o 811 (tj. o 16,1%), rannych
mniej było o 472 dzieci (tj.o 9,4
%), a zabitych – o 16 (tj. o 12,5 %).
Z przedstawionych danych wynika,
że tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie się utrzymuje.”
Drodzy Rodzice!
Pomagajcie
dzieciom
zapamiętać
poznane
przepisy i zasady ruchu
drogowego. Kształtujcie w nich nawyk przestrzegania
przepisów
sami ich przestrzegając.
Zapewnijcie
dziecku
bezpieczne miejsce do
zabawy.
Rozmawiajcie z dzieckiem o ruchu
drogowym oraz komentujcie różne zauważone
sytuacje. Zadbajcie o
właściwe ubranie dziecka (stroje z elementami
odblaskowymi; rowerzyści powinni
używać kasków ochronnych) zadbajcie, by dziecko miało dość czasu na
dotarcie do szkoły, autobusu szkolnego tak, aby nie musiało się śpieszyć.
Nie pozwalać dzieciom samodzielnie
poruszać się rowerem aż do osiągnięcia odpowiedniego wieku i zdania
egzaminu na kartę rowerową, Należy wyposażyć rower, którym dziecko
dojeżdża do szkoły w: światło białe
lub żółte z przodu, czerwone- z tyłu.
Wskazane są także dodatkowe odblaski na pedałach i bocznych stronach kół. Konieczne są działające
hamulce i dzwonek ostrzegawczy.
		
B. Zajączkowska
nauczyciel techniki
w SP w Filipkach Dużych

plomy Starostwo Powiatowe w Kolnie. Nagrody wręczali Wicestarosta
Kolneński - p. Adam Sekściński,
Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie - podinsp. Sylwester
Chojnowski oraz przedstawiciele
WRD KW Policji w Białymstoku.

Bogusław Pietruszka
ZSS Zabiele
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Święto Bibliotekarza z Miłoszem
„Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”- miasta, kraje i kontynenty
w życiu i twórczości Czesława Miłosza”, to tytuł wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną przygotowaną przez krytyka
literackiego Waldemara Smaszcza.
Spotkanie z mistrzem pięknego
słowa zorganizowano dla pracowników bibliotek i przedstawicieli instytucji współpracujących i
wspierających biblioteki publiczne z okazji Dnia Bibliotekarza.

O

kazją do wspomnienia o poecie jest fakt ogłoszenia przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku
2011 Rokiem Miłosza. 100. rocznica urodzin poety została wpisana
do kalendarium rocznic obchodzonych przez UNESCO. Rok Miłosza świętowany będzie nie tylko w
Polsce, ale też ma Litwie, w USA,
we Francji, w Chinach, Indiach,
Izraelu, Rosji i w innych krajach.
Prelegent przybliżył bibliotekarzom i gościom zaproszonym sylwetkę polskiego Noblisty, snując
ciekawą opowieść o dzieciństwie,
młodości i życiu dorosłym Czesława
Miłosza. Urodzony w Szetejniach, w

Wykład wzbudził zainteresowanie wśród gości zaproszonych na Dzień Bibliotekarza

sercu litewskiego matecznika, wygnany stamtąd przez tragiczne wydarzenia XX wieku, mieszkał kolejno w Warszawie, Krakowie, Paryżu,
Stanach Zjednoczonych, by u kresu
stulecia powrócić do Polski. Był nie
tylko poetą, prozaikiem, tłumaczem,
czytanym na całym świecie eseistą, ale także niezwykle wnikliwym
obserwatorem i świadkiem epoki.
Uczestnictwo w wykładzie to okazja
do przypomnienia poety i jego dzieła,
a także szansa na głębszą refleksję
na temat związku jego życia i literatu-

ry w zagmatwanym XX wieku.
Spotkanie autorskie z Waldemarem Smaszczem sfinansowaliśmy
z dotacji (1000 zł) otrzymanej od
Fundacji Bankowej im. dr Mariana
Kantona, do której biblioteka zwróciła się z wnioskiem, pt. „Książka
bez barier - poszerzenie oferty czytelniczej dla czytelnika dorosłego”.
W ramach dotacji oprócz zorganizowania spotkania, zakupiliśmy literaturę piękną dla czytelnika dorosłego.

Teresa Zajk

Najlepsze w gminie i nie tylko!

Nasze najlepsze recytatorki z bibliotekarzami po finale konkursu recytatorskiego w Podgórzu

ukces naszych recytatorek w finale
IX Edycji Konkursu Recytatorskiego Wierszy Patriotycznych dla Gimnazjów i Szkół Podstawowych organizowanego przez Bibliotekę Publiczną
Gminy Łomża z siedzibą w Podgórzu!

S

W kategorii szkół podstawowych
Weronika Sielawa (SP Borkowo) zajęła
I miejsce, a Martyna Prusinowska (SP
Czerwone) - wyróżnienie. W kategorii
gimnazjum Katarzyna Polewko z Gimnazjum w Glinkach zajęła III miejsce.

gazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

Hasłem tegorocznej edycji konkursu były słowa Jana Pawła II „Szukałem Was”. Zgodnie z regulaminem
konkursu uczniowie szkół podstawowych musieli zaprezentować
utwór poetycki o Janie Pawle II lub
Jana Pawła II, a gimnazjaliści - jeden utwór poetycki i fragment prozy
o Janie Pawle II lub Jana Pawła II.
Finał konkursu poprzedzony był eliminacjami środowiskowymi i gminnymi. Gminne eliminacje odbyły się
9 maja w Bibliotece Publicznej w
Borkowie. Przed komisją w składzie:
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno,
Kazimierz Koter, instruktor teatralny
oraz Krystyna Kajko, dyrektor GOPS
stanęło 21 recytatorów z gminy Kolno.
Więcej szczegółów na temat tego
konkursu i zdjęć z eliminacji gminnych w Borkowie na www.gminakolno.pl oraz na www.biblioteki.gminakolno.pl
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Przygoda z siatkówką
Dużym sukcesem zakończył się udział
drużyny dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Janowie w Igrzyskach
Województwa Podlaskiego trwających od połowy stycznia do końca marca 2011r. w piłce siatkowej.

Z

aczęło się od I miejsca w turnieju
gminnym, I miejsca na szczeblu
powiatowym i awansu do półfinału
grupy zachodniej. Wyjazd do Grajewa i zacięta walka ze szkołami SP
4 i SP2 w Grajewie przyniosła ponowne zwycięstwa. W finale grupy
zachodniej (przy odrobinie szczęścia)
zajęliśmy I miejsce. Na tym etapie
rozgrywek był to już duży sukces.
Półfinał województwa odbył się w
Mońkach, gdzie przegraliśmy mecz
z zeszłorocznymi mistrzyniami województwa – SP2 Mońki. Przy odrobinie szczęścia i przy absencji SP15
w Białymstoku uplasowaliśmy się na
II miejscu premiowanym awansem
do dalszych rozgrywek. Wyjazd do
Sejn i porażka z (jak się okazało) mistrzyniami województwa zakończyły tę wspaniałą przygodę dziewcząt.
Ostateczne wyniki finału wojewódz-

twa przedstawiają się następująco:
1.SP Sejny
2.SP1 Mońki
3.SP2 Mońki
4.SP Dziadkowice
5.SP Janowo
Wynik ten jest bardzo dużym osiągnięciem dziewcząt i szkoły, biorąc
pod uwagę fakt, że szkoła nasza nie
posiada sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Wyjazdy i gra z
najlepszymi drużynami województwa
były dobrą lekcją siatkówki, która zapewne przyniesie efekty w dalszej,

już gimnazjalnej edukacji dziewcząt.
Szkołę reprezentowały: Wioletta Siwik, Katarzyna Prusinowska, Aleksandra Kowalczyk, Marlena Krasińska, Natalia Kordal, Justyna Cwalina, Natalia Sęk, Karolina Skrodzka,
Patrycja Myszka i Paulina Siok,
opiekun – mgr Marek Szymański.
Dyrektor SP w Janowie składa podziękowania
dyrekcji Zespołu Szkół Samorządowych w
Zabielu za umożliwienie treningów w okresie ferii zimowych.

Marek Szymański

Dzień miłych niespodzianek
Ś
roda 14 kwietnia, mimo siąpiącego
deszczu był dniem miłych niespodzianek dla dzieci z klas 0-III. Dbając
o rozwój zainteresowań czytelniczych
udaliśmy się do Kolna, by wziąć
udział w akcji zorganizowanej przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Kolnie
„Kolneńskie VIP-y czytają dzieciom”.
W miłej atmosferze dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Zuźka D. Zołzik i małpi interes” autorstwa B. Park,
w przekładzie M. Koziej, czytanej
przez Pana Dariusza Łosiewskiego
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
w Kolnie. O zainteresowaniu dzieci
może świadczyć fakt, że po 25 minutach lektury, na ich buziach nie było
znużenia, lecz uśmiech i zadowolenie.
Jeszcze więcej atrakcji dostarczyła nam wizyta w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Kolnie.
Aspirant Jerzy Charubin w bardzo
interesujący sposób zapoznał dzieci z
ciężką i odpowiedzialną pracą strażaka oraz sprzętem używanym w pożar-

nictwie i ratownictwie. Niesamowite
wrażenie wywarł na dzieciach pokaz
strażaków spieszących się do pożaru i
zjeżdżających po rurze a także pobyt
w wozie bojowym z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.
Na zakończenie zostaliśmy zaproszeni do dyspozytorni, gdzie stragazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

żacy dyżurni rozmawiali z dziećmi
jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, kiedy i jak korzystać z telefonów alarmowych. Większość dzieci wyraziła chęć zostania w przyszłości strażakiem. Dziękujemy.
Teresa Murawska
SP Borkowo
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Co zrobić po powstaniu szkody?
Zgodnie z ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r.
(Dz.U.05.127.1066 ze zm.) dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego - którym jest najczęściej koło łowieckie - zobowiązany
jest do wynagrodzenia szkód, które zostały wyrządzone w uprawach i płodach rolnych przez
dziki, łosie, jelenie i sarny bądź
też przy wykonywaniu polowania.
stawa nakłada jednocześnie na
właścicieli lub posiadaczy gruntów rolnych powinność współdziałania, zgodnie z potrzebami, w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.
W przypadku powstania szkód,
przedstawiciele dzierżawcy obwodu łowieckiego dokonują oględzin
i ostatecznego szacowania, a także
ustalania wysokości odszkodowania.
We wspomnianych
czynnościach
może uczestniczyć, oprócz oczywiście samego zainteresowanego,
przedstawiciel właściwej terytorialnie
Izby Rolniczej.
Zgłoszenie szkody powinno być
dokonane na piśmie w terminie 3
dni od dnia jej stwierdzenia lub 14
dni od jej powstania w sadach. Szacowania szkód dokonują upoważnieni przedstawiciele dzierżawcy
(koła łowieckiego) – po uprzednim
uzgodnieniu z poszkodowanym
– w terminie 7 dni od zgłoszenia.
W przypadku szacowania ostatecznego musi się ono odbyć najpóźniej na dzień przed sprzętem
uszkodzonej lub zniszczonej uprawy.
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni
od dnia sporządzenia protokołu
ostatecznego szacowania szkody,
niezależnie od tego czy poszkodowany zgadza się z ustaleniami szacujących i czy podpisał protokół.
W przypadku powstania sporu o
wysokość wynagrodzenia szkody,
strony mogą zwrócić się do organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.
Gdy stronom nie uda się dojść do
porozumienia, tj. ustalić wysokości
odszkodowania, możliwe jest wystąpienie na drogę sądową z pozwem
o zapłatę. Należy z nim wystąpić

U

do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości sądu
rejonowego – wydziału cywilnego.
Schemat postępowania „krok po
kroku” co zrobić po powstaniu
szkody łowieckiej.
1.W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia
jej powstania w sadach) należy
zawiadomić na piśmie koło łowieckie o wystąpieniu szkody.
2.W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody koło łowieckie dokonuje oględzin,
zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego na dwa dni przed ich dokonaniem. Z wykonanych czynności
sporządzany jest protokół. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik. Protokół sporządza się w
dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.
3.Ostatecznego szacowania oraz
określenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień
przed sprzętem uszkodzonej lub
zniszczonej uprawy lub płodu rolnego. Na 7 dni przed zbiorem uszkodzonej uprawy należy termin zbioru
zgłosić na piśmie do koła łowieckiego w celu dokonania ostatecznego
szacowania szkód. Z wykonanych
czynności sporządzany jest protokół.
4.Jeżeli szkoda powstała i została
zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się
jedynie ostatecznego szacowania.
Należy pamiętać, że nieuprzątnięcie
płodów z uszkodzonej uprawy po
dokonaniu ostatecznego szacowania wyklucza możliwość ponownego
szacowania, w przypadku dalszego
zwiększenia się szkody. Dopuszcza
się ponowne szacowanie szkody – za
porozumieniem stron – jeżeli nieuprzątnięcie płodów spowodowane
było warunkami atmosferycznymi.
5. Podpisanie protokołu bez uwag
oznacza zgodę na wysokość odszkodowania w nim wyliczoną! Jeżeli
nie zgadzasz się ze sposobem dokonania szacowania lub wysokością
odszkodowania dopilnuj by było to
gazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

zawarte w podpisywanym protokole!
6. Wypłata odszkodowania następuje
w terminie 30 dni od sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (ponownego szacowania szkody).
opracował: Artur Jarzyło

KOŁO ŁOWIECKIE
„HUBERT”, ul. Szosa Zambrowska 56a, 18-400 Łomża.
Obwód łowiecki nr 20: Kolimagi,
Niksowizna, część Zabiela, Gietki,
Czerwone.
KOŁO ŁOWIECKIE
„SZARAK”, ul. Sadowa 8, 18500 Kolno – osoba do której należy
zgłaszać szkody: prezes Franciszek
Długozima, tel. 604 361 416.
Obwód łowiecki nr 19 i 9: Zabiele,
Janowo, Łosewo, Borkowo, Kozioł.
KOŁO ŁOWIECKIE
„CYRANKA”, Danowo 3, 18-500
Kolno – osoba do której należy
zgłaszać szkody: Zbigniew Kotlewski, tel. 608 347 727.
Obwód łowiecki nr 18 i 7: Zaskrodzie, kolonie Borkowa, Wścieklice,
Obiedzino, Pachuczyn, Gromadzyn
Wykno, Gromadzyn Stary, Tyszki
Wądołowo, Tyszki Łabno, Rydzewo, Lachowo, Kiełcze Stare, Kiełcze Kopki, Wszebory, Danowo,
Okurowo, Żebry, Kumelsk, Koziki.
KOŁO ŁOWIECKIE
„PUSZCZA”, ul. Dworcowa 13,
12-200 Pisz, skrytka pocztowa 85,
osoba zajmująca się szkodami: Stanisław Ziarkowski tel. 502725207
Obwód łowiecki nr 8: Czerwone,
Wincenta, Bialiki, Rupin, Wykowo,
Brzozowo.
KOŁO ŁOWIECKIE
„CZERWONY BÓR” ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża.
Obwód łowiecki nr 17: Koziki, Rydzewo.
KOŁO ŁOWIECKIE
„WICHER”, ul. 3 Maja 4/4, 18507 Grabowo – Prezes Konopka
Leszak tel. 503432132.
Obwód łowiecki nr 6: Kumelsk,
Kowalewo, Glinki.
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Nowy sposób podawania minerałów
AqTrition® jest to nowy sposób podawania niezbędnych mikro i makro
pierwiastków dla krów mlecznych.
Taki sposób suplementacji pierwiastków, czy też innych preparatów, jak lekarstwa, jest już od wielu
lat skutecznie stosowany w żywieniu drobiu czy też trzody chlewnej.
odawanie substancji mineralnych
dla bydła na nośniku jakim jest
woda przynosi nam wiele korzyści.
Po pierwsze większość substancji podawanych w premiksach sypkich ma dość niską przyswajalność
z powodu podawania ich w formach związków chemicznych, a
nie w czystych formach jonowych.
W przypadku AqTrition® wszystkie minerały podawane są w postaciach jonowych i dlatego ich przyswajalność jest dużo wyższa. Ponadto
jak wykazują niektóre badania spora
część wody wypijanej przez zwierzęta
do (80%) jest podawana do dalszych
odcinków przewodu pokarmowego
z pominięciem żwacza. Współzależność tych dwóch cech daje nam bardzo
wysoką przyswajalność pierwiastków
i wysoką wchłanialność bezpośrednio

P

System zadawania.
Dotychczas rozwiązanie
pozwalające zadawać odpowiednią ilość płynnych
minerałów było dostępne
tylko dla większych gospodarstw gdyż system
dozujący
odpowiednią
ilość minerałów kosztuje około 4 tys. zł netto.
Agrocentrum razem z
AquaBlend Polska zaproponowało więc rozwiązanie w postaci 25 litrowych
karnistrów z których należy
dozować 0,5 litra na 1000
litrów wody. (karnister 25
kg. na 50 t. wody) Jest to
rozwiązanie
wygodne,
łatwe i skuteczne w przypadku bydła wypasanego.
Wspólnie spośród szerokiej oferty AquaBlend
Polska wybraliśmy preparat najlepiej dostosowany do pastwiskowego żywienia krów mlecznych
oraz wzrostu jałówek hodowlanych
przeznaczonych na remont stada.
AqTrition High Mag Plus
Jony / kg

do ustroju zwierzęcia z pominięciem
mikrobiologicznego „filtru” żwacza.
Wszystko to pięknie wygląda, ale
powstaje pytanie jak podać odpowiednią ilość minerałów krowie. Natura w
pewien sposób sama rozwiązuje za
nas ten problem. Każde zwierzę pije
odpowiednio dużo wody w stosunku
do swojej masy oraz produkcyjności,
tym bardziej w przypadku krów gdzie
ich głównym produktem jest mleko,
które składa się w około 87% z wody.

Fosfor
Magnez
Cynk
Mangan
Miedź
Jod
Selen
Kobalt
pH: 2-3

Ilość
40
55
7,6
4,0
2,0
85
85
110

Jedn.
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

AqTrition High Mag Plus to:

•Niskie koszty;
•Każde zwierzę pije wodę – więc nie
ma sytuacji nie „wyjadania” mieszanki mineralno witaminowej oraz
zapewnia odpowiednie pobranie minerałów. Krowa z dużą ilością mleka
pije dużą ilość wody.
Pierwiastki zawarte w Aqtrition High
Mag Plus doskonale wpływają na:
•Obniżenie zawartości komórek somatycznych,
•Zapobieżenie występowaniu tężyczki pastwiskowej,
•Doskonale stymulują układ odpornościowy bydła,
•Wpływają na zdrowotność racic,

• Duża dawka doskonale przyswajalnego Magnezu, Cynku;

•Doskonale wspomagają wzrost młodych zwierząt,

• Jonowa forma pierwiastków wpływa na niespotykana w sypkich mieszankach mineralno witaminowych
przyswajalność;

•Wspomagają pracę wątroby,

•Doskonała dyspersyjność – dzięki
formie doskonale rozprowadza się w
wodzie i nie wymaga mieszania;
gazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

•Poprawiają funkcjonowanie układu
krwionośnego.
mgr inż. Daniel Marchelewski
Doradca Żywieniowy w Sektorze Bydło
Dyrektor Regionalny Agrocentrum
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O ochronie kukurydzy
Uprawa kukurydzy wymaga od
każdego producenta podjęcia kilku niezbędnych decyzji. Bardzo
dobrze zdajemy sobie sprawę jak
ważne jest dopasowanie odmian do
naszych potrzeb (przeznaczenie),
warunków klimatycznych naszego
regionu ale również charakteru pól.
odobnie jest ze zwalczaniem chwastów, na pewnych polach możemy
wykonać zabiegi wcześnie, na innych
występują specyficznie chwasty (perz,
ostrożeń), jeszcze inne wymagają późniejszej uprawy chociażby ze względu
na podmokły teren. W efekcie końcowym jesteśmy niezadowoleni z ochrony, którą trzeba powtarzać bo jest nieskuteczna. Powtórki to kolejny problem aby wyrośnięta już kukurydza
nie odczuwała stresu związanego ze
specyfiką składników chemicznych.
W tym momencie, zadajemy sobie pytanie: kiedy wreszcie jednym produktem uzyskamy
pewną, kompletną i bezpieczną ochronę naszej
uprawy przed chwastami?
Firma Syngenta Crop
Prootection w roku 2010
wprowadziła na rynek najnowszy produkt do ochrony
kukurydzy - ELUMIS 105
OD. Polska jako pierwszy
kraj, otrzymała rejestrację
tego niepowtarzalnego herbicydu.
U podstaw stworzenia tego rozwiązania legły potrzeby, jakie zgłaszają zarówno rolnicy polscy jak i inni
europejscy producenci kukurydzy.
Po wycofaniu z Europy atrazyny,
nieodzownym stało się znalezienie
rozwiązania w zwalczaniu chwastów
spełniającego potrzeby, jakie zgłaszają
rolnicy. Produkt musi być: kompletny,
wygodny i nowoczesny. Te cechy produktu musiał spełnić Elumis 105 OD.

P

ZOSTAŃ MATKĄ,
ZOSTAŃ OJCEM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
Szkolenie rozpocznie się po zebraniu wystarczającej liczby chętnych.

* wysoka skuteczność, szerokie
spektrum (także perz)

JEDYNY
GOTOWY
KOMPLETNY
HERBICYD na
polskim rynku!
Polski rolnik ma gotowe rozwiązanie!
Elumis 105 OD to produkt do powschodowego zwalczania chwastów
w kukurydzy. Jedyny pojedynczy
herbicyd, który oferuje tak szeroki
zakres zwalczanych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, w
tym perzu. Nie wymaga mieszania z
innymi produktami. Pozwala szybko
i trwale wyeliminować zachwaszczenie. Stworzony specjalnie dla kukurydzy, zachowuje najwyższe standardy
bezpieczeństwa dla rośliny uprawnej.
Jaki jest ELUMIS:

* nowoczesność
wielkość cząsteczek

Formulacja OD

*stosowanie od 2-8 liścia od
1-1,5 litra
* dwa mechanizmy, dwie sprawdzone substancje

Działanie zarówno
przez liście jak i
korzenie

Przemieszczanie składników w roślinie

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.
Zapewniamy materiały szkoleniowe i miłą atmosferę.
Po ukończeniu szkolenia kandydaci uzyskują certyfikat uprawniający do zostania rodziną zastępczą.
Zgłoś się:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wojska Polskiego 69 8-500
gazeta gminna nr 05 (41) maj 2011

źródło: Syngenta

Kolno tel . 86 278 13 34
e-mail: pcprkolno@pcprkolno.pl
Szczegółowych informacji na temat
rodzinnej opieki zastępczej, warunków,
jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udziela pracownik PCPR w Kolnie, Pani Alicja
Olender, od poniedziałku do piątku w
godz 7.30 – 15.30.

REKLAMA
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OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaje się
do publicznej wiadomości, że
w siedzibie Urzędu Gminy Kolno, ul.
Wojska Polskiego 20 wywieszony będzie od dnia 25.05.2011 r. do dnia
15.06.2011 r. wykaz nieruchomości z
zasobu Gminy, przeznaczonej do oddania w najem we wsi Czerwone.
Niniejszy wykaz zamieszczono
również na stronie internetowej: http://
bip.ug.kolno.wrotapodlasia.pl/ oraz na
tablicy ogłoszeń u właściwego sołtysa.

UWAGA
Przypominamy, że zgodnie z art. 15
ustawy z dnia 4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze zabrania się wydobywania kopalin, inaczej niż jako koncesjonowana działalność gospodarcza.
W związku z powyższym zabrania się
wydobywania kruszywa naturalnego na działce nr 182 w miejscowości Stary Gromadzyn, której
właścicielem jest Gmina Kolno.

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno
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ZAPRASZAMY!
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