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WYDARZENIA

SPIS TREŚCI

Z działalności wójta
Sprawozdanie z działalności od 10 maja
2011 do 3 czerwca 2011 r.
II miejsce w konkursie dla rolników
>> str. 5

IX Zjazd strażaków ochotników
>> str.6

Kolejne warsztaty dla liderów
>> str.7

W okresie od ostatniej sesji wydałem
osiem zarządzeń, które dotyczyły:
- Określenia sposobu wykonania uchwał
rady gminy
- zmian w budżecie na 2011 rok
- Określenia układu wykonawczego budżetu gminy Kolno na 2011 r. z podziałem
na jednostki organizacyjne
- Regulaminu przyznawania nagród dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Kolno finansowanych z
budżetu Gminy
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
- ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem
- rocznej informacji z wykonania budżetu
gminy Kolno za 2010 r.
Ponadto w okresie między sesjami:
1.Zorganizowałem i przeprowadziłem
dwa zebrania wiejskie dotyczące wykonania prac melioracyjnych przy współudziale środków unijnych i Skarbu Państwa.
Zebrania odbyły się we wsiach Janowo i
Rakowo Stare.

Uczymy się od najlepszych

		

>> str.14

2.Dokonałem odbioru technicznego mostu na rzece Wincenta w miejscowości
Danowo. W pracach odbiorczych uczestniczył również burmistrz miasta i gminy
Biała Piska.
3. Dokonałem nabycia działki gruntu nr 2333/3 w miejscowości Zabiele
o pow. 426 m 2 pod poszerzenie drogi.

6.Urząd Marszałkowski przesłał informację o pozytywnej ocenie postępowań o
udzielenie zamówień publicznych na rozbudowę i nadbudowę Ośrodka Kultury w
Zabielu, Czerwonem, Lachowie i Janowie.
7.Wykonałem mapy do celów projektowych pod urządzenie parkingów przed
szkołą i placem przed kościołem w Zabielu.
8.Trwają prace budowlane i montażowe
na hydroforni w Zabielu. Prace wewnątrz
zmierzają ku końcowi, pozostało jeszcze
zagospodarowanie terenu na zewnątrz.
9.Wniosek o płatność za organizację Dożynek Gminnych Borkowo 2010 przeszedł pozytywną weryfikację i został
skierowany do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonanie płatności na rzecz Gminy Kolno.

4.Podpisałem umowę z wykonawcą na zmianę miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego.

Biegi Jana Pawła II w Koźle

		

5. Złożyłem wniosek o płatność do
Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę Ośrodka Kultury w Koźle.

Tadeusz Klama
Wójt Gminy Kolno

>> str.19
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Radni udzielili absolutorium wójtowi
Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Klamie,
wójtowi gminy Kolno podjęli radni na sesji 3 czerwca br. . Wszyscy głoswali za jej uchwaleniem.
cześniej przed głosowaniem
radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu za 2010 rok,
opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium oraz z multimedialną prezentacją omawiającą
najważniejsze inwestycje realizowane w 2010 roku. Pokazana była m.in.
budowa hali sportowej przy Zespole
Szkół Samorządowych w Zabielu,
modernizacja dróg, modernizacja stacji uzdatniania wody w Zabielu i budowa wodociągów, rozbudowa remiz.
- To tylko skrót tego, co robiliśmy w ubiegłym roku – powiedział
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno i podkreślił, że bardzo dużo w
gminie działo się również w sferze kultury i działań społecznych.
Z relacją z wykonania inwestycji w
ubiegłym roku zapoznali się też obecni na sesji radni powiatowi, którzy reprezentują naszą gminę. Zaproszenie
Wojciecha Jermacza, przewodniczącego Rady Gminy Kolno przyjęli: Roland Długozima, Henryk Duda, Wie-

W

Wszyscy radni głosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy
sław Dąbrowski i Józef Wiśniewski.
Na zakończenie sesji w imieniu radnych powiatowych za zaproszenie
podziękował
Henryk Duda, starosta kolneński.
Za uchwałą w sprawie udzielenia
wójtowi absolutorium głosowali wszyscy radni. W ich imieniu przewodniczący Wojciech Jermacz i radna Bogusława Gardocka wręczyli wójtowi
Tadeuszowi Klamie bukiet kwiatów.
Na tej sesji radni podjęli też uchwa-

łę w sprawie zatwierdzenia taryfy
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Radni gminy Kolno zapoznali się
ze sprawozdaniem z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie. W prezentacji
przedstawionej przez dyrektor Krystynę Kajko znalazło się sprawozdanie z wielu ciekawych projektów
i działań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej
w Kolnie na naszej terenie gminy.

Piękno gminy Kolno w obiektywie
C

zarny bocian sprowadził się
do naszej gminy! Sfotografował go pan Sylwester Nicewicz z
Kozła. Tego rzadkiego ptaka pan
Sylwester „upolował” na początku maja br. między Kozłem, a Wincentą. Bocian dostojnie brodził po
trawach, potem krążył nad łąkami.
- Chyba u nas zamieszkał, bo
udało mi się zrobić mu zdjęcie jednego, a potem drugiego
dnia – mówi Sylwester Nicewicz.
To nie jedyne przyrodnicze i
cudne zdjęcie, które dzięki swojemu talentowi i cierpliwości
zrobił pan Sylwester Nicewicz.
Niektóre z nich można obejrzeć na
naszej stronie internetowej www.gminakolno.pl
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Most połączył dwa województwa
Odbioru technicznego mostu łączącego dwie gminy w dwóch różnych województwach dokonano
31 maja br. w Danowie. Na nowej
przeprawie przez rzekę Wincenta
spotkali się wykonawcy, mieszkańcy wsi oraz przedstawiciele władz
gminy Kolno w województwie
podlaskim i Biała Piska w województwie warmińsko-mazurskim.

T

en most był bardzo potrzebny
rolnikom z naszej gminy, którzy użytkują łąki w gminie Biała
Piska. By dotrzeć na pola po drugiej stronie rzeki Wincenta musieli nadkładać po kilka kilometrów.
Niewielka rzeka szczególnie po
deszczu była nie do przebrnięcia.
- Mamy XXI wiek i kto to słyszał, by dziś na pola dojeżdżać
wpław przez rzekę. Ten most był
tu niezbędny – mówi Zbigniew
Kotlewski, radny gminy Kolno.
Podobnego zdania jest Krzysztof Góralczyk, sołtys wsi Danowo.
Z
tego
mostu
korzystać będą mieszkańcy nie tylko z naszej wsi - mówi sołtys.

Do budowy mostu udało się przekonać władze sąsiedniej gminy,
która na ten cel przeznaczyła 40
tys. zł. Burmistrz Białej Piskiej Ryszard Sławomir Szumowski podkreślał, że to bardzo dobra inicjatywa.
- Rolnicy z gminy Kolno płacą
u nas podatki, ten most im się należał - mówi burmistrz Szumowski.
- Koszt inwestycji zamknął się w

kwocie 300 tysięcy złotych - informuje Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
- Dziś mamy most łączący nie tylko
dwie gminy, ale i dwa województwa, który przez długie lata służyć
będzie nie tylko naszym rolnikom.
Wykonawcą inwestycji jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BIK Projekt z Łomży.

Uczniowie z Janowa na zlocie szkół

„ Bądźcie jak orły szybujące w przyszłość

Ojczyzny”
Stefan Kardynał Wyszyński

28 maja b. r. reprezentacja naszej
szkoły uczestniczyła w II Zlocie Szkół
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie pod hasłem „Bądźcie jak
orły szybujące w przyszłość Ojczyzny”.

Ponad 80 szkół ( 1500 osób) spotkało
się na Uniwersytecie KSW, aby uczcić
przypadające w obecnym roku rocznice związane z Patronem naszych szkół.
Podczas uroczystości wysłuchaliśmy wykładu inauguracyjnego ks.
prof. Andrzeja Gałki obejrzeliśmy
film biograficzny pt.: Świadectwo.
Byliśmy uczestnikami dialogu eu-

roposła- Pawła Kowala oraz aktora
Olgierda Łukaszewicza na temat:
Czy dziś można być orłem szybującym w przyszłość Ojczyny?
Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeliśmy ciekawą interpretację rozprawy sądowej w wykonaniu studentów,
gdzie głównym oskarżonym było zło.
Mieliśmy także możliwość zwiedzania i odbycia warsztatów poświęconych działalności UKSW, które były
prowadzone przez profesorów uczelni.
Na zakończenie uczestniczyliśmy we
mszy świętej przez campusem UKSW.
Dzień ten był wyjątkowy w naszym życiu, pełen wrażeń duchowych i kulturowych. Po takich spotkaniach mocniej czujemy wielką
dumę i satysfakcję, że należymy
do grona szkół prymasowskich.
Bożena Duda
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Janowie
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Nasi rolnicy wzorem dla innych
Maria i Grzegorz Kałęka, gospodarze z Brzozowa zajęli II miejsce w
regionalnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 10 czerwca w siedzibie
KRUS w Zambrowie wręczono nagrody laureatom 9. edycji konkursu. Rolnikom gratulował również
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.

Z

powiatu kolneńskiego do konkursu zgłosiło sięw tym roku
pięć gospodarstw. Rolnicy ci rywalizowali z gospodarzami z powiatów
łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego i grajewskiego.
Komisja konkursowa oceniała m.in.:
ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony
ruchomych części, podpory i inne
zabezpieczenia, warunki obsługi i
bytowania zwierząt gospodarskich,
stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej i odzieży roboczej, ogólną estetykę gospodarstwa
w ponad dwudziestu gospodarstwach.
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się trzy gospodarstwa, w tym
40 hektarowe gospodarstwo Państwa
Kałęka. Pierwsze miejsce zdobyli Alina i Sławomir Szepietowscy z gminy
Czyżew, a trzecie państwo Agnieszka

i Ryszard Borawscy z gminy Szczuczyn. 10 czerwca wszyscy laureaci
etapu regionalnego otrzymali dyplomy i nagrody. Pamiątkowy grawerton
Marii i Grzegorzowi Kałęka wręczył
Tadeusz Klama, wójt gminy Kolno.
- Gratuluję sukcesu i bardzo się
cieszę, że swoimi osiągnięciami promujecie gminę Kolno - powiedział wójt Tadeusz Klama.
- Trzymam kciuki za powodzenie w kolejnym etapie konkursu.
- Konkurs nabiera rumieńców
- powiedział Andrzej Grudziński,
dyrektor PT KRUS w Zambrowie.
Maria i Grzegorz Kałęka z Brzozowa
Potwierdzeniem tych słów
jest fakt, że do dziś we wszyst- zwracały też uwagę dbałością o eskich edycjach, uczestniczyło w tetykę. Jak zgodnie podkreślali ornim 11 tysięcy gospodarzy z kraju. ganizatorzy konkursu nie ma gospoO tym, jak bardzo potrzebne jest darstw idealnych, ale te nagrodzone
mówienie o bezpieczeństwie w rol- są niewątpliwie wzorem dla innych.
nictwie wszyscy zebrani mogli się
Ten prestiżowy konkurs organizoprzekonać oglądając multimedial- wany jest przez KRUS, a współorną prezentację. Z przedstawionych ganizatorami są: Ministerstwo Roldanych wynikało, że rolnik to naj- nictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa
niebezpieczniejszy zawód. Wię- Inspekcja Pracy oraz Agencja Niecej wypadków w pracy wydarzyło ruchomości Rolnych. Patronat hosię w ub. roku tylko w górnictwie. norowy nad konkursem objął PreGospodarstwa laureatów etapu re- zydent RP Bronisław Komorowski.
gionalnego konkursu są dowodem
Nagrodą główną jest nowoczesny
na to, jak skutecznie można zadbać ciągnik rolniczy o który powalczyć
o bezpieczeństwo i zminimalizo- będą mogli gospodarze najbezpieczwać zagrożenia. Wszystkie posesje niejszego gospodarstwa w naszym
zaprezentowane w trakcie pokazu województwie.

więcej zdjęć na www.gminakolno.pl

Laureaci regionalnego etapu wraz z przedstawicielami władz gmin i przedstawicielami organizatorów konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
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IX Zjazd oddziału M-G Z OSP w Kolnie
IX Zjazd Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Kolnie. To
bardzo ważne wydarzenie. W trakcie spotkania podsumowano ostatnie pięć lata działania i uchwalono
kierunki działań na następne pięć
lat. Delegaci wybrali nowe władze
M-G Z OSP w Kolnie. Kilkunastu
druhów odebrało odznaczenia i medale. Po raz pierwszy strażakom
ochotnikom z naszej gminy przyznano Odznakę Honorową ,,PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI”.

Z

grona zaproszonych gości na
zjazd przybyli: Mieczysław Bagiński, radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego, Henryk Duda, starosta kolneński i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Kolnie, st. kpt. Lech Kowalczyk,
Komendant Powiatowy PSP w Kolnie oraz Krzysztof Kajko, prezes
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego i członek Prezydium Zarządu
Oddziału M-G ZOSP RP w Kolnie.
Zanim rozpoczęto obrady strażacy
ochotnicy minutą ciszy uczcili pamięć
druhów, którzy odeszli z szeregów w
minionej kadencji. Tadeusz Klama,
wójt gminy Kolno i prezes M-G Z
OSP RP w Kolnie przedstawił sprawozdanie z działalności OSP za okres
od 10 grudnia 2006 r do 26.05.2011r.
Minione lata to bardzo dobry czas
dla jednostek OSP w gminie Kolno.
Kupiono nowe samochody dla OSP
Zabiele i Zaskrodzie, nowy sprzęt
dla jednostek, umundurowanie. Trzy
jednostki OSP Zabiele, Lachowo i
Borkowo otrzymały sztandary. W minionej kadencji wykonano remonty
bieżące remiz i garaży w OSP: Kumelsk, Lachowo, Zaskrodzie, Czerwone, Wykowo, Janowo, Zabiele,
oraz kapitalny w OSP Brzozowo. W
OSP Borkowo pomalowano całą remizę z zewnątrz. Obecnie rozpoczęto
rozbudowę remiz i remont kapitalny
w OSP Zabiele, Czerwone, Lachowo,
Janowo, Kozioł oraz remonty bieżące w OSP Kumelsk i Borkowo. Odnoszenie takich sukcesów nie byłoby
możliwe gdyby nie dobra współpraca.
- Najserdeczniejsze słowa uznania i
podziękowania kieruję do licznej rze-

szy naszych dzielnych i bezgranicznie
ofiarnych strażaków i ich rodzin , oraz
wszystkich służb, instytucji i organizacji współpracujących z nami w celu poprawy ochrony ppoż. w mieście i gminie – podkreślił wójt Tadeusz Klama.
Antoni Lewandowski, komendant
M-G Z OSP w Kolnie w swoim wystąpieniu również podkreślał, że „w
minionej kadencji zrobiono bardzo
dużo na rzecz poprawy ochrony p.poż
w gminie jak również w powiecie”,
„.że jednostki OSP są dobrze wyszkolone technicznie i liczą się w powiecie”, że „większość OSP podejmowała i realizowała wiele konkretnych
zadań zarówno w zakresie ochrony
życia i mienia przed pożarami, jak też
poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Strażacy uczestniczyli w realizacji wielu czynów społecznych oraz
w rozwoju życia kulturalnego na wsi.
- To że udało się w minionej kadencji tyle zrobić dla Was i dla waszych
jednostek jest szczególną zasługą
Pana Wójta Tadeusza Klamy, Rady
Gminy Kolno oraz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku, Urzędu
Marszałkowskiego i WFOŚiGW
w Białymstoku – za co w waszym
imieniu i swoim bardzo serdecznie
dziękuję dla naszych darczyńców
i wspaniałych obecnych tu gości –
podkreślał Antoni Lewandowski.
Pracę jednostek OSP w naszej gminie bardzo wysoko ocenił Henryk

Duda, starosta kolneński. Wiele ciepłych słów pod adresem strażaków
ochotników padło też z ust Komendanta Powiatowego PSP w Kolnie oraz
radnego Mieczysława Bagińskiego.
Zjazd był doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń za szczególne osiągnięcia. Po raz pierwszy strażakom
ochotnikom z naszej gminy Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Podlaskiego nadało brązową Odznakę Honorową ,,PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI, którą otrzymali: dh Tadeusz Klama, dh Tadeusz Góralczyk , dh
Tadeusz Połomski i dh Andrzej Sekściński. Złoty Medal za Zasługi dla
Pożarnictwa otrzymał dh Waldemar
Mistkowski, Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Wiśniewski Zbigniew, a Brązowy Medal
za Zasługi dla Pożarnictwa: Jermacz
Wojciech i Okurowski Grzegorz. Odznakę STRAŻAK WZOROWY otrzymali: dh Henryk Hermanowski, dh
Mariusz Mieczkowski, dh Krzysztof
Giers, dh Leszek Kordal, dh Jarosław
Kosk i dh Ryszard Sławomir Kozioł.
Delegaci podjęli Uchwałę Programową IX Zjazdu Oddziału Miejsko
- Gminnego ZOSP w Kolnie na lata
2011-2015, która szczegółowo określa kierunki i wyznacza zadania dla
jednostek OSP oraz zarządu. Obradom przewodniczył dh Krzysztof
Kajko, a sekretarzem był dh Andrzej
Sekściński.
Więcej na www.gminakolno.pl

Brązową Odznakę Honorową ,,PODLASKI KRZYŻ FLORIAŃSKI, otrzymali:
dh Tadeusz Klama, dh Tadeusz Góralczyk, dh Tadeusz Połomski i dh Andrzej Sekściński.
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Bądź aktywny. Bądź Najlepszy!

Warsztaty „Grupy Aktywnych
Liderów” odbyły się trzynastego
czerwca w sali konferencyjnej w
Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Kolnie. Tym razem swoje
umiejętności rozwijali liderzy nie
tylko z naszej gminy, ale też z innych gmin powiatu kolneńskiego.
Kolejne spotkanie na warsztatach
we wrześniu.

N

a warsztaty liderów z naszego regionu zaprosił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, który realizuje projekt systemowy
„Bądź aktywny Bądź Najlepszy - szkolenia specjalistyczne doradztwo dla
kadr instytucji pomocy społecznej”.
Celem projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII, Promocja inte-

gracji społecznej, jest praca nad twórczymi rozwiązaniami lokalnych problemów społeczno - gospodarczych.
Jak zapowiadają organizatorzy
„warsztaty mają pomóc liderom lokalnym w przeprowadzeniu analizy i oceny posiadanych zasobów, stworzeniu
strategii działania oraz wypracowaniu
i wybraniu propozycji projektów, które po wdrożeniu przyczynią się do rozwoju ekonomicznego i społecznego”.
Zajęcia
prowadziła Agnieszka Ścigaj, wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Opoka z Olkusza.
Podzieleni na grupy uczestnicy mieli
za zadanie m.in. wypracować i przedstawić swój pomysł na biznes zbudowany w oparciu o lokalne zasoby.
Omawiane były też m.in. zasady ożywienia gospodarczego wsi i ich wpływ
na rozwój lokalny, czy źródła finansowania przedsięwzięć społecznych.
Uczestnicy kursu otrzymali też zadanie domowe, które polegać ma na
zaplanowaniu dwudniowej wizyty
czterdziestu gości w naszym regionie.
Jeśli plan się spodoba, liderzy
będą mieli szansę go zrealizować.

Gorący Dzień Dziecka w Czerwonem
W

niedzielne popołudnie 5 czerwca br. na placu przed budynkiem CKR-u, odświętnie udekorowanym słychać wesołą muzykę,
radosne okrzyki, śmiech dzieci i dorosłych. Własnymi siłami i niewielkim nakładem finansowym zostało
zorganizowane „Święto dla dzieci”.
Pomimo upału wszyscy aktywnie brali udział w zabawach i konkurencjach sportowych. Największym powodzeniem cieszyła się
trampolina, do której ustawiła się
niekończąca się kolejka. Skakały
dzieci, dorośli i „starsza młodzież”.
Dużo śmiechu wywołała zabawa
„strzały do bramki”. Bramkarz to
dwie panie z KGW w jednym, specjalnie uszytym stroju. Swoich sił próbowali chłopcy, dziewczęta i kobiety.
W kąciku rysunkowym maluchy
przelewały na papier swoje marzenia
wakacyjne. Były piłki, skakanki i tańce.
Dużo emocji wyzwoliła loteria fantowa, z której dochód pokrył część

kosztów całego przedsięwzięcia
Ciasto i napoje ufundowało Koło
Gospodyń Wiejskich, a Klub Seniora
lody dla dzieci. Frekwencja dopisała,
były nawet rodziny z innych wiosek.
Impreza w Czerwonem pokaza-

ła, że pomysł i własna inicjatywa
mają większą wartość i dają ogromną satysfakcję dla uczestników
i organizatorów ( Klub Seniora,
Koło Gospodyń Wiejskich, OSP).

gazeta gminna nr 06 (42) czerwiec/lipiec 2011

Organizatorzy

Z ŻYCIA SZKOŁY

8

Mazurska przygoda

Wielkie Jeziora Mazurskie to jeden
z najatrakcyjniejszych regionów
Europy. Tu właśnie natura ukazuje
bogactwo w pełnej krasie, a wciąż
czysta woda i powietrze zachęcają
do spędzania każdej wolnej chwili.

C

entralnym portem północnej części Wielkich Jezior Mazurskich
jest Giżycko i tam właśnie młodzież
Gimnazjum w Glinkach wybra-

ła się w słoneczny Dzień Dziecka.
Rejs po jeziorze Kisajno ukazał
uczniom część mariny żeglarskiej i
przepiękny krajobraz Mazur z jego
niezwykłymi skarbami przyrody.
Następnym punktem wycieczki
była znajdująca się wśród mokradeł
i leśnej gęstwiny kwatera Adolfa
Hiltera – Wilczy Szaniec. Kompleks
tworzy zamaskowane miasteczko liczące około 200 budynków: schro-

ny, baraki, 2 lotniska, elektrownię,
dworzec kolejowy, urządzenia klimatyzacyjne, wodociągi, ciepłownie
i dwie centrale dalekopisowe. Tu podejmowano zbrodnicze decyzje, dotyczące losów wielu narodów Europy.
Całość zrobiła na uczniach ogromne wrażenie. Z miejscem tym związany jest jeden z dramatyczniejszych epizodów II wojny światowej - 20 lipca 1944 roku pułownik
hrabia Claus Schenk von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu na Hitler, co przypłacił życiem.
Po powrocie do Giżycka gimnazjaliści podziwiali panoramę miasta
z wieży ciśnień, a następnie udali
się do twierdzy Boyen. Ta niezwykła pruska fortyfikacja, wykorzystywana współcześnie nie tylko do
zwiedzania, ale również do organizacji szant, przywitała wycieczkowiczów pomrukami zbliżającej
się burzy. Zmusiło to wszystkich do
skrócenia wędrówki po twierdzy,
by naprędce zorganizować ognisko.
Na szczęście smakowite kiełbaski poprawiły wszyskim humor,
który nie opuścił gimnazjalistów aż
do szczęśliwego powrotu do domu.
				
3G

Warszawa da się lubić
D

nia 9 czerwca uczniowie SP im.
Orła Białego w Wykowie pod
opieką P. Barbary Kiełczewskiej, P.
Krystyny Wszeborowskiej i P. Grzegorza Jakubowskiego wczesnym rankiem
wyruszyli na wycieczkę do Warszawy.
W programie było oglądanie panoramy stolicy z 30 piętra Pałacu
Kultury i Nauki, zwiedzanie pałacu
na wodzie w Łazienkach Królewskich, a także spacer po Starówce i
zwiedzanie Zamku Królewskiego.
Młodzież była pod wrażeniem, zwiedzając piękne, bogato zdobione komnaty królewskie. Zamek Królewski
to pomnik dziedzictwa narodowego,
który odbudowano dzięki ofiarności
wszystkich Polaków i Polonii z USA.
Nie obyło się również bez odwiedzenia Zoo. Wspaniałą atrakcją były egzotyczne zwierzęta,
których nie widzimy na co dzień.
Wycieczka była udana, a mogła się

odbyć dzięki wsparciu Wójta Gminy
Kolno ze środków przeznaczonych na
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Proble-

mów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, za co uczniowie i
organizatorzy są bardzo wdzięczni.
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„Cudze chwalicie swego nie znacie”
25 maja 2011 roku uczniowie kl.VI
Szkoły Podstawowej w Filipkach
Dużych wyjechali na wycieczkę rowerową. Celem wyprawy było nie
tylko aktywne spędzenie czasu,
ale również poznanie przepięknej
przyrody oraz krajobrazów rozciągających się od równinnej przestrzeni rzeki Wincenty, po pagórkowaty, typowy krajobraz z jeziorami
i oczkami wodnymi województwa
warmińsko – mazurskiego.

T

rasa wycieczki wiodła polnymi
dróżkami wytyczonymi przez
dawne mazurskie miejscowości, które
zniknęły z mapy w wyniku działań II
wojny światowej . Ślady, które zostawiła historia to stare cmentarze, fundamenty domostw i do dziś kwitnące o
tej porze roku bzy i drzewa owocowe.
Dawną granicą na rzece Wincencie przekraczaliśmy w miejscu nowo
wybudowanego mostu. Dalej wśród
kwitnących bzów, kalin i innych krzewów skierowaliśmy się na północ. Jechaliśmy kilka kilometrów przez stary,

sosnowy las. Towarzyszył nam śpiew
ptaków, kukanie kukułki, a od czasu do
czasu wśród drzew przebiegały sarny.
Szczekanie psów było sygnałem
, że zbliżamy się do zabudowań.
Wśród zieleni mijaliśmy czerwone dachy wsi; Długi Kąt, Mikuty i
Kózki. Zatrzymaliśmy się na krótki
odpoczynek na niewielkim wzniesieniu . W dole rozciągała się miejscowość Szkody, a na horyzoncie
widzieliśmy czerwoną wieżę i zabudowania miasteczka Biała – Piska.
Było popołudnie, gdy dotarliśmy

leśnymi drogami do malowniczej
miejscowości Kumielsk. Położona
jest nad jeziorem, o brzegach zatopionych w zieleni bujnej przyrody.
Zmęczeni i pełni wrażeń, przez Guzki i Grodzisk ,wróciliśmy do szkoły.
Przekonaliśmy się, że i w naszej
okolicy znajduje się wiele ciekawych, przepięknych miejsc, które warto zobaczyć i poznać ich historię. Również forma aktywnego
wypoczynku może mieć wpływ
na nasze zdrowie i samopoczucie.
Anna Mieczkowska

Dzień Matki

Dzień Dziecka

czerwca najmłodsze dzieci z Punktów Przedszkolnych z
Czerwonego, Lachowa i Zabiela bawiły się wspólnie. Na
wstępie dzieci zapoznały się podczas zabawy integracyjnej
w lokalu „Cassablanca” w Kolnie. Po przygotowanym dla
nich poczęstunku wyruszyły na pobliski plac zabaw. Pomimo towarzyszącego upału, radości z zabawy nie było końca. Atrakcją była uruchomiona tegoż dnia fontanna, przy
której skutecznie można było schłodzić swe ciało. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwały ich panie oraz niektóre mamusie. Dzięki mocno zaangażowanym mamom większość
dzieci wróciła do swych domów z pięknie wymalowanymi
tatuażami. Uśmiech i zadowolenie dzieci były najlepszym
dowodem na to, iż warto organizować tego typu imprezy.

1

Wszystkie dzieci się zebrały Święto mamy uczcić chciały.
Zamieniły się rolami Dzisiaj stały się kwiatkami”.
łowa tego dziecięcego wierszyka stały się mottem obchodów
Dnia Matki w grupie pięciolatków z Punktu Przedszkolnego w Czerwonem. 26 maja był dla dzieci wielkim przeżyciem.
Do przedszkola zostały zaproszone mamusie, a każde dziecko
pragnęło sprawić swojej mamie niespodziankę i wielką radość.
Postarały się jak najpiękniej wyrecytować swoje wierszyki
mówiące o miłości mamy do dziecka i dziecka do mamy. Po
wręczeniu własnoręcznie wykonanych prezencików nastąpiła
wspólna zabawa. Nasze małe kwiatuszki spisały się na medal.

S

K.K.

Projekt pod hasłem:
„Edukacja dzieci- najlepszą inwestycją w
przyszłość”
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Trzy niezapomniane dni
W ramach realizowanego w szkole projektu
„Dobry start - gwarancją sukcesu” współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie w terminie od 6 do
8 maja 2011r. uczestniczyli w wycieczce na trasie Zakopane- Kraków.

D

otarłszy na Zakopanego, najpierw zobaczyliśmy skocznie narciarskie (małą i
średnią) oraz Wielką Krokiew. Główną atrakcją był wjazd kolejką linową
na Gubałówkę i podziwianie pięknego widoku Tatr, a także innych pasm
górskich - Gorce, Pieniny i Beskidy.
Następnie mogliśmy pospacerować
jednym z najbardziej znanych deptaków w Polsce - zakopiańskimi Krupówkami i kupić pamiątki. Po długim
dniu nastąpił wyczekiwany odpoczynek (zakwaterowanie i obiadokolacja) w Domu Wypoczynkowym ,,U
Jędrka”. Pogoda nam dopisywała.
Drugiego dnia udaliśmy się do
Krakowa. Największą atrakcją
turystyczną tego miasta niewątpliwie jest Wawel - wzgórze, na
którym znajdują się dwa kluczowe zabytki: Zamek Królewski
oraz Katedra Wawelska. Właśnie
od tych obiektów zaczęliśmy
zwiedzanie Krakowa. W zamku
braliśmy udział w lekcji edukacyjnej z historii Polski. Przechodząc obok dzwonu Zygmunta,
każdy pomyślał życzenie. Teraz
czekamy na ich spełnienie. Obejrzeliśmy również Groby Królewskie. Przy wzgórzu wawelskim
zamieszkuje legendarny smok
wawelski. Jego również mieliśmy okazję zobaczyć. Od czasu
do czasu groźnie zionął ogniem.

Następnie skierowaliśmy się w stronę Rynku Głównego, wokół którego
skupiają się najważniejsze zabytki
drugiej polskiej stolicy. Znajdują się
tam Sukiennice, Ratusz, Kościół Mariacki, pomnik Adama Mickiewicza,
Kościół Św. Wojciecha oraz mnóstwo
zabytkowych kamienic. Na chwilę
zatrzymaliśmy się przy Oknie Papieskim. Na Rynku Głównym mogliśmy nabyć pamiątki. Ważny element
edukacyjny wycieczki stanowiło
także obserwowanie wielkomiejskiego ruchu ulicznego i poruszanie się
przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Trzeciego
dnia
wybraliśmy się na
trzy godziny do aquaparku w Krakowie
- Doskonale zrelaksowaliśmy się i wypoczęliśmy pośród
mnóstwa wodnych
atrakcji. Można było
popływać w różnych
basenach,
między
innymi w akwenie
z ogromną fontanną smoka, spróbować swoich sił na
dwóch ścianach do
wspinaczki, torach
do pływania oraz
dzikich źródłach. W
największej niecce
basenowej znajduje się m. in. granatowo-pomarańczowa zjeżdżalnia Salamandra, ogromna kolorowa misa o
nazwie Tornado, a także basen z falą.
Po wodnych szaleństwach przyszedł
czas powrotu do domu. Po drodze obserwowaliśmy widoki naszego kraju.
Przejazd przez Warszawę wzbudził także ogromne zainteresowanie.
Do Janowa dotarliśmy na godzinę
23.00. Wszystkim bardzo podobał się
ten wyjazd. Na pewno na długi czas
zapisze się w pamięci uczestników.
		
Elżbieta Nodzewska

Projekt „Dobry start - gwarancją sukcesu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Ze stolicą za Pan Brat
18 maja 2011 roku uczniowie
Gimnazjum ZSS w Zabielu wyruszyli do Warszawy. Już na początku panował wyśmienity nastrój, gdyż uczniowie sami zaplanowali sobie program wycieczki.
ierwszym przystankiem było
Studio TVP przy ul. Woronicza.
Wszyscy byli podekscytowani, gdyż
znaleźli się w miejscach , gdzie nagrywane są m. in. reportaże sportowe
oraz programy : „Pytanie na śniadanie”, „ Jaka to melodia?” , „ Szansa
na sukces” czy „Familada”. Młodzież
mogła wcielić się w rolę dziennikarza,
a także operatora kamery. Zajrzeli
również do montażowni , by usiąść
za stołem operatora dźwięku. Każdy chciał się uwiecznić na zdjęciu.
Następnie przenieśliśmy się do
kina 5D na seanse: „Tsunami” i „Kot
i duchy”. Wrażenia podczas projekcji słychać było aż na zewnątrz.
Oglądając filmy uczniowie przeżyli
niesamowite wrażenia doświadczając wszystkiego na własnej skórze
. Stali się też kolejnymi ofiarami
trzęsienia ziemi oraz potężnej fali.
Trzecim etapem wycieczki było
Centrum Nauki Kopernik. Miejsce to
wspiera działania szkół związane z realizacją programu nauczania, poszerzeniem zainteresowania uczniów i

P

inspiracją do samodzielnego zgłębiania tajników wiedzy. Gimnazjaliści
poczuli się jak prawdziwi naukowcy
mogąc samodzielnie tworzyć eksperymenty i odkrywać horyzonty prawdy.
Wycieczkę
zakończyliśmy
w
nowoczesnej galerii „Złote Tarasy”, gdzie uczniowie mogli odpocząć po ogromnych wrażeniach.
Około godz. 22 pełni emocji wróciliśmy do domu. Organizacją wycieczki zajęły się Agnieszka Podsiad, Ane-

ta Zyskowska oraz Bożena Białowąs.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do Wójta Gminy Kolno Pana Tadeusza Klamy oraz do Pana Krzysztofa Murawskiego, którzy ze środków
przeznaczonych na realizację Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii finansowo wsparli naszą wycieczkę.
Organizatorzy

Przedszkolaki w Teatrze w Łomży
3

czerwca grupa przedszkolaków z
Punktu Przedszkolnego z Zabiela
i z Punktu Przedszkolnego z Czerwonego, działających na podstawie projektu „Edukacja Dzieci – najlepszą
inwestycją w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pojechały jednym autokarem do Teatru Lalki i Aktora w Łomży na sztukę Kornela Makuszyńskiego „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak”.
Spektakl wywołał żywe reakcje zgromadzonej publiczności.
Dzieci oglądały go z zainteresowaniem i radością. Były pełne wrażeń, że to nie bajka na ekranie tylko prawdziwi aktorzy na scenie.
Po spektaklu dzieci obejrzały kukły

i rekwizyty, a na koniec wszystkie
dzieci z obydwu przedszkoli zrobiły
wspólne zdjęcie. Było to już drugie

spotkanie i kolejna okazja do integracji dzieci z różnych środowisk.
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Dzień Ziemi i konkurs w Czerwonem
Dnia 29 kwietnia 2011 roku w Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem odbyło
się podsumowanie gminnego konkursu pod hasłem „Parki narodowe
województwa podlaskiego”, który
był przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielki edukacji
wczesnoszkolnej: panią. Ewę Ciołkowską i panią. Mariolę Podchul.

Ś

rodki pieniężne potrzebne do
zorganizowania tego konkursu
pozyskano od Wójta Gminy Kolno z funduszy przeznaczonych na
realizację „Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011r.”
Uroczystość ta połączona była z obchodami Dnia Ziemi w naszej szkole. Na sali gimnastycznej zaproszeni
goście, przedstawiciele rodziców,
uczniowie szkół biorących udział w
konkursie wraz z opiekunami oraz
wszyscy uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Czerwonem,

oglądali i podziwiali prace plastyczne
nadesłane na konkurs, które jednocześnie stanowiły wspaniałą dekorację.
Na samym początku Pani Dyrektor
serdecznie powitała przybyłych gości i uczniów. Następnie klasa trzecia
przedstawiła problemy mieszkańców
lasu i rzeki w inscenizacji pt. „Calineczka, czyli kłopoty mieszkańców
Bajkowego Lasu i Źródełka Życia”.
Po występie trzecioklasistów wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane
w konkursie
plastycznym. Z kolei
uczniowie
klasy pierwszej zaprezentowali, w
sposób humorystyczny, hasła o
treści ekologicznej. Po
wspólnym
zaśpiewaniu piosenki pt. „Ko-

łysz nas Ziemio”, która od kilku
lat jest naszym „hymnem ekologicznym”, wyróżniono i nagrodzono laureatów konkursu wiedzy.
Zorganizowany przez nas konkurs
przyrodniczy spotkał się z dużym
zainteresowaniem. Świadczy o tym
chociażby liczba nadesłanych prac
plastycznych (87 prac z 6 szkół naszej
gminy) i liczba uczestników konkursu wiedzy (15 uczniów z 5 szkół). Na
pewno osiągnął on zamierzone cele.
Uczniowie poprzez twórczość artystyczną poznali różne gatunki roślin
i zwierząt chronionych. Korzystając
z książek i albumów oraz przeglądając oficjalne strony internetowe podane w regulaminie, poszerzyli wiedzę o parkach narodowych znajdujących się w naszym województwie.
Myślimy, że w przyszłości dążenie
do poznania naszego regionu i wnikliwe obserwowanie przyrody dostarczy wielu ciekawych wrażeń i poszerzy wiedzę uczniów. Nasz region
– to przecież nasza „mała Ojczyzna”.

Ewa Ciołkowska
i Mariola Podchul

Matematyka i sport w Glinkach
P

o raz trzeci Gimnazjum w Glinkach gościło drużyny biorące
udział w III Turnieju Interdyscyplinarnym „Matematyka i sport”.
W zawodach wzięły udział zespoły: z gimnazjów w Białej Piskiej, Glinkach i Zabielu oraz zespoły podstawówek nr 1 i nr 2 w
Kolnie, Lachowie, Janowie, z Filipek Dużych, w Wykowie i Zabielu.

Rywalizacja polegała na rozwiązaniu
testu z matematyki oraz na zmaganiach
sportowych w pięciu kategoriach.
Najlepsze okazały się drużyny z
koleńskiej „Jedynki” w składzie:
Maja Duda,
Martyna Dąbkowska,
Milena Kosińska,
Łukasz Kuczewski,
Karol Łazicki

Albert Przytuła
oraz drużyna gospodarzy w składzie:
Patrycja Szczech,
Angelika Kuczyńska,
Ada Sawicka,
Cezary Kotlewski,
Arkadiusz Zduńczyk
Damian Zieliński.
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Biwak w Koźle

W dniach 27-28 czerwca 2011 roku
uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czerwonem uczestniczyli w biwaku, który zorganizowany został w bazie harcerskiej
w Koźle pod czujnym okiem harcerzy z kolneńskiej drużyny ZHP.

P

ierwszym naszym zadaniem po
przybyciu było rozstawienie namiotów oraz zakwaterowanie się
w nich. Po zapoznaniu się z regulaminem oraz zasadami pobytu na
terenie bazy, zaczęły się zabawy.
Szczególnie podobała nam się
zabawa we „flagi”, która polegała na odebraniu i przeniesieniu
na swoje pole flagi przeciwnika.
Wieczorem rozpaliliśmy ognisko,

przy którym było coś i
dla ciała i dla duszy. Po
zmroku bawiliśmy się
w „świetliki”. Zabawa
polegała na odszukaniu
„zbiega”, który z latarką
chował się w lesie i co jakiś czas dawał nam znaki.
O 23.00 zapanowała
cisza nocna, a jej przestrzegania
pilnowała
zmieniająca się co pół
godziny warta składająca
się z naszych chłopców.
Następnego dnia również
było bardzo ciekawie. Po
pobudce – jeśli ktoś zdążył
zasnąć – zjedliśmy śniadanie, a następnie ruszyliśmy na godzinny spacer po okolicy.
Później można było postrzelać z
wiatrówki i z łuku. Jednak główną
atrakcją tego dnia była możliwość
wspinania się przy pomocy skrzynek.
Jedna z naszych koleżanek Kornelia
Jermacz pobiła dotychczasowy rekord harcówki układając 26 skrzynek.
Uczniowie nie chętnie opuścili bazę,
ale za to ze wspaniałymi wspomnieniami.
Biwak dofinansowany został przez
Wójta Gminy Kolno ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok.
Natalia Gleba, Kornelia Jermacz,
Martyna Prusinowska (uczennice kl. VI)

Sukces
D

amian Zieliński - uczeń klasy IIIA został laureatem III
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla gimnazja-

listów województwa podlaskiego pod honorowym patronatem
Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, przedstawienie jego struktur i zadań na
poszczególnych jego szczeblach
wśród młodzieży gimnazjalnej.
Damian
jest
wzorowym
uczniem, aktywnie uczestniczącym w życiu szkoły, godnie reprezentuje ją na zewnątrz, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.
Gratulujemy uczniowi oraz pani
Barbarze Wądołowskiej, która
przygotowała ucznia do konkursu.
Mamy nadzieję, że ktoś z naszych
uczniów powtórzy jego sukces.

Najsympatyczniejsi w szkole
S
amorząd Uczniowski Gimnazjum w Glinkach wraz z opiekunami p. Anetą Wilczek i p. Barbarą
Wądołowską zorganizował konkurs
na najsympatyczniejszą dziewczynę
i najsympatyczniejszego chłopaka.
Do konkursu wybrano po trzy dziewczyny i trzech chłopców z każdej klasy.
Uczniowie pojawili się w strojach sportowych, szkolnych i wieczorowych.
Prowadzący imprezę Ewelina
Murawska i Arkadiusz Zduńczyk
zadawali
rywalizującym
pytania. Odpowiedzi były zaskakujące.

Między poszczególnymi
prezentacjami były przerwy,
podczas których swoje zdolności i umiejętności zaprezentowali uczniowie szkoły.
Jury składało się z nauczycieli , rodziców i po trzech
uczniów z każdej klasy.
Po godzinnej prezentacji
najsympatyczniejszą dziewczyną została Joanna Kozikowska, a najsympatyczniejszym chłopakiem został Wojciech Skrodzki. Gratulujemy!
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Uczymy się od najlepszych
Spod CKR-u w Czerwonem 20 maja
o godzinie 12.00 wyjechaŁ autokar,
który zawiózł zespół „Czerwieniacy” do Bociek. Był to wyjazd szkoleniowy w ramach projektu „Muzyczne Barwy Podlasia” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Gminy Kolno Integracja”.
świetlicy GOK-u w Bockach
spotkaliśmy się z grupą seniorów oraz byliśmy świadkami roboczej
próby zespołu „Klekociaki”. Z zainteresowaniem przyglądaliśmy się ich
zajęciom tanecznym i śpiewaczym.
Podziwialiśmy ich osiągnięcia, które uzyskali wieloletnią działalnością.
Ciekawostką jest czynny udział Wójta
tej gminy w zespole. To on przedstawił nam formy pracy jakie oni stosują,
osiągnięcia i sposoby finansowania.
Dużą część czasu poświęcił opisowi strojów ludowych nadburzańskich,
które są typowe i odzwierciedlają charakter tego regionu. Zdobyliśmy w ten
sposób wiadomości, które będziemy
mogli wykorzystać w swojej pracy.
My również podzieliliśmy się
swoimi doświadczeniami, przedstawiliśmy nasz strój ludowy. Nasze
stroje im się bardzo podobały. Daliśmy krótki występ śpiewając kilka swoich piosenek. Otrzymaliśmy

W

Wójt gminy Boćki (na zdj. od lewej) omawiał stroje „Klekociaków”
gromkie brawa, wskazówki i zachętę do dalszej działalności. Wspierali
nas, pokazując, że ich początki też
były trudne. Trzeba było 50 lat, by
dojść do tego co sobą reprezentują.
Spotkanie przebiegało w miłej i
serdecznej atmosferze, pełnej życzliwości Wójta i Pani dyrektor GOK-u.
Korzystając z chwili wolnego czasu
zwiedziliśmy z przewodniczką miejscowość, poznając tradycje Bociek.
Wyjazd do bociek utwierdził nas w
przekonaniu, że warto pracować dla
podtrzymywania tradycji ludowych,
daje to dużo satysfakcji. Takie robocze
spotkania są bardzo potrzebne i pożyteczne, gdyż pozwalają zdobywać

wiedzę i korzystać z doświadczeń innych, by móc doskonalić swoje umiejętności w zakresie działania zespołu. Warto uczyć się od najlepszych!
Następnego dnia w sobotę 21 maja
nasz zespół „Czerwieniacy”, na zaproszenie pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Chludniach, gm. Mały Płock
wziął udział w pikniku z okazji Dnia
Rodziny. Naszym 40-to minutowym
występem umilaliśmy czas uczestnikom spotkania. Po występie organizatorzy podjęli nas bigosem, ciastem
i napojami, a pani dyrektor podziękowała nam i wręczyła upominek.

Jan Bućko
zdj. M. Górlaczyk,
więcej na www.gminakolno.pl

Klub Bezpiecznego Puchatka
W

roku szkolnym 2010/2011
uczniowie klasy pierwszej ZSS w Zabielu, ich rodzice
oraz nauczyciel uczestniczyli w
ogólnopolskim programie „Klub
Bezpiecznego Puchatka”, realizowanym przez cały rok szkolny.
Program obejmował następujące zagadnienia:
1. Bezpieczeństwo na drodze –
poruszanie się po drodze, przechodzenie przez jezdnię bez
sygnalizacji i z sygnalizacją
świetlną, dziecko jako pasażer.
2. Bezpieczeństwo w szkole – w klasie podczas zajęć, na
przerwie, relacje z rówieśnikami.
3. Bezpieczeństwo w domu – zachowanie dziecka podczas nieobecności rodziców, niebezpieczne sytuacje, dziecko w sieci, na podwórku.

4. Bezpieczny odpoczynek – bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne
wakacje: bezpiecznie na kolonii i
wycieczce, nad wodą, na słońcu.
Uczniowie klasy pierwszej poza
uczestnictwem w zajęciach Klubu
Bezpiecznego Puchatka otrzymali
również książeczki „Dołącz do Klu-

bu Bezpiecznego Puchatka”. Zawarte tam zadania, krzyżówki,
rebusy, gry, wykreślanki i opowiadania w ciekawy i zabawowy
sposób przybliżyły dzieciom niezwykle ważną tematykę bezpieczeństwa. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczniowie otrzymali
Dyplomy Klubu Bezpiecznego
Puchatka. Broszury informacyjne z poradami otrzymali również
rodzice najmłodszych uczniów.
Mam nadzieję, że realizacja zadań wynikających z
programu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
uczniów, a nasza szkoła nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem
„Klubu Bezpiecznego Puchatka”.
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Wolontariusze dzieciom
W Dzień Dziecka wolontariusze i koordynatorzy spędzili ponad dziesięć godzin ze swoimi
podopiecznymi.
Zorganizowali im pełną wrażeń wycieczkę do
Olsztyna.
Nikt się nie nudził!

Z

anim wszyscy wyruszyli do Olsztyna, jak na Dzień Dziecka przystało, były prezenty. Każdy z podopiecznych otrzymał książki i słodycze. Niektórzy od razu zabrali się do czytania,
jakby chcieli nadrobić ten czas, kiedy
czytanie nie szło im tak dobrze, jak
teraz, po miesiącach pracy z wolontariuszami. Jeszcze tylko pamiątkowe
zdjęcie na schodach przed Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie
działa Klub Wolontariusza i w drogę.
W Olsztynie pierwszym punktem
programu było Planetarium. Pokaz
astronomiczny i zgromadzona tam
aparatura robiły wrażenie, jednak hitem wyprawy okazał się seans w kinie Helios. Film 3D „Kung Fu Panda”
oglądany w specjalnych okularach dostarczył wszystkim mnóstwo radości.
W programie wycieczki był też obiad
i spacer po mieście. Do domów wszyscy wrócili szczęśliwi i pełni wrażeń.
Zorganizowanie wyjazdu dla dwu-

dziestu jeden osób i
obdarowanie
dzieci
prezentami było możliwe dzięki pieniądzom
zebranym w trakcie
Gminnego Balu Charytatywnego. Organizatorzy wycieczki dziękują
Józefowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi ZOPO
w Kolnie za zapewnienie przejazdu.

Dni Otwarte w Gimnazjum w Glinkach
Jak co roku w naszej szkole odbyły się Dni Otwarte Gimnazjum
w Glinkach. Zorganizowano je 18
maja 2011r. Szkoła miała zaszczyt
gościć uczniów szkół podstawowych z Lachowa, Filipek Dużych
oraz Wykowa wraz z opiekunami.
Pani Dyrektor powitała wszystkich przybyłych gości . Uczniowie
zebrali się na górnym korytarzu i tam
obejrzeli inscenizację przygotowaną
przez uczniów naszego gimnazjum.
Uczennice klas I i II zaśpiewały piosenki. Po przedstawieniu gimnazjaliści zaprezentowali szkołę, oprowadzili
uczniów po klasach przedmiotowych,
bibliotece i czytelni. Następnie odbyły się konkurencje sportowe, w których uczniowie szkół podstawowych
wzięli udział, np. w rzucie piłeczką
palantową, skoku w dal i wielu innych
przygotowanych na ten dzień. W cza-

sie gdy zaproszeni goście borykali się
z potyczkami sportowymi, uczennice
gimnazjum przygotowywały kanapki, którymi częstowały wszystkich
zebranych. Po zawodach sportowych
odbył się mecz piłki nożnej. Rywalizowali ze sobą chłopcy klas szóstych i klas pierwszych gimnazjum.

Na zakończenie Pani Dyrektor
wręczyła dyplomy uczniom szkół
podstawowych, którzy świetnie się
zaprezentowali w kategoriach sportowych, pozostałym uczestnikom
podziękowała za przybycie i miłą zabawę. Następny taki dzień już za rok.
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Opuchlizna wymienia
Obok wielu schorzeń metabolicznych pojawiających się w okresie
okołoporodowym często obserwuje
się opuchlizny wymion. Jak do tego
dochodzi i co jest tego przyczyną?

M

oże ono wystąpić zarówno
przed jak i po porodzie. Obrzęk
wymienia powstaje z powodu nagromadzenia się różnych płynów
w przestrzeniach śródmiąższowych
tkanek wymienia. W wymieniu zostaje zaburzony przepływ krwi tętniczej i żylnej, ze względu na różnicę
ciśnienia i nagromadzenie się chłonki, poprzez słaby jej odpływ naczyniami żylnymi [na zdjęciu niżej widoczny obrzęk calego wymienia).

Zdecydowanie rzadszym przypadkiem jest opuchlizna wywołana zaburzeniem wydzielania mleka z pęcherzyków nabłonka wydzielniczego i
tym samym jego tam zatrzymaniem.

Chore wymię jest bolesne, gorące, po ucisku palcem pozostaje
w
nim
wgłębienie.
Obrzęk i brak odpływu krwi powoduje obrzęki podskórne, może dochodzić
także do pękania skóry i głębokich ran.
Fizjologiczny obrzęk znika po
7-10 dniach po porodzie. Trwający dłużej powoduje zmiany nieodwracalne - stwardnienie tkanki.
Jak dotąd nie ma jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie dotyczące
przyczyn powstawania tego zjawiska. Podejrzewa się, że może ono
mieć podłoże genetyczne, jednak
najczęściej wynika to z nieprawidłowego żywienia krowy w okresie
zasuszenia (nieodpowiednia dieta,
szczególnie nadmierne ilości soli,
stosowanie lizawek). Opuchnięte
wymię pojawia się u krów zalegających po porodzie, stąd niektórzy autorzy zalecają również podawanie soli
anionowych na 2-3 tygodnie przed
wycieleniem. Czemu to ma służyć?
Krowa po porodzie wydala duże
ilości wapnia wraz z siarą/mlekiem,
jeżeli nic nie zrobiliśmy by przygotować ją do zmniejszenia deficytu Ca po rozpoczęciu laktacji
mamy do czynienia z zaleganiem.
Aby właściwie zadbać o krowę i zapobiec hipokalcemii, a tym
samym obrzękom wymienia należy bliżej przyjrzeć się żywieniu mineralnemu – bilansowi kationowo-anionowemu
(DCAD).
Istotny jest tu poziom tak naprawdę
tylko czterech podstawowych pierwiastków: sodu (Na+) i potasu (K+) –
kationów oraz chloru(Cl-) i siarki (S-)
– anionów. W końcowym okresie za-

suszenia bilans DCAD powinien być
ujemny, zaś w okresie laktacji – dodatni.
Specyfika przemian składników mineralnych w organizmie krowy powoduje, że pewien nadmiar jonów ujemnych, a więc np. Cl czy S przyczynia
się do niewielkiego „zakwaszenia”
organizmu krowy a to z kolei uruchamia mechanizm fizjologiczny uwalniania Ca z kości. W ten sposób przygotowujemy krowę do zmniejszenia
deficytu Ca po rozpoczęciu laktacji.
Pasze objętościowe stosowane na
co dzień w gospodarstwie charakteryzują się dodatnim DCAD, zatem
aby ten bilans był ujemny na 2-3 tygodnie przed wycieleniem niezbędny
jest dodatek soli anionowych/gorzkich soli (siarczan magnezu, siarczan wapnia, siarczan amonu). Nie
wskazany jest natomiast dodatek soli
czyli lizawki solnej (NaCl), ponieważ
jest ona źródłem sodu (Na+), a nam
zależy przecież na bilansie ujemnym! Dodatkowo sól zatrzymuje
wodę w organizmie, co niewątpliwie
ma związek z opuchlizną wymion.
W wielu wypadkach krowy z bardzo silnym i długo utrzymującym
się obrzękiem wymienia, są podatniejsze na występowanie mastitis.
Podsumowując pamiętajmy, że szereg problemów pojawiających się w
okresie okołoporodowym to efekt
naszego postępowania z „krową zasuszoną”. Zawsze zwracajmy uwagę na
żywienie, to pozwoli nam zapobiegać
nie tylko opuchliznom wymion, ale
przede wszystkim ich następstwom.
Doradca żywieniowy Agrocentrum
Mgr inż. Emilia Zamana

KRÓTKO
W Zespole Szkół Samorządowych w
Zabielu wybuchł pożar. Konieczna
była szybka ewakuacja wszystkich
uczniów i przedszkolaków. Do akcji wkroczyli strażacy z PSP w Kolnie i z OSP Zabiele. Na szczęście to
tylko scenariusz ćwiczeń, które 14
czerwca odbyły się w szkole. Po akcji strażacy mówili jakie są zasady
zachowań w podobnych sytuacjach,
pokazali też uczniom jak używać
gaśnicy. Każdy chętny mógł zobaczyć wyposażenie wozu strażackiego.
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Rocznica wielkiej, ale mało znanej bitwy
Trzysta sześćdziesiąt
lat temu
dnia 28 czerwca 1651 roku rozpoczęła się jedna z największych
bitew XVII wiecznej Europy. Bitwa była końcowym etapem walk
w czasie wojny domowej znanej
z podręczników historii jako powstanie Bohdana Chmielnickiego.
ydarzenie to budziło zawsze
bardzo żywe zainteresowanie
Polaków i Ukraińców. Zaczęło się
wprawdzie od osobistego zatargu o
majątek i kobietę, ale jednak szybko
rozrosło się do potężnych rozmiarów.
Powstanie to zaciążyło na przyszłych
losach dwóch bliskich, a jednocześnie jak dalekich sobie narodów.
Powstanie kozackie Bohdana Chmielnickiego, które wybuchło w roku
1648 wstrząsnęło całą szlachecką
Rzeczypospolitą, podkopało jej podstawy i spowodowało kryzys, który miał obok wielu jeszcze innych
czynników doprowadzić do katastrofy. Ten kozacki zryw, chociaż nie
pierwszy, był jednak największym,
z jakim musiała zmagać się Polska.
Cała Ukraina w połowie XVII stulecia stanęła „w ogniu”. Doszło do
krwawej i wyczerpującej obie strony wojny, z której skorzystali tylko sąsiedzi Polski, głównie Rosja.
Na Ukrainie zimą 1647/1648 roku
dobiegał tragicznego końca zatarg
setnika czehryńskiego Bohdana Zenobiusza Chmielnickiego z zarządzającym z ramienia chorążego koronnego Aleksandra Koniecpolskiego
starostwem czehryńskim Danielem
Czaplińskim. Drobny, tak typowy
zresztą dla XVII wieku, spór o kobietę dał początek prawdziwej burzy.
Nadszedł rok 1648. Już 3 kwietnia wiedziano w odległym Barze, że
Chmielnicki ma pod swoją komendą
2500 Kozaków i Tatarów. Hetman
wielki koronny Mikołaj Potocki stał w
tym czasie obozem pod Czehryniem.
Postanowił on rozdwoić swoje siły:
część – a mianowicie Kozaków rejestrowych posłał Dnieprem bajdakami,
drugą część stepem ażeby zamknąć
Chmielnickiego w Siczy. Chmielnicki
wyruszył w drugiej połowie kwietnia,
zdołał porozumieć się z rejestrowymi i przeciągnąć ich na swoją stronę.
Syn hetmana Stefan, któremu przy-

W

Żołnierze polscy 1633-1668, Jan Matejko

padło dowodzić jedną z grup wojska
koronnego w sile 12000 kwarcianego
i 800 rajtarii mijał już prawie Żółte Wody doliną „białka”, gdy został
zaatakowany i pobity przez oddziały Chmielnickiego. Potocki poległ.
Tymczasem hetmani koronny i polny na wieść o klęsce wojska kwarcianego zaczęli się cofać ku Korsuniowi. Dnia 9 maja wojsko w sile 6000
ludzi stanęło w okopie żydowskim
zaraz za miastem. Chmielnicki szedł
śladem hetmana wielkiego koronnego. Przyszło do bitwy, podczas której doszło do rzezi i ucieczki wojsk
polskich. Obaj hetmani dostali się do
niewoli. Na Ukrainie pozostały tylko oddziały Jeremiego Wiśniowieckiego, który na wieść o klęsce armii
koronnej podjął próbę wycofania się.
Odwrót księcia znaczony był surowymi i krwawymi represjami wobec
ludności ukraińskiej. Bunt kozacki
przypadł na czas ciężki dla Rzeczypospolitej: król Władysław umarł w Mereczu, kanclerz wielki koronny Jerzy
Ossoliński był chory, wojska rozbite.
Dnia 23 września 1648 roku pod
Piławcami Kozacy rozbili na nowo
zebrane wojsko koronne, dowodzone przez trzech regimentarzy, nazywanych pogardliwie pierzyna, łacina
i dziecina. Polskie oddziały uszły w
popłochu z pola walki. Wodzowie i
niedobitki schroniły się we Lwowie,
którego buntownikom nie udało się

źródło Wikipedia

zdobyć, nie padła również twierdza
Zamość. Chmielnicki nie zdobywszy Zamościa powrócił do Kijowa,
gdzie odbył formalny triumf, przysługujący zwycięskiemu wodzowi.
Na wiosnę 1649 roku działania
wojenne wznowiono. Oddziały polskie dowodzone przez nowych regimentarzy Andrzeja Firleja i Stanisława Lanckorońskiego zamknęły
się w Zbarażu. Na odsiecz obleganej
twierdzy ruszył król Jan Kazimierz.
Dnia 15 sierpnia armię królewską
zaskoczyły połączone siły kozacko-tatarskie. Jedynie przytomności umysłu
samego króla oraz zapadającej nocy
należy zawdzięczać, że nie doszło
do nowego pogromu wojsk polskich.
W wyniku podjętych pertraktacji podpisano 18 sierpnia 1649
roku tzw. ugodę zborowską, która jednak była kompromisem niezadawalającym żadnej ze stron.
Szykowano się do nowego starcia.
Dla strony polskiej po upokarzających klęskach, miał wkrótce
nadejść czas wielkiego zwycięstwa.
c.d.n.

Jacek Bagiński
Źródła: A.W.Serczyk, Historia Ukrainy;
A.W.Serczyk, Na plonącej Ukrainie ...; Z. Wójcik, Dzikie Pola w ogniu; J. Kaczmarczyk, Bogdan Chmielnicki; J. Widacki, Kniaź Jarema; Pamiętniki Samuela i Boguslawa Maskiewiczów;
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
29 maja 2011 roku w Borkowie spotkali się piłkarze, którzy walczyli o Puchar Wójta Gminy Kolno.
Prezentujemy wyniki:
Grupa
Borkowo - Zabiele 3:0
Kozioł - Bialiki 4:0
Łosewo - Czernice 2:3
Finał:
Borkowo - Kozioł 0:2
Borkowo - Czernice 0:2
Kozioł - Czernice 3:2
Miejsca:
1. Kozioł
2. Czernice
3. Borkowo
Sędzią głównym w Turnieju był
Andrzej Ałajko.

OGŁOSZENIA

UCHWAŁA NR VII/34/11
RADY GMINY KOLNO
z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 239poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz,
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007
r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,
Nr 40, poz. 230), art. 24 ustl, 5 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz.” 1033; z
2009 r. Nr 18, poz. 97; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
wodę ustalając cenę za 1m3 wody w wysokości 3,81 zł netto + należny podatek VAT oraz opłatę abonamentową miesięczną w wysokości 7,28 zł netto + należny podatek VAT.
2. Taryfę, o której mowa w ust. 1 ustala się na okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.
§ 2. Ustala się kwotę dopłaty do 1 m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w wysokości
0,93 zł netto + należny podatek VAT.
§ 3. Po uwzględnieniu dopłaty, o której mowa w §2, w rozliczeniach z odbiorcami wody stosowana będzie cena 2,88 zł + należny podatek VAT
§ 4. Kwotę dopłaty pokrywa się z budżetu gminy,
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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Bieganiem czcili pamięć Papieża
„Sport nie jest zwykłym ćwiczeniem
mięśni,
lecz
szkołą
wartości moralnych
i wychowania…”
Jana Paweł II

D

nia 05.06.2011 r. odbyły się
VI Wojewódzkie Biegi Pokoju
Jana Pawła II w Koźle. Tegorocznymi organizatorami byli Wójt Gminy Kolno oraz Uczniowski Klub
Sportowy
„Arkadia
Lachowo”.
Celem biegów było uczczenie pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II, popularyzacja biegów przełajowych środowiska związanego z pracą z dziećmi
i młodzieżą na terenie województwa.
Zwycięzcami VI Wojewódzkich
Biegów Pokoju Jana Pawła II są:
w kategorii do lat 6 lat:
dziewczęta:
I miejsce Daria Remiszewska
II miejsce Julita Przyborowska
III miejsce Magdalena Podlaska
chłopcy:
I miejsce Łukasz Kordal
II miejsce Jakub Jermacz
III miejsce Olaf Mazurowski
kat. kl. I-II
dystans ok. 400 m dziewczęta:
I miejsce Karolina Malinowska
II miejsce Żaneta Remiszewska
III miejsce Patrycja Kowalczyk
dystans ok. 400 m chłopcy:
I miejsce Mateusz Pietruszka
II miejsce Joachim Bogdański
III miejsce Jakub Kozioł
kat kl. III-IV
dystans ok. 800 m dziewczęta:
I miejsce Sylwia Pijanowska

II miejsce Oliwia Zegarzewska
III miejsce Paulina Wiśniewska
dystans ok. 800 m chłopcy:
I miejsce Marcin Nerko
II miejsce Bartłomiej Zajczewski
III miejsce Jan Wiliński

III miejsce Grzegorz Supiński

kat. kl. V-VI
dystans ok. 800 m dziewczęta:
I miejsce Monika Chaberek
II miejsce Gabriela Łazarczyk
III miejsce Patrycja Kozioł
dystans ok. 1150 m chłopcy:
I miejsce Marcin Kosk
II miejsce Sebastian Zduńczyk
III miejsce Sławomir Żebrowski

kat. OPEN – dystans około 1600 m
kobiety
I miejsce Justyna Dąbrowska
II miejsce Katarzyna Bieńkowska III
miejsce Agnieszka Chutkowska
mężczyźni
I miejsce Paweł Grygo
II miejsce Andrzej Godlewski
III miejsce Piotr Nerko
Uczniowski
Klub
Sportowy
„Arkadia Lachowo” składa serdeczne podziękowania wszystkim
tym, którzy pomogli w zorganizowaniu VI Wojewódzkich Biegów Pokoju Jana Pawła II w Koźle.

kat. gimnazjum
dystans ok. 1150 m dziewczęta:
I miejsce Joanna Sekścińska
II miejsce Karolina Kidajewa
III miejsce Patrycja Hermanowska
dystans ok. 1600 m chłopcy:
I miejsce Grzegorz Chyliński
II miejsce Michał Kołdys

kat. szkoły ponadgimnazjalne
dystans ok. 1600 m chłopcy
I miejsce Mateusz Makarewicz
II miejsce Tomasz Sutkowski

Monika Bągart
więcej zdjęć autorstwa Sylwestra Nicewicza i Marka Góralczyka na stronie
www.gminakolno.pl

Brązowy medal dla Justyny
2

8 maja Borne Sulinowo było organizatorem Mistrzostw Polski
Juniorów i Młodzieży w taekwondo
Olimpijskim. Województwo Podlaskie reprezentowało 2 zawodniczki ( obie to mieszkanki Zabiela )
Mimo iż w całym woj. podlaskim
zarejestrowanych w Polskim Związku Taekwondo jest 5 klubów to żaden zawodnik województwa poza
Zabielankami nie wywalczył kwalifikacji do finału mistrzostw Polski.
Zawody rozgrywały się na 3 matach

i wystartowało w nich ponad 200 zawodników w tym kadra olimpijska.
Justyna Korwek-zeszłoroczna brązowa medalistka Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży ( kat + 68 )
uległa zawodniczce z Bornego Sulinowa 1-2 zajmując miejsce piąte.
Druga z zawodniczek Patrycja Sekścińska w pierwszej walce spotkała się
z późniejszą zwyciężczynią całej kategorii, jednak w repasażu ostatecznie
nie pozwoliła sobie odebrać medalu i
swoją drugą walkę wygrała 9-1 zajmu-

jąc na podium 3 m-ce i brązowy medal.
Zawodniczki ćwiczą w sekcji Kolneńskiej już drugi rok.Od czerwca
dodatkowe treningi na które może
przyjść każde dziecko odbywać się
będą w soboty o godz. 10 w Zabielu.
Za możliwość prowadzenia zajęć i wsparcie trener Tomasz Myśliński
chciałby
podziękować
Wójtowi Tadeuszowi Klamie i
Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno „Integracja”.
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