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własny pszok to rozwój
gminy i mniejsze koszty
dla mieszkańców
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Dzięki Wójtowi i jego pracownikom Gmina Kolno dostała blisko milion dotacji, a dzięki konstruktywnej
postawie mieszkańców Czerwonego będzie mogła z tej dotacji skorzystać.
Blisko milion złotych dofinansowania Gmina Kolno otrzyma na realizację
projektu pt. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w miejscowości Czerwone”. Posiadanie własnego PSZOK korzystnie wpłynie na cenę za odpady komunalne.

wydarzenia

jedyny taki
ognisty kalendarz

str. 13

Ognisty kalendarz na 2018 rok
wydany przez OSP Zabiele wzbudził nie lada sensację. Szeroko omawiany przez media spełnił swą rolę.
Dzięki dziewczynom z żeńskiej drużyny OSP Zabiele głośno dziś w Polsce
o najprężniej działającej jednostce w naszej gminie. Inicjatorką wydania
kalendarza OSP Zabiele była druhna Kornelia Podlaska. Pomysł był prosty, podpatrzony u innych, ale do jego realizacji potrzebna była chęć i
odwaga.

kultura

tajemnica leśnej mogliły

Spacerując po lesie w okolicach
Niksowizny natknąć się można na
tajemniczą mogiłę. Leżą tu kwiaty,
stoją znicze i tylko informacji o tym, kto w niej spoczywa brak. Do dziś
nie wiedzą tego mieszkańcy okolicy, choć to oni postawili ten pomnik nieznanemu mężczyźnie zabitemu przez Niemca w czasie II wojny światowej.
Opowieść o tym, jak w całej wsi żandarm szukał uciekiniera budzi emocje i
choć naocznych świadków tamtych wydarzeń jest już coraz mniej, to wciąż
nie tracą nadziei, że może kiedyś uda się odkryć, kim był ten człowiek.
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22 stycznia 2018 r. przedstawiciele gminy kolno złożyli kwiaty i znicze pod
pomnikiem w czerwonem oddając hołd powstańcom styczniowym
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8 mln zł na inwestycje
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
Rok 2018 pod wieloma względami zapowiada się być wyjątkowym
czasem. W Polsce ogłoszony między
innymi Rokiem Harcerstwa, Rokiem
Praw Kobiet, ale też Rokiem Jubileuszu 100 - lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości, to również
rok wyborów samorządowych, a w
Gminie Kolno dodatkowo rok między innymi kilku jubileuszy naszych
jednostek OSP czy parafii. Obok
planów związanych z obchodami
tak ważnych wydarzeń jak 100.
rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości, czy tak istotnych
dla naszych mieszkańców lokalnych
jubileuszy czeka nas kolejny rok intensywnej pracy na rzecz rozwoju
Gminy Kolno, której kierunki i priorytety określone są między innymi
w budżecie Gminy Kolno na 2018
rok.
Naszym priorytetem w tym roku
jest wybudowanie przedszkola przy
Szkole Podstawowej w Lachowie,

apel

gazeta gminna

ponieważ oczekiwania mieszkańców i potrzeby w tym zakresie są
ogromne, co pokazał nabór do oddziału przedszkolnego i punktu
przedszkolnego w roku poprzednim, gdzie chętnych było więcej niż
miejsc. Ta inwestycja, podobnie jak
większość zaplanowanych na ten
rok, to inwestycja której realizacja
wsparta będzie środkami pozyskanymi z zewnątrz. Przedsięwzięcia
realizowane w ramach projektów
dofinansowanych z UE planujemy
również w obszarze odnawialnych
źródeł energii (wniosek na dwie
stacje uzdatniania wody w Kumelsku i Zabielu na instalacje fotowoltaiczne), gdzie celem jest to,
by ceny wody dla mieszkańców naszej gminy nie wzrastały, a koszt
energii elektrycznej jest tu ważnym czynnikiem. Podobny cel, czyli troska o to, by opłaty uiszczane
przez mieszkańców nadmiernie nie
wzrastały przyświeca też budowie
PSZOK w Czerwonem - ekologicznej inwestycji z unijnym dofinansowaniem zaplanowanej na ten rok.
W ramach środków pozyskanych z
zewnątrz wyremontujemy świetlicę

w Wincencie. Zamykać już będziemy kilkuletni plan budowy miejsc
integracji społecznej, gdzie na placach przygotowanych już z funduszu społecznego w ramach unijnego
projektu montowane będą elementy
placów zabaw i siłowni.
W 2018 przedkładam też Radzie
Gminy Kolno inwestycję: budowa
dróg Kiełcze Kopki - Filipki Małe w
nowej technologii stabilizacji gruntu. To metoda, która w przyszłości pozwoli nam na wybudowanie
większej ilości dróg dobrej jakości
za dużo mniejsze pieniądze, a wiem,
że właśnie remonty i budowa dróg
to priorytety dla naszych mieszkańców, co znajduje odzwierciedlenie
między innymi w ilości dróg zaplanowanych do wyżwirowania w ramach funduszu sołeckiego na 2018
rok. Z myślą o latach następnych
w tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy pieniądze na opracowanie
dokumentacji technicznej budowy
kilku dróg gminnych.
W założeniach budżetowych nie
brak inwestycji realizowanych
wspólnie z Powiatem Kolneńskim.
Na ten rok to poszerzanie poboczy
i budowa chodników przy drogach
powiatowych w naszych miejscowościach, budowa drogi Brzozowo Brzózki i pierwszy etap żwirowania
drogi Żebry - Brzózki.
Planujemy też zakup samochodu
dla OSP Zabiele - oczywiście również z udziałem pieniędzy pozyskanych z zewnątrz.
Na zadania z funduszu sołeckiego
na 2018 rok planujemy przeznaczyć
kwotę ponad 561 tys. zł. Nie sposób wymienić tu wszystkich zadań
zaplanowanych na 2018 rok, ale
jedno chcę jeszcze podkreślić, że
tak dobrej sytuacji jeśli chodzi o inwestycje to jeszcze nie było. Efektem konsekwentnego planu realizowanego w ostatnich trzech latach i
ekonomicznego zarządzania gminą
jest to, że w budżecie na 2018 rok
mamy inwestycje o łącznej wartości
ponad 8 mln zł. To rekord.
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własny pszok to rozwój gminy
i mniejsze koszty dla mieszkańców
urząd gminy kolno

Dzięki Wójtowi i jego pracownikom Gmina Kolno dostała blisko
milion dotacji, a dzięki konstruktywnej postawie mieszkańców
Czerwonego będzie mogła z tej
dotacji skorzystać.
Blisko milion złotych dofinansowania Gmina Kolno otrzyma na
realizację projektu pt. „Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości
Czerwone”. Posiadanie własnego PSZOK korzystnie wpłynie na
cenę za odpady komunalne i ten cel
przyświecał władzom gminy przy
pisaniu projektu. Nasz wniosek
uzyskał największą liczbę punktów,
co oznacza, że był nie tylko bardzo
dobrze przygotowany, ale też spełnia szereg wymagań m.in. w zakresie zgodności ze stosownymi unijnymi i krajowymi strategiami oraz
prawem. Proekologiczna inwestycja
w Czerwonem ma powstać do końca listopada br. Po uzgodnieniach
z mieszkańcami sąsiadującymi z
planowaną inwestycją ustalono,
że PSZOK w tej lokalizacji będzie
funkcjonować zgodnie z założeniami
nie dłużej niż 5 lat.

Celem głównym projektu jest budowa wymaganego prawem, ekologicznego elementu systemu gospodarowania odpadami - PSZOK.
Zgodnie z założeniami projektu nowoczesny obiekt komunalny ma powstać na terenie istniejącej obecnie
bazy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu gminy Kolno w Czerwonem.
Wartość inwestycji to kwota 1
248 958,71 zł, z czego wysokość
uzyskanego dofinansowania to 999
166,95 zł. W planach jest m.in. budowa nowego budynku magazynowo - garażowego PSZOK, parkingów, drogi wewnętrznej oraz placu
manewrowego w miejscu, w którym
dziś jest nieutwardzony teren. W
ramach projektu zakupiony zostanie
samochód, waga najazdowa przenośna oraz wyposażenie PSZOK m.in.
pojemniki i kontenery.
- Ta inwestycja wpisuje się w
szerszy kontekst proekologicznych
działań podejmowanych w naszej
gminie, których celem jest nie tylko dbałość o środowisko, ale też
troska o wymierne korzyści ekonomiczne jakie nasze działania
przyniosą mieszkańcom – podkre-

wizualizacja pszok w czerwonem wykonana przez firmę inżynieria pro - eko
na okładce gazety widok pszok od strony drogi krajowej nr 63, a poniżej widok
od strony przeciwnej

śla Józef Bogdan Wiśniewski, wójt
gminy Kolno. – Od wielu lat ponosiliśmy dodatkowe koszty w związku z tym, że PSZOK prowadziła
firma zewnętrzna. Własny PSZOK
to mniejsze koszty dla mieszkańców
oraz nowe możliwości np. w dziedzinie edukacji ekologicznej. Nie
bez znaczenia będzie również uporządkowanie gminnej działki.
Obowiązek posiadania co najmniej
jednej tego typu instalacji nakłada na gminy ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. To
nie będzie wysypisko. Stacjonarny
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych służył będzie
mieszkańcom Gminy Kolno i tylko tym mieszkańcom. Do PSZOK
trafiać będą tylko ściśle określone
rodzaje odpadów selektywnie zbieranych w gospodarstwach w gminie Kolno do czasowego przechowywania. Dostarczane będą przez
samych mieszkańców gminy we
własnym zakresie zgodnie z regulaminem PSZOK.
Inwestycja będzie przyjazna środowisku i mieszkańcom. Gwarantować to będą nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane
przy budowie PSZOK w Czerwonem. Władze Gminy Kolno już dziś
planują edukacyjne działania proekologiczne w oparciu m.in. o ten
obiekt. Budowa PSZOK doskonale wpisuje się też w działalność
Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Kolno. W związku
z realizowanym projektem Gmina
Kolno zamierza dodatkowo zadbać
o estetykę i funkcjonalność tego terenu m.in. poprzez remont dawnego
budynku biblioteki, który dziś służy
pracownikom Referatu Gospodarki
Komunalnej oraz liczne nasadzenia
wokół ogrodzenia gminnego placu.
Dofinansowanie budowy PSZOK
w Czerwonem Gmina Kolno uzyska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
gazeta gminna
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odlaskiego na lata 2014 – 2020
działanie 6.1 Efektywny system
gospodarowania odpadami. Okres
trwałości projektu wynosi pięć lat
i dokładnie przez tyle lat PSZOK
będzie funkcjonować w tym miejscu
w Czerwonem. Daje to gminie możliwość i czas na przygotowanie infrastruktury dla instalacji tego typu
w nowej lokalizacji na proponowanej przez mieszkańców Czerwonego
działce gminnej położonej między
Czerwonem, a Kozłem.
Należy podkreślić, że zdobycie
dotacji to ogromny sukces Gminy Kolno. Tylko dwie instalacje w
województwie podlaskim pozyskały
takie dofinansowanie. Ale zdobycie
dotacji to dopiero połowa sukcesu.

Pełny sukces uda się osiągnąć dopiero we współpracy z mieszkańcami Czerwonego, którzy na początku bardzo zaniepokoili się planami
inwestycyjnymi. Warto zrozumieć
te obawy, ale też sytuację, że brak
porozumienia mógłby sprawić, że
straciliby wszyscy i Gmina, jako samorząd i każdy z mieszkańców, jako
podatnik.
Trwa cenny dialog Wójta z mieszkańcami Czerwonego. Jego celem
jest wyjaśnienie dobrych intencji
urzędu, wszystkich okoliczności
projektu i zaplanowanie przyszłości
funkcjonowania PSZOK po okresie
5 lat od rozliczenia dotacji. Dzięki
konstruktywnej postawie mieszkańców Czerwonego i Wójta uda się zre-

alizować projekt we wsi Czerwone.
Istnieje wielka szansa, że przyznana
dotacja nie przepadnie i gmina wywiąże się z ustawowego obowiązku
posiadania PSZOK. Również dzięki
konstruktywnej postawie najbliższych sąsiadów PSZOK i radnych
gminy, już rozpoczęły się prace
planistyczne, by za 5 lat – po tzw.
okresie trwałości projektu – zlokalizować PSZOK w miejscu bardziej
dogodnym dla mieszkańców Gminy
Kolno. Może się okazać, że projekt budowy PSZOK w Czerwonem
stanie się wzorcowym przykładem,
jak ze sobą rozmawiać, by osiągnąć sukces w trudnych projektach
i wsłuchiwać się w głos mieszkańców.

senioriada w borkowie
Była muzyka, tańce i śpiewy. Tym
razem na ludowo w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła
II w Borkowie odbył się VII Dzień
Seniora. Organizatorami spotkania
było Koło Gospodyń Wiejskich w
Borkowie, sołtys Borkowa Sławomir Cudnik oraz Centrum Kultury
Gminy Kolno.
Biesiada
zgromadziła
wielu
mieszkańców Borkowa i nie tylko.
Na wypełnionej po brzegi sali zasiedli m. in. wójt gminy Kolno Józef
Bogdan Wiśniewski, wicestarosta
kolneński Robert Nadara, ks. proboszcz Krzysztof Wróblewski, radny gminy Kolno Marek Baczewski,
dyrektorzy i pracownicy jednostek
gminnych, przedstawiciele stowarzyszeń, zespoły śpiewacze „Czerwieniacy” i „Zabielanki”, ale przede
wszystkim, ku naszej radości, bardzo liczna grupa seniorów, dla których zorganizowane zostało to spotkanie.
Motywem przewodnim był folklor
kurpiowski. Stąd wyjątkowi goście
tej imprezy, Apolonia Nowak - artystka ludowa regionu kurpiowskiego, śpiewaczka i wycinankarka oraz
Leszek Czyż - poeta i pisarz, autor
gadek kurpiowskich. To właśnie jego
teksty m. in. zostały wykorzystane
w występie artystycznym „Z przygazeta gminna

VII dzień seniora w borkowie

mrużeniem oka...” przygotowanym
przez KGW w Borkowie. Walczyk,
oberek, polka, polonez to tańce ludowe i narodowe, których można
było nauczyć się pod wprawnym
okiem instruktora tańca Kazimierza
Trzaski. Do tańca przygrywała znakomita kapela kurpiowska „Miód
na serce”.
W biesiadny nastrój spotkania
został umiejętnie wpleciony wątek
szeroko pojętego bezpieczeństwa
seniorów we współczesnym świecie. Przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Kolnie asp. sztab.
Adam Żyliński mówił o aktualnych

fot. S. nicewicz

zagrożeniach, na które narażeni są
zwłaszcza seniorzy.
Nie zabrakło oczywiście serdecznych życzeń z okazji Dnia Babci i
Dziadka, które złożyło Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, wójt
gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski oraz wicestarosta kolneński Robert Nadara.
Organizatorzy dziękują Sylwestrowi Nicewiczowi za oprawę
medialną spotkania. Dziękujemy
wszystkim, którzy skorzystali z naszego zaproszenia. Do zobaczenia
za rok na VIII Dniu Seniora!
Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie
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podsumowanie jubileuszu
25 - lecia gminy kolno
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

- Najcenniejszym bogactwem
naszej gminy są jej mieszkańcy –
podkreślał Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno w trakcie
uroczystości z okazji podsumowania jubileuszu 25 lecia Gminy
Kolno. Podczas gali w Zabielu (5
stycznia)można było się przekonać, że Gmina Kolno ma również
wielu wspaniałych przyjaciół.
Zaproszenie do wspólnych obchodów przyjęło ponad 240 osób w
tym przedstawiciele sejmu RP, rządu RP, władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych,
instytucji różnego szczebla, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, mieszkańców gminy, partnerów z zagranicy. Wypowiedziane
tego wieczora dziesiątki podziękowań, gratulacji i życzeń miały jeden
wspólny mianownik – Gmina Kolno
to dynamicznie rozwijająca się jednostka samorządu terytorialnego z
ogromnym potencjałem i aktywnymi
mieszkańcami. Nie bez powodu od
5 stycznia 2018 r. z rekomendacją
do tytułu „Supergmina Kolno”.
Uroczystą galę poprowadził Marcin Sekściński, dyrektor Centrum
Kultury Gminy Kolno, który w
imieniu gospodarzy gminy powitał
wszystkich zgromadzonych gości.
Następnie wójt Józef Wiśniewski
w okolicznościowym przemówieniu
podkreślał m.in. bogatą, sięgająca
czasów wczesnego średniowiecza
tradycję tych ziem oraz dziękował wszystkim zaangażowanym w
25 letni proces budowania Gminy
Kolno – jednostki samorządu terytorialnego, która zaczęła funkcjonowanie w 1992 r. po oddzieleniu się
od Miasta Kolno.
- Mam ten zaszczyt, że pełnienie
funkcji wójta gminy Kolno przypadło
mi w udziale właśnie w tym czasie,
czasie jubileuszu. Mogę osobiście
i z głębi serca podziękować za ten
25 letni proces budowania Gminy

gala z okazji jubileuszu 25 - lecia gminy kolno zgromadziła bardzo wielu gości

Kolno wszystkim naszym poprzednikom: wójtom, radnym sołtysom,
urzędnikom oraz tym, którzy swe
funkcje sprawują obecnie. Dziękuję
wszystkim współpracownikom zatrudnionym w urzędzie gminy i jej
jednostkach organizacyjnych, radnym oraz sołtysom obecnej kadencji. Razem udało nam się osiągnąć
bardzo wiele.
Dokonania ostatnich lat i charakter współczesnej Gminy Kolno
oddał film promocyjny przygotowany specjalnie z okazji jubileuszu,
ale zanim został wyświetlony, na
prośbę Wójta Gminy Kolno wszyscy
zgromadzeni minutą ciszy uczcili
pamięć tych, którzy zaangażowani
byli w rozwój Gminy Kolno, a nie
ma ich już wśród nas.
Z okazji 25 – lecia Gminy Kolno
wójt Józef Wiśniewski wraz z Wojciechem Jermaczem, przewodniczącym
Rady Gminy Kolno wręczyli kilkadziesiąt pamiątkowych statuetek z
listami gratulacyjnymi, które trafiły
do rąk: poprzednich wójtów Gminy Kolno, przewodniczących Rady
Gminy Kolno siedmiu kadencji,
radnych i sołtysów z Gminy Kolno

z najdłuższym stażem, pracowników
Urzędu Gminy Kolno, dyrektorów
jednostek organizacyjnych i szkół,
parlamentarzystów, samorządowców, służb mundurowych, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych. Podziękowania odebrali
również Jego Ekscelencja Biskup
Janusz Stepnowski oraz Siostra
Michaela Rak, założycielka Hospicjum im. Błogosławionego ks. M.
Sopoćki w Wilnie – jedynej tego
typu placówki na Litwie.
W dalszej części wieczoru głos
zabrali nasi goście, którzy na ręce
wójta Józefa Wiśniewskiego złożyli szereg gratulacji i serdecznych
życzeń. Jako pierwszy głos zabrał
J. E. ks. bp. Janusz Stepnowski. W
dalszej kolejności posłowie na Sejm
RP: Bernadeta Krynicka, Kazimierz Gwiazdowski, , Lech Antoni
Kołakowski oraz Stefan Krajewski,
członek zarządu województwa podlaskiego, Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński razem z Andrzejem
Mieczkowskim, przewodniczącym
Rady Powiatu Kolneńskiego i wicestarostą Robertem Nadarą, pani
Elżbieta Parzych, prezes Lokalnej
gazeta gminna
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Grupy Działania Kraina Mlekiem
Płynąca w Małym Płocku, Dariusz
Budrowski, doradca Prezydenta
Łomży oraz Dariusz Anna Mierzejewska w imieniu pani Agnieszki
Muzyk, wiceprezydent Łomży i prezes Łomżyńskiego Forum Samorządowego, sekretarz Kolna Mirosław
Bajorek w imieniu Burmistrza Miasta Kolno, Krzysztof Rafałowski,
burmistrz Stawisk, Dariusz Godlewski, nadleśniczy Nadleśnictwa
Łomża, Andrzej Szymański, prezes
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii
w Kolnie, Krzysztof Kajko, prezes
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
pani Renata Krasowska – Joknienie w imieniu pana Jarosława Narkiewicza, posła na Sejm Republiki Litewskiej i działacza polskiej
mniejszości narodowej na Litwie
i społeczności gimnazjum z partnerskiej gminy Połuknie na Litwie
oraz Siostra Michaela Rak z wileńskiego hospicjum. Pan Stanisław
Derehajło, były wójt gminy Boćki,
doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina
złożył życzenia w imieniu własnym
oraz odczytał list gratulacyjny od
Wicepremiera.
Miłym akcentem było wręczenie
przez Joannę Gaweł, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury w Białymstoku,
tablicy z rekomendacją do tytułu
„Supergminy Kolno”. Głos zabrali
również byli wójtowie gminy Kolno:
Henryk Duda i Tadeusz Klama.
Na zakończenie tej części wójt Józef Wiśniewski podkreślał, że Gmina Kolno, nasza mała ojczyzna jest
ważna i bliska sercu bardzo wielu
wyjątkowym ludziom, którzy codzienną pracą tworzą jej historię, a
wszystkie wygłoszone pozytywne
opinie, gratulacje i życzenia to potwierdzają i dodają sił i motywacji
do dalszej intensywnej pracy na
rzecz jej rozwoju.
W części artystycznej gali na scenie zaprezentował się Zespół Hanki
z partnerskiej gminy na Litwie oraz
wybitni wykonawcy z koncertem
kolęd: Anna Kinga Osior (sopran),
Jacek Szymański (tenor), Dariusz
Wójcik (bas) i Michał Kaleta (akompaniament).
gazeta gminna

statuetkę i podziękowania odbiera pierwszy wójt gminy kolno pan henryk duda

podziękowania za wkład w rozwój gminy kolno otrzymali również przedstawiciele stowarzyszeń i panie z kół gospodyń wiejskich

siostra michaela rak założycielka hospicjum bł. ks. m. sopoćki w wilnie wraz ze
współpracowanicą i członkiniami zespołu hanki dołączyła do licznego grona
składających władzom gminy kolno serdeczne gratulacje i życzenia oraz podziękowania za nawiązaną kilka miesięcy temu współpracę
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z sesji rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Jako jedna z pierwszych w powiecie kolneńskim Rada Gminy
Kolno uchwaliła w trakcie XXXII
sesji budżet Gminy Kolno na 2018
rok. - Kluczem do opracowania
budżetu były te wydatki inwestycyjne, których dofinansowanie pochodzi ze środków pozyskanych
– mówił Józef Bogdan Wiśniewski
wójt gminy Kolno.
Zanim radni zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na
2018 rok pani Halina Boryszewska, skarbnik gminy przedstawiła
m.in. pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
tej uchwały. Już po przegłosowaniu
uchwały budżetowej wójt Józef Wiśniewski podkreślał najistotniejsze
kwestie związane z finansami Gminy.
- Nasze działanie jest planowe,
przez trzy lata tak prowadziliśmy
gospodarkę finansową gminy, by
być przygotowanym na rok 2018,
na rozdania i nabory, które dla nas
są tak istotne – mówił wójt Józef
Wiśniewski. – Dlatego w budżecie
na 2018 r. mamy ujęte tak ważne
przedsięwzięcia jak choćby rozbudowa szkoły w Lachowie o przedszkole, gdzie chcemy pozyskać środki, czy jak już realizowany projekt
dotyczący gospodarki wodno – kanalizacyjnej gdzie dzięki dofinansowaniu wybudujemy 10 kilometrów
sieci wodociągowej , ponad osiemdziesiąt przydomowych oczyszczalni ścieków i zmodernizujemy stację
uzdatniana wody w Kumelsku, czy
budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , jakże
ważnego dla prowadzenia gospodarki odpadami w naszej gminie.
Wójt podkreślał jak ważnym elementem jest fundusz sołecki, na realizację którego w budżecie Gminy
Kolno na 2018 rok zaplanowano
kwotę ponad 561 tys. zł
- Jestem bardzo dumny z tego, że
ta Rada uchwaliła fundusz sołecki,

w trakcie ostatniej w 2017 r. sesji rady gminy kolno starosta kolneński stanisław wiszowaty podziękował władzom gminy kolno za bardzo dobrą współpracę
w szczególności przy realizacji wspólnych inwestycji drogowych

ponieważ widzę, że w ciągu tych
trzech lat w każdej miejscowości coś
zrobiliśmy, zostały zaspokojone te
najbardziej podstawowe, priorytetowe potrzeby mieszkańców – podkreślał wójt. - W 2018 roku również
będziemy realizować zadania w ramach funduszu, od utwardzania poboczy poprzez żwirowanie dróg czy
ratowanie budynków gminnych od
degradacji, w oparciu o nasz potencjał ludzi i sprzętowy jaki zbudowaliśmy w ostatnich latach.
Ponadto w budżecie na 2018 r. zaplanowano m.in. dotacje dla Powiatu Kolneńskiego na zadania inwestycyjne: budowa drogi powiatowej
Brzozowo – Brzózki i utwardzenie
poboczy przy drodze powiatowej
we wsi Wścieklice. To będą kolejne
inwestycje zrealizowane dzięki porozumieniu władz obu samorządów.
Za tą dobrą współpracę dziękował
wójtowi i radnym obecny na sesji
Stanisław Wiszowaty, starosta kolneński oraz Robert Nadara, wicestarosta kolneński .
W 2018 roku wykonane zostaną
kolejne etapy dociepleń budynków
szkół w Czerwonem, Borkowie i Zabielu.
W trakcie sesji, która dobyła się
20 grudnia w Czerwonem radni
podjęli również uchwały:
- w sprawie uchwalenia Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2017 – 2025
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2017 r.
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2018 – 2025
- w sprawie uchwalenia planu
pracy Rady Gminy Kolno na 2018
rok
- w sprawie uchwalenia planu
pracy Stałych Komisji Rady na
2018 r.
- w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 – 2023
W trakcie sesji podziękowania za
dotychczasową współpracę wręczył
wójtowi Józefowi Wiśniewskiemu,
Marcinowi Sekścińskiemu, dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Kolno i Stanisławowi Wiszowatemu,
staroście kolneńskiemu Andrzej
Szymański, prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Podlaskiej
Brygady Kawalerii w Kolnie.
Na zakończenie nie zabrakło świątecznych życzeń od m.in. ks. Wojciecha Stefaniaka, proboszcza Parafii
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie, władz Gminy Kolno i
Powiatu Kolneńskiego i Krzysztofa
Kajko, prezesa Banku Spółdzielczego w Kolnie oraz przełamania
się opłatkiem.
gazeta gminna
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NOWA SEGREGACJA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
joanna gromadzka
urząd gminy kolno

Szanowni
Kolno!

Mieszkańcy

Gminy

W nowym roku zaczynamy segregować odpady do czterech worków
w następujących kolorach:
1) niebieskim oznaczonym napisem „Papier” do gromadzenia odpadów z papieru, w tym tektury
oraz odpadów opakowaniowych z
papieru i tektury;
2) zielonym oznaczonym napisem
„Szkło” do gromadzenia odpadów
ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła;
3) żółtym oznaczonym napisem
„Metale i tworzywa sztuczne” do
gromadzenia odpadów z: metali, w
tym odpadów opakowaniowych z
metali, tworzyw sztucznych, w tym
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
4) brązowym oznaczonym napisem „Bio” do gromadzenia odpadów
ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
Szczegółowy sposób segregacji
określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017
r. poz. 19).
Zbieranie osobno papieru, szkła,
tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów
biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe
surowce do ponownego przetworzenia, co przedkłada się na uzyskanie
odpowiednich poziomów recyklingu.
Właściwa segregacja wpływa
bezpośrednio na koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów, co
przedkłada się na opłaty miesięczgazeta gminna

źródło ilustracji: ministerstwo środowiska

ne ponoszone przez mieszkańców.
Przy segregacji bezwzględnie
trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają
się zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących
chemikaliach (np. środkach ochrony
roślin), a także zużyty sprzęt RTV i
AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w
specjalnie wyznaczonych punktach
w sklepach i aptekach, a także w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W jaki sposób segregować odpady komunalne
przedstawiamy na str.10 - 11.

Wszelkie informacje dotyczące między innymi aktualnego
harmonogramu wywozu odpadów komunalnych w naszej
gminie, zasady nowej segregacji odpadów komunalnych
do czterech worków, formularz
deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami,
oraz wszelkie zawiadomienia,
ważne informacje związane z
gospodarowaniem odpadami
komunalnymi w naszej gminie
dostępne są na stronie internetowej www.gminakolno.pl w
zakładce odpady komunalne
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nabór

Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy ruszyła z kolejnym naborem
nowicjuszy.
Jeśli chcesz zdobyć fachową wiedzę z dziedziny pierwszej pomocy
oraz brać udział w czynnych działaniach ratowniczych, dołącz do nas!
Skontaktuj się z nami telefonicznie 798064670 wysyłając sms
o treści nabór 2018, oddzwonimy.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2018 roku.
Do naszych zadań należą :
•
prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy ,
•
zabezpieczenie medyczne
zgromadzeń: zawodów sportowych,
koncertów, imprez charytatywnych,
kulturowych, edukacyjno- szkoleniowych oraz okolicznościowych,
pielgrzymek i uroczystości religijnych,
•
pomoc w poszukiwaniu osób
zaginionych,
•
niesienie pomocy ofiarom
katastrof i klęsk żywiołowych,
•
współpraca z instytucjami
lokalnymi, państwowymi, prywatnymi, pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego,
•
promocja i organizacja wolontariatu ,
•
organizowanie szkoleń, zawodów, pokazów oraz konkursów w
zakresie pierwszej pomocy,
•
wspieranie ochrony zdrowia
i propagowanie zdrowego trybu życia oraz działalności sportowych.
Kolneńska Grupa Pierwszej Pomocy
gazeta gminna
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jedyny taki ognisty kalendarz
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Ognisty kalendarz na 2018 rok
wydany przez OSP Zabiele wzbudził nie lada sensację. Szeroko
omawiany przez media spełnił swą
rolę. Dzięki dziewczynom z żeńskiej drużyny OSP Zabiele głośno
dziś w Polsce o najprężniej działającej jednostce w naszej gminie.
Inicjatorką wydania kalendarza
OSP Zabiele była druhna Kornelia Podlaska. Pomysł był prosty,
podpatrzony u innych, ale do jego
realizacji potrzebna była chęć i
odwaga. Na początek trzeba było
znaleźć sponsorów, którzy zechcą
zainwestować w wydanie takiego
kalendarza.
- Jesteśmy wdzięczne wszystkim
sponsorom, którzy wsparli nas finansowo, m.in. Wójtowi Gminy Kolno, radnym z Zabiela, Zarządowi
Banku Spółdzielczego w Kolnie,
lokalnym firmom (Dwór Rogiński,
JUSBER Stanisław Olender, Hotel
Kozioł, AgroKiełcu, AutoNaprawa
Rafał Piwowarski, TransGaz Andrzej Kopacz, Tom-Dach Tomasz
Śliwowski, Faster), zespołowi BAYERA, Prezesowi i kolegom druhom
z naszej jednostki, oraz członkom
naszych rodzin - mówią druhny z

żeńska drużyna osp zabiele w obiektywie Macieja sadowskiego, a w ognistym
kalendarzu zdjęcie na maj 2018 rok

OSP Zabiele. - Bez tego wsparcia
Ognisty Kalendarz 2018 nie powstałby.
Kluczem do sukcesu były dobre
zdjęcia. Sesja zdjęciowa odbywała
się remizie. Druhny ubrane w strażackie spodnie i czarne podkoszulki
pozowały m.in. ze strażackim sprzętem.
- Serdecznie dziękujemy fotografowi Maciejowi Sadowskiemu, który zrobił nam profesjonalną sesję

o inicjatywie druhny z osp zabiele rozmawiały m.in. z reporterem tvn24

gazeta gminna

zdjęciową, chłopakom z Pirofolie.
com za genialną oprawę ogniem mówią strażaczki. - Pozowanie do
zdjęć było stresujące, trudne, nie
miałyśmy doświadczenia w pracy
z profesjonalnym fotografem, ale
powoli przełamałyśmy nieśmiałość
i efekty przerosły nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo zadowolone
- opowiadają druhny. - Nasi bliscy
wspierali nasz pomysł od początku,
jednak nikt nie spodziewał się aż
tak dużego zainteresowania „z zewnątrz”.
Ognisty kalendarz zainteresował
na początku lokalne media. Po artykule w Gazecie Współczesnej i na
portalu mylomza.pl inicjatywa pań
z OSP Zabiele zaciekawiła reporterów telewizji. Na początek TVP
- materiał ukazał się w Obiektywie
w TVP Białystok i w Teleexpresie
Extra. Druhny z OSP Zabiele o
swojej inicjatywie opowiadały nawet w TVN24.
- Powstało 300 kalendarzy, i już
myślimy o dodruku, gdyż zostały
nam ostatnie egzemplarze, a wciąż
zgłaszają się chętni, by go mieć mówi Kornelia Podlaska. - Jest już
pomysł na kolejny kalendarz, za rok.
Mamy nadzieję, że jego produkcja
stanie się naszą nową tradycją.
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Warto wyjeżdżać na wycieczki
szkoła podstawowa
im. papieża jana pawła III

Szkolna wycieczka zorganizowana dla uczniów starszych klas
Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Borkowie, która
odbyła się na początku grudnia
2017 r. na długo zapadnie w pamięci uczestników, bo przecież nie
co dzień można oglądać jak działa
drukarka 3D.
W programie wycieczki do stolicy
województwa znalazła się wizyta
w białostockim ZOO Akcent, gdzie
uczniowie mogli zobaczyć m.in.
niedźwiedzia brunatnego, puchacza
zwyczajnego, wilka, czy myszołowa
zwyczajnego.

W teatrze
Następnie uczniowie wybrali się
do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki, by uczestniczyć w
spektaklu „Balladyna”. Uczniowie,
zwłaszcza kl.VII, byli pod ogromnym wrażeniem inscenizacji dramatu Juliusza Słowackiego opartej w
głównej mierze na stworzeniu iluzji
studia filmowego. Opowiedziana historia bohaterów dramatu działa się
tu i teraz. Była niekonwencjonalna,
niestereotypowa i bardzo aktualna.
Najważniejsze jest zdanie uczniów:
„warto wyjeżdżać do teatru i chce-

uczniowie poznali technikę druku w 3d i jej zastosowania np. w medycynie

my takie wyjazdy powtarzać”.

Na Politechnice
Kolejnym punktem wizyty w Białymstoku był pobyt na Politechnice Białostockiej. Tu uczniowie z
Borkowa spotkali się nie tylko ze
spora dawką teoretycznej wiedzy,
ale również z przykładami jej wykorzystania w praktyce. Wykład
przygotowany przez dr hab. inż. Jarosława Siduna na temat wirtualnej
rzeczywistości i druku 3D okazał

uczniowie ze szkoły w borkowie przed teatrem dramatycznym w białymstoku

się bardzo interesujący dla dzieci. Jeszcze bardziej zaciekawił ich
proces drukowania w technice 3D.
Przebywając w Laboratorium 3D
uczniowie mogli zobaczyć i dotknąć
produktów stworzonych przez drukarkę 3D i przekonać się jak one
powstają. Okazuje się, że ta technika jest bardzo przydatna m.in. w
medycynie na przykład w dziedzinie protetyki. Wbrew pozorom nie
jest także bardzo skomplikowana
w podstawowym wydaniu. Na pamiątkę tego naukowego spotkania
uczniowie otrzymali śnieżynki wydrukowane w technice 3D, a szkoła,
jako jedyna w okolicy, będzie miała
głowicę sztandaru wykonaną w tej
technice - będzie dużo lżejsza od
tej, która jest obecnie, co znacznie
ułatwi zadanie pocztowi sztandarowemu.
Studenci widząc duże zainteresowanie uczniów ponadprogramowo zorganizowali wycieczkę po
laboratoryjnym zapleczu Wydziału
Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz „przenieśli” jedną
z uczennic do świata wirtualnego
skanując ją skanerem 3D.
Do Borkowa uśmiechnięta wycieczka wróciła jednak w pełnym
składzie, nie pozostawiając nikogo
w świecie wirtualnym.
gazeta gminna
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jasełka - piękna tradcyja
Bożena Duda
dyrektor sp w janowie

Do czasów narodzin Jezusa przeniosły nas jasełka „Nasza stajenka uboga” przygotowane pod
kierunkiem
nauczycielki religii
p. Agnieszki Korzep. Inscenizację
wpisaną w tradycję chrześcijańską
przedstawiono 20 grudnia. Gościliśmy na nich księdza proboszcza
dr Dariusza Wiznera, dyrektora
ZOPO p. Stanisława Szymańczyka, sołtysów, przedstawicielki
Rady Rodziców.
Jasełka - jak co roku - miały wyjątkowy charakter. Rozpoczęły się
wspólna kolędą „Dzisiaj w Betlejem”. W tegorocznym przedstawieniu jedną z odgrywanych postaci
był św. Franciszek z Asyżu żyjący
na przełomie XII i XIII wieku – prekursor szopki i jasełek. Ważną rolę
odegrały zwierzęta, komentujące
wydarzenia - często w humorystyczny sposób, ale też pełen głębokich
myśli. To również im św. Franciszek
opowiedział historię Maryi i Józefa oraz narodzin Dzieciątka Jezus,
ukazując w scenografii stajenkę w
jaskini, przenoszącą do czasów w
Betlejem. W kolejnych częściach ja-

jasełka w szkole podstawowej w janowie

sełek wystąpiła też św. Klara, trzej
królowie, pastuszkowie, aniołowie,
dzieci. Niezwykłą rolę odegrało tło
muzyczne, płacz Dzieciątka, głosy zwierząt, śpiewane pieśni, m.in.
„Pokój i dobro”. Franciszek pomógł
Chrystusowi narodzić się w sercach
ludzi, którzy jako pierwsi oglądali
przygotowane przez niego jasełka
we włoskiej miejscowości Greccio.
Od tego czasu przedstawiane są
stale i nie pozostają obojętnymi dla

odbiorców. Nasi aktorzy również
doskonale wykonali swoje zadania,
wzorowo odgrywając swoje role.
Nie zabrakło miłych, świątecznych życzeń, które zebranym złożyła Pani dyrektor i goście. Po
jasełkach miała miejsce wspólna
wigilia szkolna, a wigilie klasowe
odbyły się kolejnego dnia, którego
zwieńczeniem było wspólne kolędowanie.

Dzień babci i dziadka

jednym z elementów dnia babci i dziadka w zaskrodziu był występ artystyczny
gazeta gminna

Z inicjatywy pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Zaskrodziu po raz
pierwszy w gminnym budynku przeznaczonym na potrzeby lokalnej
społeczności odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Przed seniorami w specjalnie z
tej okazji przygotowanym programie artystycznym zaprezentowali
się najmłodsi uczestnicy spotkania.
Było i wesoło i wzruszająco. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
zadbały też o to, by było pięknie
i smacznie - sala została odpwoiednio udekorowana, a na stołach
znalazły się słodkości.
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„dobro. im więcej go dajesz,
tym więcej dostajesz”
społeczność
sp w janowie

Kolejny raz społeczność naszej
szkoły włączyła się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”.
W 2017 r. zbiórkę darów zorganizowaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie.
Pieczenie pierniczków i wykonywanie ozdób świątecznych przez
klasy starsze na kiermasz świąteczny staje się już tradycją naszej
szkoły.
Panie z edukacji wczesnoszkolnej
wspólnie z uczniami upiekły pyszne
ciasteczka, które zostały przez dzieci przepięknie ozdobione i sprzedane, a fundusze przeznaczone na
upominki do „Szlachetnej Paczki”.
Ta wspólna inicjatywa powiodła
się dzięki zaangażowaniu rodziców
i nauczycieli. Po zebraniu darów 9
grudnia 2017 r. reprezentanci Samorządu Uczniowskiego, rodziców

wspólne pieczenie pierniczków to już tradycyjny element przygotowań do
akcji „szlachetna paczka” w szkole podstawowej w janowie

i dyrektor szkoły z ogromną satysfakcją dostarczyli paczki do punktu
zbiórki. Wspólnymi siłami udało się
nam sprawić radość potrzebującej
rodzinie w tym świątecznym czasie.
Cieszymy się dołączając do grona

dobroczyńców.
Pomagając innym, pomagamy
również sobie. Serdecznie dziękujemy za życzliwość i dobre serce okazane przy wspólnej zbiórce na rzecz
„Szlachetnej Paczki”.

fascynujący świat klocków lego

uczniowie z borkowa mogli nie tylko podziwiać konstrukcje z klocków lego, ale
też sami coś z nich zbudować

Największy na świecie statek z
klocków Lego i wiele innych wykonanych z nich atrakcyjnych eksponatów zobaczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie.
Uczestnicy wycieczki do Białegostoku po zwiedzeniu największej
w Polsce wystawy składającej się
z ponad 80 makiet, eksponatów interaktywnych i niesamowitych budowli stworzonych z milionów klocków mogli też skorzystać ze strefy
Fun Park, gdzie nie brakowało kloców z których można było tworzyć
własnej konstrukcje, pisać klockami
na ściance lub skorzystać ze zjeżdżalni, albo gier LEGO na Play
Station 4.
gazeta gminna
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równamy szanse w czerwonem
teresa skrodzka
gbp w czerwonem

Już po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem
otrzymała dotację z Programu
„Równać Szanse 2017”. Dofinansowanie w kwocie 7 900,00 zł
przeznaczymy na realizację projektu pod nazwą „Tu moje miejsce,
tu jest mój dom”.
Działania projektowe przyczynią
się do rozbudzenia poczucia tożsamości wśród młodych ludzi, w wieku od 13 do 19 lat, z Czerwonego
i okolic.
Celem projektu jest stworzenie
młodzieży aktywnych i atrakcyjnych form poznania historii swojej
miejscowości, przy równoczesnym
zaspokojeniu ich pasji.
W ramach projektu zorganizujemy
popołudniowe spotkania dla młodzieży, na które będą oni przynosić z domów stare fotografie oraz
gromadzić informacje na ich temat.
Uczestnicy podzieleni na grupy,
przeprowadzą rozmowy z rodzicami,
osobami starszymi, dowiedzą się

czego dotyczą zebrane materiały
i zdjęcia. Młodzi ludzie zeskanują,
ułożą chronologicznie oraz opiszą
stare fotografie i wydarzenia z nimi
związane.
Następnie wraz z fotografem grupa wyruszy w plener, by sfotografować miejsca ważne dla swojej miejscowości, by uzupełnić dotychczas
zebrane dokumenty. Pod okiem
profesjonalisty wykonane zdjęcia
zostaną poddane odpowiedniej obróbce. Na warsztatach historycznych młodzież uzupełni wiedzę na
temat wydarzeń lokalnych związanych ze swoją miejscowością.

Efektem pracy uczestników projektu będzie wykonanie 5 tablic,
na których zostaną zamieszczone
zeskanowane stare zdjęcia oraz
te, wykonane obecnie wraz z dokładnym opisem. Tablice zostaną
ustawione na placu przy bibliotece,
obok kamienia upamiętniającego
obchody 600-lecie powstania wsi
Czerwone.
Po warsztatach dziennikarskich
młodzież wykona folder z mapką
i miejscami godnymi obejrzenia i
zwiedzenia. Materiały te zostaną
rozdane mieszkańcom i gościom zaproszonym na świętowaniu projektu.
Uczestnicy projektu nauczą się
samodzielnie i świadomie osiągać wytyczane przez siebie cele,
co przyda im się na dobry start w
dorosłe życie. Wspólne działania
będą sprzyjać budowaniu właściwych relacji z ludźmi i instytucjami. Udział w projekcie pobudzi młodych do aktywnego życia w swoim
środowisku.

hej kolęda, kolęda!

koncert kolęd w kościele pw. zwiastowania nmp w lachowie
gazeta gminna

Koncerty kolęd w wykonaniu grup
wokalnych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, które
kształcą się pod kierunkiem pana
Pawła Podeszwika usłyszeć można
było w parafiach w naszej gminie.
Członkowie grupy Il Canto, która
powstała z inicjatywy proboszcza
ks. Dariusza Wiznera, zaśpiewali w
Kościele pw. NSJ w Łosewie, natomiast połączone siły grup Magnum
Noli i Me&TBD śpiewały kolędy w
Kościele pw. Zwiastowania NMP w
Lachowie.
Kolędowe koncerty w kościołach
w wykonaniu naszych grup chyba
na stałe wejdą już do kalendarza
kulturalnych wydarzeń. Dziękujemy za wszystkie wykonania i za ich
serdeczne przyjęcie.
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tajemnica leśnej mogiły
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Spacerując po lesie w okolicach
Niksowizny natknąć się można na
tajemniczą mogiłę. Leżą tu kwiaty, stoją znicze i tylko informacji o
tym, kto w niej spoczywa brak. Do
dziś nie wiedzą tego mieszkańcy
okolicy, choć to oni postawili ten
pomnik nieznanemu mężczyźnie
zabitemu przez Niemca w czasie II
wojny światowej. Opowieść o tym,
jak w całej wsi żandarm szukał
uciekiniera wciąż budzi emocje i
choć naocznych świadków tamtych
wydarzeń jest już coraz mniej, to
nie tracą nadziei, że może kiedyś
uda się odkryć, kim był ten człowiek.
Sceny jak z tragicznego wojennego filmu rozegrały się m.in. na
oczach kilkuletniej dziewczynki
– dziś 89 letniej pani Ireny Jórz.
Niemcy bryczką patrolowali teren.
Kiedy zauważył ich nietutejszy
mężczyzna zaczął uciekać. Niemiec
ruszył w pościg. Szukał ubranego
w płaszcz, dobre spodnie i chodaki
około 50 letniego mężczyzny. Był
marcowy dzień, śniegu nie było,
tylko lekko przyprószył. Niemiec
zaglądał wszędzie. Zaszedł do obo-

mogiła w lesie

pani irena jórz była wtedy małą dziewczynką, ale dobrze pamięta to, co działo
się w trakcie ii wojny światowej

ry, w której pan Górski oporządzał
bydło. Dostał kolbą, bo na nogach
miał chodaki.
- Szukali go jakiś czas długi, szukali i szukali, aż doszło do
nas. Niemiec wszedł na podwórze
i tylko tak powiedział: on tu musi
być, dalej nie uszedł – wspomina
pani Irena. – Przewrócił w oborze,
w stodole, w mieszkaniu wszystko
przewrócił, łóżka furgały tylko po
pokoju, ja wyszłam do sieni, a on
krzyczał, że tu musi być.
Obok szopy leżała gromada gałęzi w których ukrył się uciekający
mężczyzna, nikt go nie widział, ale
Niemiec zauważył uciekiniera...
- Poszedł w te gałęzie, tak go
wziął za kark i na podwórko zaniósł, ja tam nie poszłam, przez
okno wszystko widziałam - opowiada pani Irena. - Mężczyzna klęczał
na podwórku przed tym Niemcem.
Pokazywał jakieś papiery, miał
dokumenty i zeszło to trochę, zanim Niemiec je obejrzał. Na koniec
przed sobą go wziął i prowadził kawałek od tego domu, a jak odchodził
to powiedział tylko, żeby dwóch z
łopatami przyszło żeby go zakopać.
Poszli tata pani Ireny i sąsiad.
Mężczyzna już nie żył kiedy doszli
na miejsce, leżał na twarzy, Niemiec czekał, aż go zakopali, a w
domu czekały malutkie wystraszone

dziewczynki, bo nie wiedziały, czy
ich tata wróci z tego lasu….
- Na szczęście oni do domu wrócili, a Niemiec do młynka poszedł,
bo jak go szukali to u Milewskiego
znaleźli żarna do mielenia, a nie
można było mieć, to jak tego człowieka zabił, to się jeszcze wrócili i
ten młynek na oczach potłukł. Nie
patrzył tego co zabił, tylko jeszcze
młynka. Jakby go nie znalazł, to nie
wiem co by było dalej, wszystkich
by nas wystrzelał - mówi pani Irena. – Ja wtedy mała jeszcze byłam
i przez tą wojnę wszystką strach
miałam. Mamusia już nie żyła, oj
ucierpiało się przez tą wojnę, ucierpiało..
Pan Stanisław Socik, który urodził się w 1943 r. historię zabitego
mężczyzny zna z opowiadań.
- Z opowieści matki znam i Górski
ciągle o tym opowiadał, co dzień
tylko pacierz zmówił i zaczynał
opowieści – mówi pan Stanisław
Socik. - Żeby się chociaż tak z pięć
minut opóźnił, albo nie uciekał,
to by ten Niemiec jechał i przejechał, a ten by przeżył. Mówili, że
to Ruski, ale kto to był dokładnie,
to chyba tylko ten Niemiec wie, bo
dokumenty oglądał. Nikt go nigdy
nie szukał, nikt o niego nie pytał.
Matka chodziła do niego kiedyś i
sąsiadka na Wszystkich Świętych,
gazeta gminna
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ludzie chodzili i pamiętali, a dziś to
i wolontariuszki dbają. To chrześcijańskie takie żeby umarłych odwiedzać.
Mimo wielu pytań, na które do dziś
nie ma odpowiedzi, kim był, skąd i
dokąd szedł, dlaczego uciekał przed
Niemcami, za co zginął, mieszkańcy Niksowizny zadbali jednak o to,
by zabity mężczyzna miał mogiłę i
by pamięć o nim przetrwała. Brakuje tylko imienia i nazwiska, by
spoczywający w lesie pod Niksowizną mężczyzna przestał być jedną z
wielu N.N. ofiar II wojny światowej,
a jego rodzina i mieszkańcy okolicy
odczuli ulgę.

pan stanisław socik historię zabitego w czasie II wojny światowej mężczyzny
zna z opowiadań świadków tych wydarzeń

projekt kościoła w archiwum
„Uprzejmie pragnę podziękować
Szanownemu Panu za przekazanie
na rzecz Archiwum Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej „Projektu kościoła
w Koźle pow. i diecezji łomżyńskiej”.
Niniejsza pozycja przyczyni się do
zachowania i popularyzacji historii
dawnego kościoła parafialnego w
Koźle” - list takiej treści podpisany
przez Biskupa Łomżyńskiego ks. Janusza Stepnowskiego otrzymał pan
Edward Wiśniewski z Kozła, który
osobiście przekazał niezwykły dokument Jego Ekscelencji Biskupowi
Łomżyńskiemu.

do realizacji 20 lipca 1938 roku i
po tylu latach dokument wciąż jeszcze jest w całkiem niezłym stanie.
Pan Edward bez wahania odkupił
projekt i 15 grudnia 2017 r. przekazał Biskupowi Łomżyńskiemu, bo
jak mówi taka rzecz warta jest tego,
by ją zachować dla potomnych, a
Archiwum Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, to najodpowiedniejsze do
tego miejsce.
Warto przypomnieć, że kościół w
Koźle budowany według tego projektu został zburzony podczas II
wojny światowej.
fot. S. Nicewicz

pan edward wiśniewski z podziękowaniami od biskupa łomżyńskiego

Na tak interesujący dokument
pan Edward trafił przypadkiem.
Był na jarmarku staroci w Kiermusach, kiedy kolega, który wiedział
skąd pochodzi powiedział mu, że
jest coś czym na pewno będzie zainteresowany. Dokument zawiera
projekt kościoła z Kozła, którego
autorem był inż. Romuald Kozioł.
Na 16 stronach są m.in. plan sytuacyjny, plan fundamentów, plan
przyziemia, przekroje, widok z boku,
front. Projekt zatwierdzony został
gazeta gminna
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