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mieszkańcy sołectw
wybierają swoich
przedstawicieli

str. 4

11 lutego odbyły się pierwsze
wybory sołtysów i członków rad sołeckich w kilku miejscowościach gminy
Kolno. Do końca marca br. mieszkańcy wszystkich sołectw musza wybrać
swoich przedstawicieli. Zebrania w sołectwach odbywają się zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy Kolno

wydarzenia

OSP podsumowują
2018 rok

str. 6

W gminie Kolno ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych
Strażach Pożarnych. Strażacy ochotnicy podsumowują rok 2018, udzielają
absolutorium zarządowi danej OSP oraz omawiają plany na bieżący rok.
Jako pierwsza w tym roku tego typu spotkanie zorganizowała jednostka
OSP w Starym Gromadzynie. 8 lutego zebranie sprawozdawcze mieli strażacy OSP Zabiele. W obu uczestniczył wójt Józef Bogdan Wiśniewski.

wydarzenia

pszok w czerwonem
już działa

str.

10

Po sesji Rady Gminy Kolno 15
lutego radni i sołtysi, na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, zwiedzili gminny
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czerwonem. Instalacja wybudowana i wyposażona dzięki unijnemu dofinansowaniu funkcjonuje od stycznia br. - Jak Państwo widzicie to miejsce jest bardzo
dobrze przygotowane do przyjmowania określonych odpadów komunalnych
od mieszkańców naszej gminy – mówił radnym i sołtysom Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Dla ich komfortu PSZOK w Czerwonem
jest czynny aż przez sześć dni w tygodniu.
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pan adam masłowski sekretarz gminy kolno z okazji jubileuszu 20 lat pracy
przyjął gratulacje i życzenia od wójta józefa Wiśniewskiego, pani skarbnik
haliny boryszewskiej i kierowników referatów w ug kolno: andrzeja kleczyńskiego, Roberta Nadary i Andrzeja Jarzyło.
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przetargi i zapytania
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo
Pierwsze miesiące roku to czas,
kiedy ogłaszamy przetargi i zapytania ofertowe, by wyłonić wykonawców zaplanowanych inwestycji
i dostawców potrzebnych surowców.
W sumie do tej pory wszczętych zostało jedenaście postępowań w tym
zakresie.
Po raz pierwszy ogłosiłem i rozstrzygnąłem przetarg na dostawę
gruzu betonowego, który wykorzystywać będziemy przy pracach na
drogach gminnych. Przetarg wygrała firma Mar - Pol. Niestety
nie udało się wyłonić wykonawcy
na dostawę kruszyw do remontów
dróg, ponieważ oferta z najniższą
ceną znacznie przekraczała kwotę,
jaką mieliśmy zarezerwowaną w
budżecie Gminy Kolno na ten cel
dlatego będę musiał ogłosić drugi
przetarg w tej sprawie.
Kolejny duży przetarg ogłosiłem
na rozbudowę Szkoły Podstawowej

w Lachowie o przedszkole. Wpłynęła jedna oferta od spółki „Kolbud”.
To inwestycja, którą zrealizujemy
dzięki dofinansowaniu, które zdobyliśmy z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś
Priorytetowa VIII Infrastruktura dla
usług użyteczności publicznej.
Już rozstrzygnąłem zapytanie ofertowe na zadanie budowa Otwartej
Strefy Aktywności w miejscowości
Kozioł. Najkorzystniejszą z trzynastu złożonych ofert była ta przedłożona przez firmę Kraina Zieleni.
W ramach tej inwestycji na terenie nad Pisą zamontowane zostaną
m.in. zestaw sprawnościowy metalowy, huśtawka bocianie gniazdo,
ścianka trójstronna, orbitek, wioślarz, czy stół do gry w szachy.
Całość tej rekreacyjnej zagospodarowanej przestrzeni (elementy
siłowni plenerowej, strefy relaksu,
sprawnościowy plac zabaw) będzie
ogrodzona. Budowa OSA w Koźle

życzenia

Z okazji Dnia Kobiet
wszystkim Paniom
z całego serca życzę,
by w Waszym życiu
Dzień Kobiet oznaczający
miłość, szacunek, uznanie, wdzięczność,
radość, przyjaźń, dostatek i zdrowie
był nie tylko 8 marca,
ale, byście każdego dnia
w każdej życiowej roli, i w każdej sytuacji
odczuwały dumę z bycia Kobietą
oraz wsparcie i troskę od najbliższych
Józef Bogdan Wiśniewski,
Wójt Gminy Kolno
Kolno, 8 marca 2019 r.
gazeta gminna

jest dofinansowana kwotą 70 tys.
zł. Środki te zdobyliśmy w ramach
pierwszej edycji Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).
Rozstrzygnąłem zapytanie ofertowe dotyczące wykonania docieplenia budynku szkoły w miejscowości
Zabiele (etap III). Najkorzystniejszą
ofertę złożyła firma, która wykonywała poprzednie etapy docieplenia
tego budynku.
Wybrałem już też firmę, która
wykona dokumentację projektową
przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Lachowo - Kossaki,
Czerwone - Bialiki, Kozioł - Szablaki, Wścieklice, Janowo, Łosewo,
Truszki Patory.
Ostatnio ogłoszonym zapytaniem
ofertowym było to, dotyczące dostawy kostki brukowej. Termin składania ofert to 26 lutego br.
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mieszkańcy sołectw wybierają
sołtysów i rady sołeckie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

11 lutego odbyły się pierwsze
wybory sołtysów i członków rad
sołeckich w kilku miejscowościach
gminy Kolno. Do końca marca br.
mieszkańcy wszystkich sołectw
musza wybrać swoich przedstawicieli.
Zebrania w sołectwach odbywają
się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wójta Gminy Kolno
11 lutego sołtysów i członków rad
sołeckich wybrali już mieszkańcy
miejscowości Wścieklice, Wszebory,
Obiedzino, Niksowizna, Zabiele Zakaleń, Okurowo i Kolimagi. Zmian
na stanowiskach sołtysów nie
było. W następnych dniach swoich
przedstawicieli wybrali mieszkańcy kolejnych sołectw. Do 19 lutego
wybrano już sołtysów w 22 miejscowościach. Zmiana sołtysa nastąpiła
tylko w w Filipkach Dużych, gdzie
mieszkańcy wybrali pana Damiana
Przyborowskiego oraz w Danowie,
gdzie nowym sołtysem został pan

wybory sołtysa w kumelsku nie przyniosły zmian, mieszkańcy ponownie wybrali
na swojego przedstawiciela leszka góralczyka

Jacek Grajewski.
- Gratuluję sołtysom, którzy ponownie otrzymali mandaty zaufania
od mieszkańców, bo to świadczy o
jakości ich pracy na rzecz lokalnych
społeczności – mówi Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Za
nami dopiero pierwszy dzień wyborów, a sołectw mamy 45, więc sporo

spotkań i decyzji do podjęcia przez
mieszkańców jeszcze przed nami.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy
Kolno nr IV/24/19 z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów samorządu
mieszkańców Gminy Kolno wybory
we wszystkich sołectwach należy
przeprowadzić do 31 marca 2019 r.

pierwsza przysięga wojskowa

Przysięga terytorialsów w kolnie odbyła się 3 lutego

fot. A. Konopka

Po raz pierwszy w tym roku i po
raz pierwszy w Kolnie żołnierze 1
Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. W wydarzeniu, które odbyło się 3 lutego
uczestniczył również Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno. Przysięge w Kolnie składali żołnierze,
którzy ukończyli kilkunastodniowe szkolenie podstawowe. W gronie tych 40 żołnierzy byli również
przedstawiciele powiatu kolneńskiego. W uroczystości uczestniczyli m.in. płk Sławomir Kocanowski,
dowódca 1 Podlaskiej Brygady
Obrony Terytorialnej, Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA, wojewoda Bohdan Paszkowski.
gazeta gminna
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z sesji rady gminy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

radni w trakcie v sesji rady gminy kolno

15 lutego odbyła się V zwyczajna sesja Rady Gminy Kolno. Zanim radni przystąpili do głosowań
nad poszczególnymi projektami
uchwał głos zabrał ppłk Mieczysław Gurgielewicz, zastępca dowódcy 1 Brygady Wojsk Obrony
Terytorialnej w Białymstoku, który
przedstawił informację dotyczącą

Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie podlaskim i zachęcał
do wstąpienia w szeregi tej formacji.
Gościem na sesji był również ppłk
Krzysztof Rabek dowódca 13 Batalionu Lekkiej Piechoty w Łomży.
W trakcie sesji radni podjęli dwie

uchwały: w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Kolno na lata 2019 - 2027 i w sprawie zmian w budżecie Gminy Kolno
na 2019 rok. W punkcie ósmym porządku obrad pani skarbnik Halina
Boryszewska udzieliła odpowiedzi
na zapytanie dotyczące gospodarki
odpadami komunalnymi.

rocznica wybuchu powstania

przedstawiciele gminy kolno pod pomnikiem ku czci powstańców styczniowych

gazeta gminna

22 stycznia przypadła 156. rocznica wybuchu największego polskiego
powstania narodowego. Tradycyjnie
już hołd Powstańcom Styczniowym
przedstawiciele Gminy Kolno oddali
pod pomnikiem w Czerwonem. Pod
płytą z napisem „Miejsce upamiętnienia powstańców styczniowych mieszkańców tej ziemi- Kajki, Stodupa, Banacha. Bohaterom - w 150
rocznicę wybuchu powstania styczniowego społeczeństwo Czerwone
2013 r.” kwiaty i znicze złożyli:
Anastazy Jan Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy Kolno; Adam
Masłowski, sekretarz Gminy Kolno;
Marcin Sekściński, dyrektor CKGK
w Koźle; Stanisław Szymańczyk,
dyrektor ZOPO w Kolnie i Jacek
Bagiński, dyrektor SP w Czerwonem.
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osp podsumowują rok 2018
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W gminie Kolno ruszyła kampania sprawozdawcza w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Strażacy ochotnicy podsumowują rok
2018, udzielają absolutorium zarządowi danej OSP oraz omawiają
plany na bieżący rok.
Jako pierwsza w tym roku tego
typu spotkanie zorganizowała jednostka OSP w Starym Gromadzynie. 8 lutego zebranie sprawozdawcze mieli strażacy OSP Zabiele. W
obu uczestniczył wójt Józef Bogdan
Wiśniewski. – To bardzo owocne
spotkania. Są one najlepszym momentem do podziękowań druhom
i druhnom za ich służbę oraz do
dyskusji na temat kondycji danej
jednostki i planów na przyszłość
– podkreśla wójt Józef Wiśniewski.
– Atmosfera zebrania bardzo często
odzwierciedla poziom zaangażowania i aktywności zarządu i członków
OSP.
W zebraniu w Zabielu uczestniczyła m.in. pani Magdalena Tymińska, zastępca prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Białymstoku, której strażacy ochotnicy z Zabiela złożyli podziękowania dla Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW za wsparcie finansowe
zakupu nowego samochodu pożarniczego. Miniony rok był dla OSP
Zabiele wyjątkowo dobry, dlatego
i podziękowań za wsparcie działań
strażaków ochotników było więcej.
- Dziękuję bardzo naszym władzom samorządowym, a w szczególności wójtowi Józefowi Bogdanowi Wiśniewskiemu, za wspieranie
zakupu samochodu pożarniczego
i naszej działalności – mówił Andrzej Sekściński, prezes OSP Zabiele. – Dziękuję dla Dyrektora
Regionalnego Lasów Państwowych
i Nadleśnictw: Maskulińskie, Pisz,
Nowogród, Łomża, Rudka. Dziękuję
Komendantom OSP i PSP w Kolnie oraz Komendantowi Wojewódzkiemu i Głównemu PSP.

zebranie sprawozdawcze w osp w zabielu

Słowa podziękowania skierowane
zostały też w stronę pana Jarosława
Zielińskiego, wiceministra MSWiA
oraz do KRUS, PKN Orlen i firmy
Philip Morris International z której
jednostka z Zabiela, pozyskała pieniądze na zakup m.in. monitoringu.
Za pomoc przy składaniu wniosku
do PMI strażacy z Zabiela dziękowali panu Stanisławowi Derehajło,
obecnemu wicemarszałkowi województwa podlaskiego oraz Marcinowi Sekścińskiemu, dyrektorowi
CKGK. Działalność OSP Zabiele
wsparli również Krzysztof Kajko,
prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie i inni sponsorzy szczegółowo wymieni w trakcie zebrania.
Prezes OSP Zabiele dziękował
nie tylko za wsparcie finansowe,
ale też druhom ochotnikom z OSP
Zabiele za sumienne wykonywanie
obowiązków, zarządowi OSP Zabiele za wspieranie działań oraz
Antoniemu Lewandowskiemu, komendantowi M-G ZOSP RP w
Kolnie za składanie wniosków i
prowadzenie dokumentacji przetargowej i finansowej. Serdeczne
podziękowania otrzymały strażaczki uczestniczące w sesji zdjęciowej

do kalendarza OSP Zabiele, który
okazał się prawdziwym hitem oraz
żony strażaków i wszyscy przyjaciele jednostki.
Ze sprawozdania złożonego przez
Karola Podlaskiego, naczelnika
OSP Zabiele zgromadzeni dowiedzieli się o wszystkich zdarzeniach
i działaniach, w których strażacy
z Zabiela uczestniczyli w 2018 r.,
a ze sprawozdania przedstawionego przez Rafała Piwowarskiego,
skarbnika OSP Zabiele o wszystkich dotacjach i wsparciu finansowym udzielonym jednostce w minionym roku.
Druhny Kornelia Podlaska i
Emilia Sekścińska otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu :
szkolenie podstawowe dla strażaka
ratownika OSP.
W zebraniu w Zabielu uczestniczyli również przedstawiciele I
Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przedstawiali multimedialna prezentację i zachęcali do
wstępowania w szeregi WOT. Pozostałe jednostki OSP z gminy Kolno
na zorganizowanie zebrań sprawozdawczych mają czas do końca marca br.
gazeta gminna
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coraz więcej sprzętu
w gminnym parku maszyn
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

O ciągnik rolniczy powiększył
się ostatnio gminny park maszyn.
Razem z nową skrapiarką, zakupioną w ub. roku, oraz planowaną
do zakupu przyczepą do ciągnika
te trzy maszyny będą już wkrótce
wykorzystywane m.in. do łatania
ubytków w gminnych drogach. Dotychczas tego typu zadania zlecane były firmom zewnętrznym.
- Konsekwentnie rozbudowujemy
park maszyn, bo chcemy jak najwięcej prac wykonywać we własnym
zakresie, w oparciu o nasz potencjał i naszych pracowników - mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - To szczególnie istotne przy
pracach nad bieżącym utrzymaniem
dróg gminnych. Własną skrapiarką
będziemy mogli zrobić więcej, a potrzeby w tym zakresie są duże, co
na drogach widać najlepiej właśnie
teraz, po zimie, kiedy ubytków niestety przybywa.
Gminny park maszyn wykorzystywany jest również m.in. do realizacji
różnorodnych zadań z funduszu sołeckiego, czy przy remontach gminnych budynków.

najnowszym nabytkiem gminy jest ciągnik rolniczy

nowa skrapiarka już wkrótce ruszy na gminne drogi

nowy dyrektor ckgk w koźle

iza murawska i józef bogdan wiśniewski, wójt gminy kolno
gazeta gminna

Iza Murawska od poniedziałku 18
lutego br. pełni obowiązki dyrektora Centrum Kultury Gminy Kolno w
Koźle. Zmiana na tym stanowisku
była konieczna ponieważ dotychczasowy dyrektor CKGK pan Marcin Sekściński objął funkcję zastępcy dyrektora Podlaskiego Oddziału
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Łomży.
- Gratuluję zarówno Panu Marcinowi Sekścińskiemu, jak i pani Izie

Murawskiej. Jestem przekonany, że
oboje bardzo dobrze poradzą sobie
z nowymi obowiązkami – powiedział
Józef Bogdan Wiśniewski, wójt gminy Kolno. - Pani Iza Murawska od
początku związana jest z Centrum
Kultury Gminy Kolno w Koźle jako
instruktor. Doceniam jej dotychczasową pracę i życzę powodzenia w nowej roli. Panu Marcinowi
Sekścińskiemu serdecznie dziękuję
za kilkuletnią wspaniałą pracę na
rzecz kultury w gminie Kolno.
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druhny i druhowie zdali egzaminy
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

18 członków OSP z gminy
Kolno 6 lutego zakończyło kurs
podstawowy szeregowych OSP.
Druhowie i 4 druhny szkolili się
od 15 stycznia. Celem szkolenia
było przygotowanie jego uczestników do wykonywania czynności
ratowniczo-gaśniczych w ramach
pełnienia podstawowych funkcji w
zastępie.
Program szkolenia obejmował
zarówno zajęcia praktyczne jak i
teoretyczne. W kursie uczestniczyli członkowie OSP w Czerwonem,
Borkowie, Wykowie, Lachowie,
Janowie, Kumelsku i Zabielu. 27
stycznia strażacy ochotnicy zdali
egzamin praktyczny w komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia PSP
w Łapach. 6 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kolnie
zdawali egzamin z teorii.
- Gratuluję druhom, a w szczególności czterem paniom ukończenia

14 druhów i 4 druhny z jednostek osp w gminie kolno - wszyscy zdali egzaminy i
ukończyli kurs
fot. arch. kp psp w kolnie

kursu i zdanych egzaminów - mówi
Józef Wiśniewski, wójt gminy Kolno. – Szkolimy członków OSP, bo
zależy nam na rozwoju jednostek
i na bezpieczeństwie mieszkańców
gminy.
To pierwsze, ale nie ostatnie

szkolenie dla druhów z OSP w naszej gminie.
- W następnej kolejności planujemy szkolenie medyczne kurs
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy
– informuje Anotni Lewandowski,
komendant M - G ZOSP w Kolnie.

Cenzura w PRL-u
Cenzura i jej strategiczna funkcja
w czasach PRL-u była przedmiotem
spotkania autorskiego z Błażejem
Torańskim, dziennikarzem, publicystą, autorem książki „Knebel. Cen-

zura w PRL-u”, które odbyło się 6
lutego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem. W spotkaniu udział wzięli m.in. Józef Bogdan
Wiśniewski, wójt gminy Kolno oraz

spotkanie z autorem książki „knebel” błażejem torańskim
gazeta gminna

uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych w Czerwonem i Zaskrodziu. „Knebel. Cenzura w PRL-u”
to zapis swoistej gry prowadzonej
przez twórców z cenzorami. Na spotkaniu w Czerwonem Torański przytaczał barwne przykłady potyczek
artystów z cenzurą wskazując, że
proces ograniczania wolności wypowiedzi był zbrodnią na polskiej
kulturze. . „Knebel. Cenzura w PRL
-u” to zapis rozmów autora z ludźmi
nauki i kultury, których dokonania
musiały zyskać aprobatę Głównego
Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i
Widowisk.
Więcej informacji i zdjęć autorsta Sylwestra Nicewicza na www.
biblioteka.gminakolno.pl
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PSZOK w Czerwonem już działa
Aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Po sesji Rady Gminy Kolno 15
lutego radni i sołtysi, na zaproszenie Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta gminy Kolno, zwiedzili gminny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
w Czerwonem. Instalacja wybudowana i wyposażona dzięki unijnemu dofinansowaniu funkcjonuje od
stycznia br. - Jak Państwo widzicie to miejsce jest bardzo dobrze
przygotowane do przyjmowania
określonych odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy – mówił radnym i sołtysom Józef
Bogdan Wiśniewski, wójt gminy
Kolno. – Dla ich komfortu PSZOK
w Czerwonem jest czynny aż przez
sześć dni w tygodniu.
PSZOK w Czerwonem powstał
dzięki unijnej dotacji. Blisko milion
złotych dofinansowania na realizację projektu pt. „Budowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Czerwone” Gmina Kolno pozyskała w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Prio-

nowy budynek pszok w czerwonem

rytetowej VI. Ochrona Środowiska i
racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Instalację wybudowała kolneńska firma. PSZOK jest nie tylko
spełnieniem ustawowych wymagań,
dotyczących tego, że każda gmina
musi posiadać tego typu instalację,
ale też ważnym elementem ekologicznego systemu gospodarowania
odpadami w naszej gminie.
Zasady funkcjonowania PSZOK
w Czerwonem określa Uchwała Nr
III/11/18 Rady Gminy Kolno z dnia
21 grudnia 2018 r. w sprawie przy-

jęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Kolno, gdzie
szczegółowo określono jakie odpady
mogą, a jakie nie mogą trafić do tej
instalacji. Zgodnie z regulaminem
odpady komunalne od mieszkańców
Gminy Kolno przyjmowane będą w
PSZOK w Czerwonem przez sześć
dni w tygodniu w godzinach od 8.00
do 18.00 w poniedziałki i w piątki,
w godz. od 7.30 do 15.30 we wtorki, środy i czwartki oraz w godz. od
8.00 do 12.00 w soboty.

sołtysi i radni gminy kolno zwiedzają punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w czerwonem

gazeta gminna

wydarzenia

Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:
1. papier i makulatura, w tym odpady opakowaniowe,
2. tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe,
3. szkło, w tym odpady opakowaniowe,
4. metal, w tym odpady opakowaniowe,
5. opakowania wielomateriałowe,
6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w
tym opakowania ulegające biodegradacji,
7. przeterminowane leki i chemikalia,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11. zużyte opony,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne,
13. odpady zielone,
14. popiół,
15. odpady tekstyliów.
Odpady płynne powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać
oryginalną informację umożliwiająca identyfikację
odpadu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może
być zdekompletowany.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz
innych odpadów.

gazeta gminna

Rodzaje odpadów, które NIE będą przyjmowane do
PSZOK:
1. odpady zawierające azbest,
2. części samochodowe,
3. odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji,
4. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego ( np. chemikalia
nietypowe dla prac domowych),
5. odpady budowlane zmieszane (gruz zmieszany z
opakowaniami materiałów budowlanych, drewnem itp.),
6. odpady w nieszczelnych lub cieknących opakowaniach,
7. odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej,
8. odpady rozbiórkowe i budowlane, jeśli ich ilość i
rodzaj wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkanej,
9. zmieszane odpady komunalne,
10. odpady poprodukcyjne,
11. sprzęt budowlany,
12. odpady niezydentyfikowane,
13. odpady budowlane zawierające papę, smołę, oraz
wełnę mineralną,
14. odpady niebędące odpadami komunalnymi tj. pochodzącymi od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektu,
15. wszelkie odpady w ilościach masowych, czy też
charakterystycznych dla danej branży gospodarczej w
tym styropian budowlany.
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senioriada w borkowie
koło gospodyń wiejskich
w borkowie

Była muzyka, tańce i śpiewy.
Tym razem na ludowo w Szkole
Podstawowej w Borkowie odbył
się VIII Dzień Seniora. Organizatorami spotkania było Koło
Gospodyń Wiejskich w Borkowie,
Szkoła Podstawowa im. Papieża
Jana Pawła II 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. Józef Bogdan Wiśniewski,
wójt gminy Kolno, ksiądz proboszcz
Krzysztof Wróblewski, Anastazy Jan
Kalinowski, przewodniczący Rady
Gminy Kolno, Marek Baczewski,
radny gminy Kolno, Krzysztof Kajko, prezes Banku Spółdzielczego w
Kolnie, Stanisław Szymańczyk, dyrektor ZOPO oraz przedstawiciele
klubów seniora i zespołów śpiewaczych z terenu gminy Kolno.
Borkowska Senioriada z roku na
rok przyciąga coraz więcej zespołów
artystycznych. Sceniczne występy
zainaugurował „Koncert życzeń”

tort dla wszystkich uczestników senioriady w borkowie dzielili wójt józef
wiśniewski i anastazy jan kalinowski, przewodniczacy rady gminy kolno

w wykonaniu KGW w Borkowie,
później na scenie prezentowały się
uczennice z SP w Borkowie, zespoły „Borkowiacy” i „Czerwieniacy”
oraz kapele spoza naszej gminy
‘Przekrój” i „Miód na serce”. Motywem przewodnim imprezy był taniec i pieśń ludowa. Walczyk, oberek, polka, polonez to tańce ludowe
i narodowe, których można było nauczyć się pod wprawnym okiem instruktora tańca Kazimierza Trzaski.

Dopełnieniem spotkania były serdeczne życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka, symboliczne prezenty
od KGW w Borkowie oraz okolicznościowy tort ufundowany przez Józefa Bogdana Wiśniewskiego, wójta
gminy Kolno.
Organizacja imprezy nie byłaby
możliwa bez wsparcia i życzliwości
wielu osób i instytucji, za co serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia
za rok na IX Dniu Seniora!

wspólna taneczna zabawa to już nieodzowny element senioriady w borkowie
gazeta gminna
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kierunek kompetencje
projekt w naszych szkołach
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Do marca br. potrwa projekt
„Kierunek kompetencje - program
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
województwa podlaskiego”, który
realizowany jest m.in. w szkołach
w Czerwonem, Borkowie, Zaskrodziu, Wykowie i Zabielu. W województwie podlaskim uczestniczy w
nim 14 gmin i 23 szkoły. Projekt
rozpoczął się w kwietniu 2017 r.
i dofinansowany jest z Funduszy
Europejskich.
Cel projektu to „podniesienie poziomu edukacji poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania
kształtujących kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy”. Ta
innowacyjna metoda nauczania to
m.in. metoda eksperymentu.
Ciekawym skutkiem działań podjemowanych w ramach tego projektu
ma być wprowadzenie na stałe do
szkół Warsztatów Efektywnej Na-

warsztaty w szkole w borkowie

uki i metody eksperymentu właśnie.
Szkoły otrzymały kompleksowe
wsparcie w tym zakresie oraz odpowiednie pomoce naukowe. Projekt
zakładał też doradztwo edukacyjno
- zawodowe dla uczniów ostatnich
klas, by wspomóc ich w wyborze
dalszej drogi kształcenia.
W placówkach objętych projektem
odbywały się m.in. zajęcia w ramach

fot. arch. sp borkowo

Warsztatów Efektywnej Nauki. W
grudniu ub. roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Borkowie wzieli udział
w takich warsztatowych zajęciach.
Wartość projektu: 4 709 802,00
PLN, w tym 3 843 704,00 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich. Więcej szczegółów na stronie
kierunekkompetencje.pl

uczniowe z czerwonego w i lo

uczniowie z sp w czerwonem po wizycie w i lo w kolnie
gazeta gminna

Uczniowie klas VII - VIII Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem odwiedzili I LO w Kolnie. Z uwagi na fakt,
że w tej szkole odbywał się właśnie Tydzień Kultury Uczniowskiej
uczniowie z SP w Czerwonem wzięli udział w turnieju językowym.
Dodatkowo uczestniczyli w pokazowej lekcji chemii oraz zwiedzili
całą szkołę. Odwiedziny w szkole średniej związane są z tym, że
w bieżącym roku szkolnym przed
ósmoklasistami decyzja o wyborze
dalszej edukacyjnej ścieżki.
I LO w Kolnie to pierwsza, ale nie
ostatnia szkoła średnia w Kolnie,
którą odwiedzą w tym roku uczniowie z SP w Czerwonem.
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projekty w przedszkolu w lachowie
justyna góralczyk
sp lachowo

W bieżącym roku szkolnym 42 W
bieżącym roku szkolnym 42 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat z oddziału i
Punktu Przedszkolnego w Lachowie wraz z wychowawcami – Hanną Chodnicką i Justyną Góralczyk
bierze udział w dwóch projektach
edukacyjnych:
- Międzynarodowym Projekcie
Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”
- Międzynarodowym Projekcie
Edukacyjnym „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
dzieci chętnie uczestniczą w projektach

„Piękna Nasza Polska Cała”
Projekt ten był odpowiedzią na
wyjątkowe święto Polaków – 100
rocznicę odzyskania niepodległości.
Jego główne cele to kształtowanie
postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno,
folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej
dzieci. Działania projektowe były
też okazją do tego, by budzić wśród
najmłodszych i ich rodzin poczucie

tożsamości narodowej i regionalnej,
dumy z bycia Polakiem a także do
wzmacniania więzi z rodzicami i
integracji placówek oświatowych z
terenu całej Polski. Projekt zakończył się 31 grudnia 2018r.
W jego ramach zrealizowano łącznie trzynaście zadań projektowych:
1. Nauka i zaśpiewanie Hymnu
Polski - Mazurka Dąbrowskiego.
2. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej - Jesteśmy Polką i Po-

lakiem.
3. Nauka wierszy o tematyce patriotycznej - Barwy ojczyste, Katechizm Małego Polaka.
4. Zorganizowanie kącików o tematyce patriotycznej i folkowej.
5. Grupowa praca plastyczna
„Strój ludowy naszego regionu” stroje kurpiowskie przygotowane w
formie fotobudki.
cd. na str. 15

najmłodsi z lachowa pomagają zuzi

góra maskotek dla zuzi od przedszkolaków z lachowa

W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego nasza społeczność przedszkolna zorganizowała
charytatywną zbiórkę „Pluszaki
dla Zuzi”. Odebrał je od nas pan
Grzegorz Lipowiecki – przedstawiciel Stowarzyszenia BMW Rebel
Society, które wspiera chorą dziewczynkę i jej rodziców. Podczas spotkania pan Grzegorz opowiedział
przedszkolakom o sytuacji małej
Zuzi, pokazał zdjęcia dziewczynki
i podziękował za maskotki, których
ilość, jak wspomniał, przerosła jego
oczekiwania. Każde dziecko otrzymało od Zuzi pamiątkę w formie
serduszka – naklejki.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim,
którzy zaangażowali się w akcję:
- przedszkolakom z Punktu Przedszkolnego i ich Rodzicom
- osobom prywatnym, które przynosiły maskotki do Punktu
- wychowawcom i młodzieży Hufca Pracy w Kolnie z panią Dorotą
Nicewicz na czele
Jesteście wspaniali!
Akcję nadal można wspierać
wpłatą na konto Fundacji:
PKO Bank Polski, nr konta 90
1020 1042 0000 8902 0324 4142
z tytułem „Darowizna dla Zuzi”.
Justyna Góralczyk
SP Lachowo
gazeta gminna
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6. Zapoznanie dzieci z wybraną
zabawą ludową - Koło graniaste,
Julianka, Mam chusteczkę haftowaną, Jawor, Dwóm tańczyć się zachciało, Poszło dziewczę po ziele.
7. Według przepisu Babci lub
Dziadka - wykonanie pierników
świątecznych.
8. Wysłanie na podany adres
pocztówki swojej miejscowości do
wykonania pocztówkowej mapy
Polski.
9. Udział w Akcji KARTKA BOHATERON - WŁĄCZ HISTORIĘ.
10. Zorganizowanie i przeprowadzenie Rodzinnego Konkursu
Plastycznego „Moja Mała Ojczyzna”.
11. Przygotowanie i przeprowadzenie Pokazu Mody Patriotycznej.
12. Drzewo Pamięci - zasadzenie
drzewa jako symbolu życia i wolności.
13. Przygotowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych „Biało
- Czerwoni”.
Udział w Projekcie „Piękna Nasza
Polska Cała” był dla nas ogromną
przyjemnością i niezwykłą lekcją
patriotyzmu!

„Mały Miś w świecie wielkiej
literatury”
Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci w
całej Polsce i za granicą. Poprzez
realizację sześciu wyodrębnionych

zajęcia w ramach projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” w lachowie

w projekcie modułów chcemy włączyć w życie przedszkola rodziców
oraz przedstawicieli środowiska lokalnego. We współpracy z nimi pragniemy nie tylko wykształcać wśród
dzieci właściwe nawyki czytelnicze,
budzić zaciekawienie książką i literaturą w toku różnorodnych form
aktywności, ale także przekazywać
wartości moralne, kształtować postawy patriotyczne, rozwijać kompetencje cyfrowe, samodzielność,
kreatywność i innowacyjność dzieci.
Miś Bruno zadomowił się u nas
na dobre! Dzieci pokochały go od
pierwszego spotkania. Towarzyszy
nam podczas wszystkich form ak-

projekt „Piękna nasza polska cała” realizowany w lachowie

gazeta gminna

tywności w przedszkolu oraz poza
nim – jednym z założeń projektu są
bowiem weekendowe wędrówki Misia wraz z dzienniczkiem podróży do
domów przedszkolaków na wspólne,
rodzinne czytanie.
Na wspólne czytanie zapraszamy też do nas gości, którzy wpisują
się do naszej misiowej kroniki. Do
tej pory odwiedzili nas m.in.: nasza pani dyrektor Jadwiga Filipkowska, pani dyrektor GBP Teresa
Skrodzka, pan Grzegorz Lipowiecki
– przedstawiciel stowarzyszenia, z
którym współpracowaliśmy w ramach akcji charytatywnej, czy panie
strażaczki, wraz z którymi mogliśmy
po wspólnym czytaniu zwiedzić remizę strażacką.
Do chwili obecnej zrealizowaliśmy trzy „misiowe” moduły:
- „Mały Miś – czytające przedszkolaki”;
- „Mały Miś uczy samodzielności”;
- „100 – lecie niepodległości. Pokaż radość przedszkolaku!”;
- „Kulinarne warsztaty z Małym
Misiem”.
Przed nami jeszcze kilka ciekawych modułów, których nie możemy
się już doczekać! Finał misiowego
projektu w czerwcu 2019r.
Zdjęcia z przebiegu realizacji obu
projektów znaleźć można na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej
w Lachowie www.splachowo.edupage.org w zakładce Punkt Przedszkolny.
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jasełka w wykonaniu najmłodszych
justyna góralczyk
SP lachowo

W tym roku szkolnym przedszkolaki z Punktu Przedszkolnego
postanowiły zrobić rodzicom niezwykłą świąteczną niespodziankę.
Jaką? Posłuchajcie...
W ścisłej tajemnicy i samodzielnie postanowiliśmy przygotować
spotkanie opłatkowe, na którym to
maluchy przedstawią rodzicom Jasełka według naszego pomysłu.
Przygotowania rozpoczęły się już
na początku grudnia. Rozdzielaliśmy role, kompletowaliśmy stroje, obmyślaliśmy i wykonywaliśmy
scenografię, uczyliśmy się poszczególnych kwestii, tańca i pastorałek.
Na kilka dni przed planowanym
spotkaniem, w ramach prezentu,
przedszkolaki własnoręcznie upiekły też i pięknie ozdobiły przepyszne pierniczki oraz przygotowały
świąteczne kartki.
Do końca nie zdradziliśmy też
rodzicom, na co dokładnie ich zapraszamy... Ich zaskoczenie było
ogromne, gdy po wejściu do przygotowanej sali zobaczyli odświętnie

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z lachowa

przygotowany stół i zasłoniętą kurtynę, zza której, po chwili odezwał
się dziecięcy głos, mówiąc:
Kochana Mamo, kochany Tato
proszę o ciszę - zamknijcie oczy
i posłuchajcie, co się zdarzyło
pewnej grudniowej, zimowej nocy
Po tym z głośników popłynęła
melodia przepięknej kolędy i kurtyna rozsunęła się ukazując wędrującą parę - Maryję i Józefa.
Później ponowne odsłonięcie kur-

tyny.... i taniec w wykonaniu przepięknych aniołów!
Co było dalej? To trzeba obejrzeć
na stronie internetowej naszej Szkoły www.splachowo.edupage.org – w
zakładce Punkt Przedszkolny.
Rodzice i przybyli do przedszkola bliscy byli wzruszeni występem i
dumni z naszych małych aktorów!
Spotkanie zakończyliśmy życzeniami, opłatkiem i wspólnie wypitą,
w miłej atmosferze kawą.

Wycieczka do Warszawy

w parku trampolin w warszawie uczniowie z sp w czerwonem mogli skorzystać z
różnych a trakcji m.in. ścianek wspinaczkowych

Uczniowie klas II-VIII Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Czerwonem uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.
W programie była lekcja muzealna w Muzeum Warszawy i zabawa
w Parku Trampolin Hangar 646,
gdzie uczniowie mogli korzystać z
różnego rodzaju atrakcji.
Zorganizowanie wyjazdu dla
uczniów SP w Czerwonem w trakcie
zimowych ferii było możliwe dzięki dofinansowaniu otrzymanemu
od Wójta Gminy Kolno ze środków
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
gazeta gminna

kultura

ferie zimowe z centrum kultury
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Centrum Kultury Gminy Kolno,
jak co roku, przygotowało na ferie
zimowe szereg ciekawych zajęć i
wycieczkę dla wszystkich zainteresowanych.
W świetlicach w Koźle, Lachowie
czy Zabielu można było spędzić
czas na przykład na warsztatach
kulinarnych, ucząc się rękodzieła,
czy uczestnicząc w kuligu zakończonym ogniskiem.
24 stycznia odbyła się wycieczka
do Łomży. Jednym z punktów programu była wizyta w siedzibie Radio Nadzieja gdzie dzieci i młodzież
z naszej gminy nie tylko zwiedzały
redakcję i poznawały tajniki pracy
w radio, ale też rozmawiały z panią
redaktor Marzeną Wiśniewską.
Po wizycie w rozgłośni grupa z
Centrum Kultury Gminy Kolno była
też na lodowisku i w KFC.
Ferie z CKGK to nie tylko wyjazd i zajęcia w świetlicach, instruktorzy prowadzili też działania
w innych miejscach jak np. w świetlicy budynku po dawnej szkole w
Glinkach. Centrum Kultury Gminy
Kolno wspomagało też inicjatywy
podejmowane przez koła gospodyń.

możesz pomóc oli!

gazeta gminna

wyjazd zorganizowany przez ckgk na lodowisko w Łomży

z wizytą w siedzibie radio nadzieja
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za nami ferie zimowe
GBP w Czerwonem

Do spędzenia ferii z biblioteką zaprosiła swoich czytelników
i sympatyków Gminna Biblioteka
Publiczna w Czerwonem.
Było kulturalnie, aktywnie i sportowo. Wspólne ferie rozpoczęliśmy
22 stycznia od zajęć rekreacyjnych
na pływalni „Tropikana” w Mikołajkach. Wyjazd był współorganizowany z SP w Czerwonem.
Tydzień później, bo 29 stycznia,
miłośnicy biblioteki wybrali się do
Białegostoku. Zanim wyruszyliśmy
w drogę odbyliśmy spotkanie z policjantami z KPP w Kolnie, którzy
przeprowadzili nie tylko kontrolę
autokaru, ale i udzielili uczestnikom wycieczki informacji o zasadach bezpieczeństwa w okresie ferii
zimowych.
W trakcie wyjazdu do Białegostoku młodzież mogła realizować
się poprzez zajęcia sportowo – rekreacyjne na lodowisku, a także doznać wrażeń artystycznych w trakcie projekcji filmu w kinie „Helios”
w Białymstoku.
Na zakończenie ferii, 1 lutego
dzieci i młodzież z terenu gminy
Kolno uczestniczyły w zajęciach
edukacyjno-profilaktycznych. Ten
dzień rozpoczęliśmy od szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które poprowadzili przedstawiciele Kolneńskiej Grupy Pierwszej Pomocy. Następnie za sprawą
przedstawicielek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Kolnie, uzyskaliśmy wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia i dowiedzieliśmy się m.in. jak zapobiegać
grypie.
Organizatorzy dziękują Wójtowi
Gminy Kolno za dofinansowanie biletów wstępu do kina i na lodowisko
z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
Więcej zdjęć z wyjazdów i zajęć w
trakcie zimowych ferii na profilu na
FB Gminnej Biblioteki Publicznej w
Czerwonem

przed wycieczką policjanci z kpp w kolnie sprawdzili autokar i przypomnieli o
zasadach bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych

seans filmowy w kinie helios w białymstoku był jednym z punktów programu
wycieczki z gbp w czerwonem

na zakończenie ferii z gbp w czerwonem odbyło się m.in. szkolenie z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez członków kolneńskiej
grupy pierwszej pomocy.
gazeta gminna
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