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Takiego Mikołaja w Szkole Podstawowej w Zabielu jeszcze nie
było! Radni Gminy Kolno sprawili ogromną radość przedszkolakom wręczając im mnóstwo fantastycznych zabawek, które kupili za zebrane w
swoim gronie pieniądze.

wydarzenia

inwestujemy
i zmniejszamy dług

str. 8-9

Rozmowa z Józefem Bogdanem
Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno
na podsumowanie 2021 roku w naszej gmnie.
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kluby seniora
w gminie kolno
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W ramach realizacji projektu pt.
„Kluby Seniora w Gminie Kolno” w
naszej gminie funkcjonują Kluby Seniora w Zaskrodziu, Borkowie, Janowie i Wykowie. To kolejny i nie ostatni tego typu projekt realizowany w
Gminie Kolno. Zgodnie z założeniami projektu w każdym klubie jest osoba
przeszkolona i zaangażowana do jego prowadzenia. Dwa razy w miesiącu
w każdym klubie odbywają się zajęcia animacyjne realizowane przez animatorów.
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„KIERMASZ Z MISJĄ” ODBYŁ SIĘ PRZED ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CZERWONEM.
DO KUPIENIA BYŁY M.IN. KARTKI ŚWIĄTECZNE, RĘCZNIE WYKONANE OZDOBY, CO
CIEKAWE TEŻ TE POCHODZĄCE Z KAMERUNU. ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA KSZTAŁCENIE DZIECI W KAMERUNIE.
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ważny jubileusz
Józef bogdan wiśniewski
Wójt gminy kolno

Szanowni Państwo,
W 2022 roku przypada 30 rocznica od czasu, kiedy Gmina Kolno
oddzielając się od Miasta Kolno
rozpoczęła funkcjonowanie jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego. Stało się tak z woli mieszkańców naszej gminy, po zaledwie
11 miesiącach funkcjonowania połączonych w jedną gminy wiejskiej
i miasta Kolno, co było efektem restrukturyzacji podziału administracyjnego w 1991 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów
z 2 grudnia 1991 r. mówiło m.in. o
tym, że: w województwie łomżyńskim tworzy się z dotychczasowej
gminy Kolno dwie odrębne gminy:
gminę Kolno na obszarze miasta
Kolno oraz gminę Kolno z siedzibą władz w mieście Kolnie w skład
której wchodzą obszary wsi: Bialiki,
Borkowo, Brzozowo, Brzózki, Czernice, Czerwone, Danowo, Filipki

Podaruj Oli swój 1%

gazeta gminna

Duże, Filipki Małe, Gietki, Glinki,
Górskie, Górszczyzna, GromadzynWykno, Janowo, Kiełcze-Kopki,
Kolimagi, Kossaki, Kowalewo, Koziki-Olszyny, Kozioł, Kumelsk, Lachowo, Łosewo, Niksowizna, Obiedzino, Okurowo, Pachuczyn, Rupin,
Rydzewo-Świątki, Stare Kiełcze,
Stary Gromadzyn, Truszki-Kucze,
Truszki-Patory,
Truszki-Zalesie,
Tyszki-Łabno,
Tyszki-Wądołowo,
Waszki, Wincenta, Wszebory, Wykowo, Wścieklice, Zabiele, Zaskrodzie i Żebry.
Rozporządzenie to weszło w życie
1 stycznia 1992 r. i od tego czasu
gmina Kolno rozwija się jako gmina wiejska. Funkcję Wójta Gminy
Kolno sprawowali przede mną pan
Henryk Duda i Tadeusz Klama
współpracując z 15 członkami Rady
Gminy Kolno kolejnych kadencji i
z Sołtysami. Obecnie funkcjonuje
Rada Gminy Kolno VIII kadencji. Jej

przewodniczącym jest pan Anastazy
Jan Kalinowski, a wiceprzewodniczącym pan Jan Stanisław Pieklik.
Co prawda historia gminy Kolno
to zdecydowanie więcej niż 30 lat
jej funkcjonowania jako jednostki
samorządu terytorialnego w obecnym kształcie, ale ten jubileusz jest
ważny, bo upamiętnia odwagę, determinację i troskę o rozwój terenów
wiejskich tych, którzy doprowadzili
do tego, że Rada Ministrów podjęła
decyzję o utworzeniu wspomnianych
dwóch odrębnych gmin.
Myślę, że po minionych trzech
dekadach można śmiało powiedzieć,
że to była dobra decyzja, co widać,
po tempie rozwoju i liczbie inwestycji zrealizowanych w naszej gminie.
Mamy powody do dumy i do świętowania i szkoda, że rocznica wypada w czasie pandemii, bo to nam
nieco komplikuje plany, ale na pewno uczcimy ten ważny jubileusz.
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radni przyjęli uchwałę
w sprawie budżetu gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

XXXIV i zarazem ostatnia w
2021 roku sesja Rady Gminy Kolno odbyła się 30 grudnia. Radni
jednogłośnie podjęli uchwałę w
sprawie budżetu Gminy Kolno na
2022 r.
Zanim radni przeszli do głosowań nad projektami poszczególnych uchwał informację z prac
między sejsami przedstawił zebranym Józef Bogdan Wiśniewski
Wójt Gminy Kolno oraz złożył
wszystkim życzenia na Nowy Rok.
Następnie radni jednogłośnie
przegłosowali uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2021 r.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata
2021 – 2030.
- w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w części obrębu geodezyjnego Lachowo w gminie Kolno.
- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolno na lata
2022 – 2032.
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kolno na 2022 r. W tym

reklama

sesja rady gminy kolno odbyła się 30 grudnia 2021 r. w czerwonem

punkcie zaplanowano: przedstawionie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy, odczytanie opinii
Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały budżetowej, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Radni przyjęli również informację
z pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Kolno za 2021 r.

Transmisje z obrad Rady Gminy
kolno oraz nagrania archiwalne
z sesji dostępne są na stronie
internetowej:
portal.posiedzenia.pl/kolno?
link do strony dostępny jest na
www.gminakolno.pl

krótko
13 grudnia 2021 r. odbyła się
XXXIII zwyczajna sesja rady Gminy
Kolno.
Radni podjęli nastepujące uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie
Gminy Kolno na 2021 r.
- w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.
- w sprawie planu pracy Rady
Gminy Kolno na 2022 r.
- w sprawie planu pracy Stałych Komisji Rady Gminy Kolno na
2022
gazeta gminna
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dodatek osłonowy
gminny ośrodek pomocy społecznej
w kolnie

Mieszkańcy Gminy Kolno mogą
składać wnioski o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kolnie.
Szczegółowe informacje na temat
składania wniosków oraz warunków
przyznawania dodatku osłonowego
można uzyskać pod nr tel.:
- 86 262 30 71, 86
- 278 20 76
- oraz w pokojach nr 12 (parter),
nr 5 (I piętro) w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kolnie
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować
rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zgodnie z zaproponowanymi
przepisami będzie on przysługiwał
gospodarstwu domowemu, którego
przeciętne miesięczne dochody nie
przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Aby otrzymać dodatek osłonowy
złóż wniosek do 31 października
2022 roku.
Przyjmowanie wniosków odbywać
się będzie z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/
dodatek-oslonowy
Druki wniosku oraz instrukacja
pomocna w jego wypełnianiu dostępne są na stronie internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie:
www.gops.gminakolno.pl/

świąteczne kartki dla księcia

jedna z kartek przygotowanych na projekt
źródło: fb szkoły podstawowej im. orła białego w wykowie
gazeta gminna

Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie wzięli udział w regionalnym projekcie z
języka niemieckiego „Weihnachtsgrüßean den Fürsten Hans Adam
II”.
Konkurs projektowy polegał na
własnoręcznym przygotowaniu karty świątecznej wraz z życzeniami w
języku niemieckim. Następnie opiekun projektu przesłał przygotowane przez uczniów kartki do księcia
Liechtensteinu.
W projekt zaangażowali się
uczniowie klasy VII.
źródło i więcej informacji na
FB Szkoły Podstawowej w Wykowie
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prezenty od rady gminy kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Takiego Mikołaja w Szkole Podstawowej w Zabielu jeszcze nie
było! Radni Gminy Kolno sprawili ogromną radość przedszkolakom
wręczając im mnóstwo fantastycznych zabawek, które kupili za zebrane w swoim gronie pieniądze.
Mikołajkowa wizyta miała miejsce 13 grudnia 2021 r., tuż po sesji
Rady Gminy Kolno. Gości powitała
pani Ewa Lipnicka dyrektor Szkoły
Podstawowej w Zabielu, a cel wizyty wyjaśnił pan Anastazy Jan Kalinowski Przewodniczący Rady Gminy Kolno. Za mikołajkowe wspaniałe
prezenty maluszki odwdzięczyły się
pięknymi świątecznymi życzeniami,
piosenką oraz oryginalnym dyplomem - podziękowaniem, po czym od
razu przystąpiły do zabawy.
Przypomnijmy, że to nie pierwsza
tego typu inicjatywa Rady Gminy
Kolno. Prezentami zakupionymi za
własne pieniądze radni obdarowali
również dzieci z Publicznego Przedszkola w Lachowie z okazji otwarcia
tej placówki.

wszyscy radni gminy kolno złożyli się na mikołajkowe prezenty dla przedszkolaków z zabiela

przedszkolaki odwdzięczyły się m.in. oryginalnym obrazkiem wręczonym na
ręce anastazego jana kalinowskiego przewodniczącego rady gminy kolno

przedszkolaki z zabiela były bardzo zadowolone z prezentów i od razu rozpoczęły zabawę . Więcej zdjęć na FB gminy kolno

gazeta gminna
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dotacje dla szkół w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Wszystkie gminne szkoły podstawowe skorzystają z rządowego
programu „Laboratoria Przyszłości”. Łączna kwota pozyskanego
dofinansowania w jego ramach
wynosi ponad 270 tys. zł.
Po 30 tys. zł otrzymają: Szkoła
Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Janowie, Szkoła
Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie, Szkoła Podstawowa w Zabielu, Szkoła Podstawowa
w Zaskrodziu i Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wykowie.
Natomiast Szkoła Podstawowa w
Lachowie i Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Czerwonem otrzymają po 60 tys. zł
Dotacja może zostać przeznaczona na zakup wyposażenia i nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
które zgodnie z założeniami programu służyć mają do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci
i młodzieży.

laboratoria przyszłości powstaną we wszystkich szkołach w gminie kolno

W katalogu wyposażenia, które
może być zakupione w ramach tego
programu znalazło się bardzo dużo
interesujących sprzętów i pomocy,
które mają być wykorzystywane
w szkołach. W skład wyposażenia
podstawowego wchodzą: drukarki
3D z akcesoriami (w tym aplikacja-

mi, slicerami etc.); mikrokontrolery
z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami; sprzęt do nagrań dla nauki
prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.);
stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

mamy 217 tys. zł dofinansowania
Gmina Kolno znalazła się w gronie 32 samorządów z województwa podlaskiego, które otrzymają wsparcie w ramach programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” na 2022 rok. Listę
rekomendowanych wniosków do
dofinansowania z wymienionego
programu pani Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła 30 grudnia
2021r. Gmina Kolno otrzyma 217
390,56 zł.
Z informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dowiadujemy się,
że „celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest
przede wszystkim poprawa jakości
gazeta gminna

życia osób z niepełnosprawnościami.
To nie tylko pomoc w czynnościach
dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie czy
wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.” Zgodnie z
założeniami programu pieniądze w
ramach jego realizacji przeznaczone
mogą być m.in. na: wynagrodzenia
asystentów, zakup środków ochrony osobistej, transport asystenta
w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach
programu (np. bilety komunikacji
publicznej, prywatnej, taksówka
itp.) oraz zakup biletów wstępu na
wydarzenie kulturalne, rozrywkowe
czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu
oraz na koszt ubezpieczeń OC lub

NNW asystentów.
W Gminie Kolno realizacją programu zajmować się będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kolnie. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w Gminie Kolno planuje się, że usługi asystenta będą
realizowane przez 6 asystentów u
11 uczestników. Program realizowany ma być w okresie od stycznia
do grudnia 2022 r. w dniach od poniedziałku do niedzieli.
Usługi asystencji osobistej będą
polegały m.in. na wsparciu w czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego, w
przemieszczaniu się poza miejscem
zamieszkania czy w podejmowaniu
aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
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inwestujemy i zmniejszamy dług
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Z Józefem Bogdanem Wiśniewskim Wójtem Gminy Kolno rozmawiamy o podsumowaniu roku 2021
w Gminie Kolno:
Miniony rok to kolejny, który
upłynął pod znakiem pandemii.
Czy koronawirus przystopował
rozwój Gminy Kolno?
Rozpoczynając tę rozmowę w kontekście pandemii koronawirusa chcę
wszystkim Mieszkańcom, którzy w
tym czasie stracili kogoś bliskiego przekazać najszczersze wyrazy
współczucia, a tym, którzy chorowali lub chorują życzę szybkiego
powrotu do pełni sił.
Jeśli chodzi o Gminę Kolno, to
sytuacja związana z pandemią na
pewno wpłynęła na realizację zadań w obszarach edukacji, kultury czy opieki społecznej, ale pod
względem inwestycyjnym miniony
rok był dla naszej gminy kolejnym
bardzo dobrym rokiem. Zmniejszyliśmy zadłużenie i wykonaliśmy
szereg inwestycji, które były możliwe dzięki skutecznemu sięganiu po
środki z zewnątrz.
W Gminie Kolno przybyło bardzo
dużo nowych dróg, pozyskaliśmy
też dofinansowanie na przebudowę kolejnych odcinków. O jakich
kwotach mowa?
Wykorzystaliśmy w zasadzie każdą okazję, która się tylko pojawiła, by uzyskać dofinansowanie do
naszych priorytetowych zadań. Bez
wątpienia najważniejszy jest rozwój infrastruktury drogowej. Przy
współudziale pieniędzy pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych nazwanego później Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg
przebudowaliśmy aż siedem dróg z
których już korzystają mieszkańcy i
przyjezdni.
Dzięki tym funduszom nowe drogi
mamy w Kumelsku, Starym Gromadzynie, w Czerwonem, w Borkowie,
w Wykowie, na trasie Czerwone -

józef Bogdan wiśniewski wójt gminy kolno

Bialiki no i długo wyczekiwany, a
już wyremontowany odcinek drogi
Kozioł - Szablaki.
Ponadto drogi gminne w Zaskrodziu i w Tyszkach - Łabno przebudowaliśmy przy wsparciu pozyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego w ramach specjalnie utworzonego Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.
Wspomniane wyżej inwestycje to
ponad 11 kilometrów przebudowanych dróg gminnych, przy wykorzystaniu ponad 3,5 mln zł pozyskanych
z zewnątrz. To naprawdę bardzo
dużo, a przecież pamiętajmy o tym,
że inwestycje na drogach gminnych
i dojazdowych robimy również w ramach funduszu sołeckiego.
W minionym roku nie tylko realizowaliśmy inwestycje drogowe, ale
pozyskiwaliśmy fundusze na kolejne. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia
dla gmin, w których funkcjonowały
PGR-y otrzymaliśmy 200 tys. zł na
przebudowę drogi w Glinkach.
Natomiast w ramach pierwszego naboru do Programu Inwestycji
Strategicznych w ramach Polskiego
Ładu pozyskaliśmy ponad osiem milionów złotych na przebudowę dróg
gminnych: Obiedzino – Rydzewo, w
Janowie, Zabiele – Czerwone i w
Kossakach.

Jakie jeszcze inwestycje udało
się zrealizować w 2021 roku?
Pobudowaliśmy pierwszą w regionie, modułową świetlicę we wsi
Tyszki-Łabno. To również inwestycja
zrealizowana przy udziale środków
z zewnątrz. Pozyskaliśmy na ten cel
kwotę ponad 393 tys. zł z Funduszy
Europejskich. Ponadto w miejscowości Niksowizna zmodernizowaliśmy i przebudowaliśmy dawny budynek zlewni mleka. Ta inwestycja
była dofinansowana ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Warto wspomnieć o rozbudowie
sieci wodociągów, którą wykonują nasi pracownicy wykorzystując
sprzęt z gminnego parku maszyn.
W tym obszarze wykonana została
również ważna inwestycja - budowa
przepompowni wody w Czerwonem.
W planach mieliśmy też budowę
targowiska w Lachowie, ale na razie odstąpiliśmy od realizacji tego
zadania, ponieważ po przetargu
okazało się, że koszty inwestycji
znacznie przewyższają środki jakie
pozyskaliśmy na ten cel.
W obszarze edukacji istotną inwestycją, dofinansowaną z PFRON-u,
była budowa schodów i podjazdu dla
osób z niepełnosprawnościami przy
Szkole Podstawowej w Zaskrodziu.
W ramach Rządowego Funduszu
gazeta gminna

wydarzenia
Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy
dotację w kwocie 500 tys. zł na termomodernizację budynków szkół.
Stawiamy też na ekologię. Dzięki
pozyskanemu unijnemu dofinansowaniu w kwocie blisko 1,4 mln zł
realizujemy projekt pt. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w
Gminie Kolno”. Tu z dofinansowania
na mikroinstalacje i zestawy kolektorów skorzystać mogli nasi mieszkańcy.
Z myślą o mieszkańcach, którzy
chcą skorzystać z Programu Czyste
Powietrze uruchomiliśmy w ub. roku
Punkt konsultacyjny, gdzie uzyskać
można wszelkie informacje i wsparcie przy wypełnianiu i rozliczaniu
wniosków o dofinansowanie.
Kolejna dobra informacja jest
taka, że pod koniec minionego roku
na inwestycje wodno - kanalizacyjne w naszej gminie pozyskaliśmy
dotację w kwocie ponad 6 mln zł.
Sporo zadań inwestycyjnych realizowanych jest w ramach funduszu sołeckiego. Jak to wyglądało w
minionym roku?
Na fundusz sołecki warto popatrzeć z szerszej perspektywy kilku
już lat w trackie których wykorzystujemy ten mechanizm, by rozwijać
nasze sołectwa. Nie tylko widać wyraźnie, jak wiele dzięki tej kontynuacji udało nam się osiągnąć, bardzo
istotny jest też fakt, że do budżetu
Gminy Kolno co roku zwracana jest
określona kwota z wykonanych wydatków. W okresie od 2016 do 2020
roku kwoty zwrotu wyniosły w sumie blisko pół mln zł. To dodatkowe
pieniądze, których nie mielibyśmy,
gdyby nie fundusz sołecki w naszej
gminie.
Do realizacji tych inwestycji wykorzystujemy własny sprzęt zgromadzony w gminnym parku maszyn.
Zadania realizują nasi pracownicy,
co przekłada się i na jakość i na
koszt. W ubiegłym roku zakupiliśmy
talerzówkę, przyczepę skorupową i
samochód renault master, by jeszcze sprawniej realizować zadania.
Różnorodność inwestycji wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego jest ogromna i z roku na rok
się rozwijamy. W ostatnich dwóch
latach wzięliśmy na siebie zadanie
jakim jest budowa dróg gminnych z
gazeta gminna

kostki brukowej. Jakość i szybkość
jest tu bardzo dobra zwłaszcza, że
kiedy mamy już przygotowane podłoże wówczas wynajmujemy układarkę i w ciągu jednego dnia, jak
było na przykład w Łosewie, jesteśmy w stanie ułożyć kostkę na drodze. Ta metoda nam się sprawdziła,
więc w tym roku również będziemy
korzystać z tego typu rozwiązania.
Jak co roku w 2021 również utwardzaliśmy pobocza, wytyczaliśmy i
żwirowaliśmy drogi gminne.
Wykonujemy też remonty świetlic,
budynków gospodarczych, stawiamy kontenery, budujemy ogrodzenia palców gminnych. Często są to
działania nie tylko w ramach funduszu sołeckiego, ale wsparte również
środkami pozyskanymi z innych źródeł. Na przykład w ubiegłym roku
do remontowanej etapami świetlicy
w Rydzewie zakupiliśmy wyposażenie w ramach dotacji z Programu
odnowy wsi województwa podlaskiego Kreatywna wieś.
Wszystkie te nasze działania są
wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców poszczególnych
sołectw. To taki łańcuch naczyń
połączonych, bo nasze inwestycje
idą tam, gdzie jest aktywność społeczna lub pobudzają mieszkańców
do działania, tam, gdzie stwarzamy
coraz lepsze warunki.
Potwierdzeniem tej tezy niech
będzie fakt, że w ubiegłym roku
w naszej gminie przybyło Kół Gospodyń Wiejskich, które naprawdę
fantastycznie działają i bardzo często wychodzą z wartościową ofertą
w kierunku dzieci, co jest bardzo
istotne.
Na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące w ramach funduszu
sołeckiego na 2021 r. w budżecie
Gminy Kolno mieliśmy zaplanowaną kwotę ponad 755 tys. zł.
Mimo obowiązujących obostrzeń
i wyzwań, jakie stawia przed nami
pandemia koronawirusa w Gminie
Kolno udało się zrealizować szereg istotnych projektów?
To prawda i trudno je tu wszystkie wymienić, ale chcę podkreślić,
że doceniam wysiłki dyrektorów
szkół i przedszkola oraz instytucji
kultury i opieki społecznej, którzy dokładali wszelkich starań, by

w tych trudnych czasach oferować
mieszkańcom naszej gminy usługi
na jak najwyższym poziomie w bezpieczny sposób.
Podziękowania należą się również
organizacjom pozarządowym, które
aktywnie działały i angażowały się
m.in. w promocję szczepień, czy w
akcje charytatywne.
Dziękuję też naszym jednostkom
OSP za gotowość do podejmowania
akcji ratowniczych, za podnoszenie
swoich umiejętności i za wsparcie
działań, których celem było przeciwdziałanie
rozprzestrzenianiu
się pandemii. Szczególnie dziękuję
panu Antoniemu Lewandowskiemu,
który przez wiele, wiele lat był komendantem M-G OSP w Kolnie i
wpływał na jakość naszych jednostek zarówno pod względem wyposażenia w sprzęt, jak i kwalifikacji
strażaków. Przed nami nowy rozdział w dziejach OSP w gminie, w
który wchodzimy z nowym komendantem M-G OSP w Kolnie panem
Kamilem Jarzyło.
W zasadzie w każdym obszarze
funkcjonowania Gminy Kolno w
minionym roku wydarzyło się wiele
dobrego. Czy rok 2022 zapowiada
się równie pracowicie?
Podsumowując rok 2021 trzeba
podkreślić, że to był kolejny naprawdę dobry rok dla Gminy Kolno.
Zmniejszyliśmy zadłużenie, wykonaliśmy szereg ważnych inwestycji,
realizowaliśmy projekty skierowane
do różnych grup społecznych i pozyskiwaliśmy dodatkowe pieniądze
na nasze zadania.
To, co udało się osiągnąć, było
możliwe dzięki wsparciu i dobrej
współpracy z parlamentarzystami,
przedstawicielami władz samorządowych różnego szczebla, instytucjami oraz co najważniejsze
przy zaangażowaniu pracowników
urzędu i jednostek organizacyjnych
oraz współdziałaniu z Radą Gminy
Kolno i naszymi Sołtysami, za co
wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Mam nadzieję, że w 2022 roku
wspólnie zrobimy jeszcze więcej, bo
zarówno budżet Gminy Kolno, jak i
nasze plany na nadchodzące miesiące są naprawdę bardzo ambitne,
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wydarzenia

dom kultury w niksowiźnie
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Patrząc na efekty realizacji zadania pt. „Tworzymy dom kultury”
w Niskowiźnie, aż trudno uwierzyć,
że przebudowany i wyremontowany w ramach tego projektu budynek był kiedyś budynkiem zlewni
mleka.
Inwestycja została zrealizowana
przy dofinansowaniu ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Obiekt poddany został nie tylko przebudowie i modernizacji, ale również dostosowano go
dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu z oferty centrum
edukacji kulturalnej w Niskowiźnie
skorzystać będzie mógł naprawdę
każdy chętny.
Obecnie trwają ostatnie przygotowania do uroczystego otwarcia
wyremontowanego obiektu.

tak prezentuje się budynek w niksowiźnie po przebudowie i remoncie

ważna informacja
Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Kolno, że odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kolno w okresie od 1 stycznia do 30
czerwca 2022 r. będzie prowadził
przedsiębiorca - Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk z
Łomży.
Harmonogram zbiórki odpadów
zostanie przesłany do każdej nieruchomości, udostępniony jest na
stronie urzędu. Przypominamy, że
każdy właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.

Odpady zmieszane w pojemniku i
segregowane w workach odbierane
będą tego samego dnia przez różne
pojazdy, zgodnie z nowym harmonogramem, z częstotliwością:
- odpady komunalne zmieszane –
raz na dwa tygodnie,
- odpady zebrane selektywnie –
jeden raz na miesiąc,
- odpady ulegające biodegradacji
– raz na dwa tygodnie w miesiącach od kwietnia do października,
w pozostałych miesiącach – raz na
miesiąc,
- meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady elek-

tryczne i elektroniczne – trzy razy
w roku.
Prosimy o wystawianie pojemników i worków przed posesję w dniu
odbioru odpadów, do godz. 7:00
rano w miejscu łatwo dostępnym
dla pojazdu odbierającego.
Worki mogą państwo otrzymać w
dniu odbioru odpadów u kierowcy.
Zbiórka odpadów komunalnych nie
obejmuje odpadów powstałych z
prowadzenia działalności rolniczej
(tj. sznurek i folia rolnicza).
Harmonogram wywozu odpadów
od stycznia do czerwca 2022 r. dostępny jest na następnej stronie.
gazeta gminna

wydarzenia

gm
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

oprawę muzyczną mszy św. w kościele pw. chrystusa króla wszechświata
w kolnie zapewnił zespół ludowy Czerwieniacy

gminne obchody narodowego święta niepodległości w czerwonem

o

gazeta gminna
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gazeta gminna

wydarzenia

kluby seniora w gminie kolno
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W ramach realizacji projektu pt.
„Kluby Seniora w Gminie Kolno”
w naszej gminie funkcjonują Kluby
Seniora w Zaskrodziu, Borkowie,
Janowie i Wykowie. To kolejny i
nie ostatni tego typu projekt realizowany w Gminie Kolno.
Zgodnie z założeniami projektu
w każdym klubie jest osoba przeszkolona i zaangażowana do jego
prowadzenia. Dwa razy w miesiącu w każdym klubie odbywają się
zajęcia animacyjne realizowane
przez animatorów. W grudniu Seniorzy przygotowywali ozdoby bożonarodzeniowe. Projekt przewiduje
objęcie uczestników kontraktami
socjalnymi. W planach jest również wyposażenie klubów seniora w
niezbędne meble, urządzenia oraz
materiały do realizacji zajęć m.in.
w materiały papiernicze, artykuły
do wykonania rękodzieł. Dodatkowo dla uczestników Klubów zostaną
zorganizowane dwa wyjazdy, np. do
teatru, filharmonii, kina lub miejsca
kultury.
Przypomnijmy, że to kolejna edycja tego typu projektu, a Gmina Kolno pozyskała już środki na trzecią,
w ramach której kluby powstaną w
kolejnych miejscowościach.

klub seniora w borkowie

gazeta gminna

klub seniora w zaskrodziu

klub seniora w janowie

Projekt pt. „Kluby seniora w Gminie Kolno”, którego beneficjentem jest Gmina Kolno, współfinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

klub seniora w wykowie
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szkoły

projekt edukacyjny
szkoła podstawowa
w janowie

W grudniu zrealizowaliśmy projekt edukacyjny pt. ,,Magiczny
czas świąt” związany z pielęgnowaniem zwyczajów świąt Bożego
Narodzenia. Ich kultywowanie stało się już tradycją w naszej szkole.
Wprowadzają w radosny i pełen
pozytywnych emocji nastrój, tak
potrzebny w kształtowaniu właściwych wartości uczniów.
Poprzez odwołanie się do rodzinnego charakteru świąt, obchodzonych najczęściej w gronie najbliższych, projekt przybliża tradycje,
które ukształtowały się na przestrzeni wieków.
Zwyczajem bożonarodzeniowym
w naszej szkole stało się pieczenie pierników, wykonywanie ozdób
świątecznych, które upiększają
wnętrze naszej szkoły, eksponowanie dekoracji świątecznej na holu,
śpiewanie kolęd, przeprowadzenie
konkursu na najpiękniej i najciekawiej wykonaną kartkę bożonarodzeniową przez najmłodsze dzieci.
Te właśnie działania złożyły się
na realizację projektu edukacyjnego, w którym uczestniczyli uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, jak
również niektórzy z klas starszych.
Młodsi tradycyjnie upiekli pierniczki, które następnie dekorowali, na

projekt edukacyjny w szkole podstawowej im. kardynała stefana Wyszyńskiego w janowie

koniec zajęć warsztatowych wszyscy śpiewali kolędy i częstowali
się wypiekami. Najmłodsze dzieci
przygotowały karty świąteczne na
konkurs plastyczny, zaś uczniowie
klas starszych wspólnie z nauczycielem wykonali elementy dekoracyjne.
W ten sposób uczniowie mieli
możliwość włączenia się w życie
społeczności szkolnej, integrowania
się – budowali miłą i przyjazną atmosferę świąteczną, rozwijali zdolności kulinarne oraz artystyczne,
kultywowali polskie i ludowe tra-

dycje związane z przygotowaniem
do świąt Bożego Narodzenia.
Rozwinęli umiejętność pracy w
grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań praktycznych, kształtowali wyobraźnię artystyczną oraz
wrażliwość estetyczną, rozwijali
poczucie wartości poprzez poznanie własnych możliwości i talentów,
ukierunkowali ekspresję twórczą
na wykonywanie różnych czynności praktycznych, w tym pieczenie,
ozdabianie pierników oraz robienie
kartek świątecznych, śpiewanie kolęd.

muzykujące bieliki
Mieliśmy okazję wysłuchać cudownego mikołajkowego koncertu
,,Podróż do krainy bajek” przygotowanego przy współpracy SP w Wykowie oraz Centrum Kultury Gminy
Kolno. Występ naszych utalentowanych uczniów w całości znajduje
się na kanale YouTube. Zapraszamy
do wysłuchania: https://m.youtube.
com/watch?v=rmRtiEhhI4E
mikołajkowy koncert w szkole w wykowie jest też dostępny na youtube

źródło: FB Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Wykowie
gazeta gminna

kultura

czas kolędowania
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

W Kościołach w Koźle, Borkowie i Łosewie można było posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych zespołów. Zespół
Ludowy Czerwieniacy wystąpił w
Koźle i Łosewie, a Borkowiacy w
Borkowie i Łosewie.
2 stycznia, w pierwszą niedzielę
2022 r. Zespół Ludowy Czerwieniacy wystąpił z koncertem kolęd i
pastorałek w Kościele pw. NSJ w
Koźle, a 6 stycznia w kościele pw.
NSJ w Łosewie. Dzięki panu Sylwestrowi Nicewiczowi każdy zainteresowany może przekonać się,
jak było, wystarczy obejrzeć filmy,
które z obu mszy św. przygotował
i udostępnił na swoim kanale na
YouTube i na profilu na FB.
W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia Zespół Borkowiacy
odpowiadał za oprawę muzyczną
Mszy św. w Kościele pw. Trójcy
św. w Borkowie. Natomiast na 16
stycznia zaplanowany jest występ
zespołu Borkowiacy z Kościele pw.
NSJ w Łosewie

zespół ludowy czerwieniacy w kościele w koźle

zespół borkowiacy w kościele w Borkowie

fot. Sylwester Nicewicz

fot. arch. zespołu borkowicy

mikołaj w borkowie

mikołaj z pomocnikami z koła gospodyń wiejskich w borkowie
fot. arch. kgw borkowo
gazeta gminna

Koła Gospodyń Wiejskich w naszej gminie słyną z kreatywności,
zaangażowania i działania z sercem.
Zobaczcie co działo się za sprawą
KGW w Borkowie: „Na zakończenie Rorat, zgodnie ze zwyczajem, w
Kościele pw. Trójcy św. w Borkowie
zjawił się św. Mikołaj wraz z Pomocnikami, który obdarzył wszystkie dzieci prezentami w nagrodę
za wytrwałość i uczestnictwo w
codziennych nabożeństwach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas
adwentowego czuwania i oczekiwania na przyjście Pana.”
informacja za FB KGWBorkowo
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dkk w bibliotece w czerwonem
aleksandra szyc
urząd gminy kolno

Czy wiecie, że w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwonem działa Dyskusyjny Klub Książki? Warto
wybrać się na takie spotkanie. Relacje można zobaczyć na FB GBP
w Czerwonem.
Ostatnie spotkania upłynęły w
świątecznych klimatach o czym możemy się przekonać czytając relację na FB: . „Grudniowe spotkania
DKK upłynęły w klimacie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Czytanie książek „Legenda o
Mikołaju” Małgorzaty Szewczyk,
„W pewnym teatrze lalek” Lidii
Miś, bożonarodzeniowe kalambury,
warsztaty plastyczne, wykonanie
kartek świątecznych to tematyka
przedświątecznych zajęć w bibliotece.”

spotkanie w ramach dkk w bibliotece w czerwonem

fot. arch gbp czerwone

szkolenia i konkursy

W ramach współpracy Centrum Kultury Gminy Kolno z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kolnie, w dniach 9, 10,
13 i 16 grudnia 2021 r. odbyły się szkolenia i konkursy dotyczące bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Odwiedziliśmy
Koła Gospodyń Wiejskich w Glinkach, Zaskrodziu, Filipkach Dużych i Bialikach. Dziękujemy naszym Kołom za udział, a zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy
źródło CKGK
gazeta gminna

wydarzenia

podsumowanie kadencji
kamil jarzyło
osp kolno

16 grudnia w siedzibie KOKiS
odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Kolnie.
Na którym podsumowano pięcioletnią kadencję ustępującego zarządu oraz wybrano nowy zarząd.
W zjeździe uczestniczyli: Członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP i Burmistrz Miasta
Kolno - Andrzej Duda, V-ce Prezes Oddziału Wojewódzkiego w
Białymstoku – Zenon Białobrzeski,
Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w
Białymstoku i Burmistrz Stawisk –
Agnieszka Rutkowska, Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej
w Kolnie: Komendant st. bryg Paweł Pupek i Zastępca Komendanta
bryg. Tomasz Sielawa, Komendant
Powiatowy Policji w Kolnie podinspektor Grzegorz Malinowski,
Starosta Powiatu Kolneńskiego Tadeusz Klama, Wójt Gminy Kolno Józef Wiśniewski, Wójt Gminy Turośl
Piotr Niedbała, Wójt Gminy Mały
Płocka Józef Dymerski, Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka, Prezes
Banku Spółdzielczego w Kolnie
Krzysztof Kajko.
Ustępujący Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kolnie
dokonał sprawozdania za okres ka-

dencji od 9 grudnia 2016r. do 16
grudnia 2021r. Zarząd Oddziału
Powiatowego liczy 2 Zarządy Oddziałów M-G i 3 Oddziały Gminne,
w których działa 34 jednostki OSP,
a mianowicie:
- Oddział M-G w Kolnie liczy 10
jednostek OSP
- Oddział M-G w Stawiskach - 7
jednostek OSP
- Oddział Gminny w Mały Płocku
- 5 jednostek OSP
- Oddział Gminny w Turośli - 5
jednostek OSP
- Oddział Gminny w Grabowie - 3
jednostki OSP.
Na terenie powiatu kolneńskiego 11 jednostek jest włączonych
do Krajowego Systemu Ratowniczo
–Gaśniczego, tj.: OSP Grabowo,
Stawiski, Poryte, Mały Płock, Kąty,
Turośl, Leman, Czerwone, Lachowo,
Zabiele, Kolno.
We wszystkich jednostkach na terenie powiatu kolneńskiego obecnie
działa 1042 czynnych strażaków w
tym 38 kobiet, 45 członków honorowych i 4 wspierających. Działają 2
drużyny żeńskie w Zabielu i Turośli oraz 6 drużyn młodzieżowych –
chłopięcych ( 1 Turośli i 5 w Gminie
Kolno).
Zarząd podejmował realizację zadań zgodnie z statutem. Sprawozdania dokonała Komisja Rewizyjna.

Pożegnano również pełniącego
przez kilka kadencji funkcję sekretarza Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Kolnie druha Antoniego Lewandowskiego, który odchodzi na
emeryturę.
Ukonstytuowane nowe władze
Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Kolnie w składzie:
Prezes Andrzej Duda, Wiceprezes
Józef Wiśniewski, Sekretarz Kamil
Jarzyło, Skarbnik Remigiusz Bikowski, Członek Prezydium Paweł
Pupek i Tadeusz Klama, Członkowie zarządu: Piotr Niedbała, Józef
Dymerski, Agnieszka Rutkowska,
Henryk Góralczyk, Andrzej Piętka.
Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Andrzej Sekściński, Wiceprzewodniczący Radosław Borawski, Sekretarz Mariusz Melaniuk,
Członek Marek Chiliński.
Delegaci na Zjazd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku: Józef Wiśniewski, Kamil
Jarzyło, Piotr Niedbała, Józef Dymerski, Agnieszka Rutkowska, Henryk Góralczyk, Andrzej Piętka, Remigiusz Bikowski.
Przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Białymstoku: do Prezydium Józef Wiśniewski, a do Zarządu Kamil Jarzyło.

v zjazd oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych RP w kolnie odbył się w 16 grudnia 2021r.

gazeta gminna
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kultura

rozstrzygnięcie konkursu
„Bezpieczny senior”
komenda powiatowa policji
w kolnie

Konkurs zorganizowany przez
Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, pod tytułem: „Bezpieczny senior” został
rozstrzygnięty. Po przeanalizowaniu walorów merytorycznych, estetycznych oraz plastycznych nadesłanych prac, komisja wyłoniła
laureata. Pierwsze miejsce zajął
Klub Seniora w Janowie.

klub seniora w janowie przygotował najlepszą ulotkę na konkurs „bezpieczny
senior”

Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kolnie zorganizował konkurs pn. „Bezpieczny
Senior”. Przedsięwzięcie skierowane było do seniorów z Klubów Seniora, mieszczących się na terenie
powiatu kolneńskiego.
Głównym zadaniem konkursowym
było wykonanie ulotki dotyczącej
problematyki oszustw, na które narażeni są seniorzy.
Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi seniorów i ich rodzin na
problem oszustw popełnianych na
osobach starszych, zwiększenie ich
świadomości w zakresie tego typu
zagrożeń, ograniczenie negatywnych zjawisk w postaci oszustw i
kradzieży oraz aktywizacja do działań na rzecz bezpieczeństwa osób
starszych.
Po przeanalizowaniu walorów
merytorycznych, estetycznych oraz
plastycznych nadesłanych ulotek
komisja składająca się z przedstawicieli Policji, wyłoniła 3 laureatów.
Okazało się, że najlepszą pracę
stworzył Klub Seniora w Janowie.
Natomiast wyróżnione zostały
ulotki przygotowane przez Klub
Seniora w Rakowie Starym, a także Klub Seniora w Kątach.
Bardzo serdecznie dziękujemy za
wszystkie nadesłane prace. Laureatom i wyróżnionym seniorom GRATULUJEMY!

gazeta gminna
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Projekt kalendarza: Kazimierz Koter z CKGK
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reklama

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW
oferujemy ubezpieczenia:
budynków, upraw,
zwierząt, maszyn,
oc rolnika itd.

przykładowe ceny
ubezpieczeń
dla klientów
z max. zniżkami:

Wszystkie największe
towarzystWa ubezpieczeniowe
w jednym miejscu!

gwarancja najlepszej ceny

"Designed by macrovector / Freepik"

siedziba

Kolno, ul. Wojska Polskiego 46e
(koło "Biedronki" nad sklepem "Prymus"
wejście z boku budynku )

ZAPRASZAMY!
Materiał marketingowy

